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  يِ حقوق برايِ محمود مسعودي محفوظ است. همه
  



 | ٩ هايِ ادبي، ص. ِادُمن ژابِس، کيمياگرِ آخشيج محمود مسعودي
 هايي برايِ خوراِک ترانهاز  ِادُمن ژابِس

| ترانه برايِ سه  ٣٣ترانه برايِ شاِه شب، ص.  )١٩٤٣ـ٤٥( ديو
| ترانه  ٣٧ ترانه برايِ تصويرِ پاره، ص.|  ٣٥يِ متعّجب، ص.  ُمرده

 ٤٠ | ترانه برايِ جوهرِ وفادارِ من، ص. ٣٩، ص. يِ من برايِ خواننده
| ترانه برايِ تو،  ٤١ ، ص.يِ جادودان يِ کوچک برايِ ترانه ترانه |

يِ  اي بر سه نغمه | ترانه ٤٥ يِ مرِد بيگانه، ص. | ترانه ٤٢ص. 
 | ٤٨، ص.  يِ سه پيرزِن کوچِک نشسته ترانه | ٤٧ خاکستر، ص.

از  | ٥٠ ، ص.اي کوچک برايِ دسِت سمجِ سربازِ ُمرده ترانه

 ٥١يِ خواب، ص.  خانه مهمان )١٩٤٩( صدايِ مرکّب

از دو از  | ٧١| تشنگيِ دريا، ص.  ٦٧ |خورشيدستان، ص.
کتابِ از  | ٨٥ که از...، ص. آنان )١٩٧٥( دست
  | ١٠٧يِ کتاب، ص.  ) در آستانه١٩٦٣( ها پرسش

 ِادُمن ژابِس َو نوشتار و تفاوتاز  ژاک ِدريدا

  | ١٦٥، ص.  | ُزدودگي ١٣٧پرسشِ کتاب ، ص. 
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  محمود مسعودي
  

  

  ِادُمن ژابِس
  هايِ ادبي کيمياگرِ آخشيج

  رّدهايي از يک زندگيِ در تبعيد
  
  
  
  
  

هايِ  نويس، که انواعِ گوناگوِن ادبي را با زبان  کتابِادُمن ژابِس، شاعر و
يِ خاطرات و  نامه و روزنامه آميخت و از شعر و رمان و نمايش به هم  شاعرانه
تو «اي ساخت که در هر َخمِ آن  ار هزارداالِن پيچيدهگويه و روايت و ُجست گزين

ام که  شده   من، ِسرافيِ غايب، زاده« ، »نويسد و نوشته شده است او اي که مي
چون اين ، من اين مرد نيستم«، »غايب ام چرا که راوي ام« ، »ها بنويسم کتاب
  من گشتههمه ِگرِد جهاِن غيبت را «، »کس نيست و نويسنده هيچ نويسد مرد مي

، با »...هايم، مرزهايِ بينِ زندگي و مرگ را برانداختم من، در کتاب«َو » ام
هايِ نامداري چون موريس بالنشو، گابريل بونور، ژاک دريدا َو  خوانندهکه  آن

يِ  از حلقه اند، بيرون تفسير و تحسين کرده  هايِ او را کتابِامانوئل ِلويناس 
معروفّيِت نسبيِ ِادُمن ژابِس، و چه  ناخته نيست.چندان شهايِ ادبّيات  اي حرفه
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ويژه به خاطرِ اثرِ مفّصلِ او است در پانزده جلد، با  بسا نسبّيِت معروفّيِت او، به
(سه  ها کتابِ همانندي )،١٩٦٣ـ٧٣(هفت جلد،  ها کتابِ پرسشهايِ  عنوان
ابي اي با کت بيگانه ) و١٩٨٢ـ٨٧(چهار جلد،  کتابِ حدها)، ١٩٧٦ـ٨٠جلد، 

کتابِ ِ ديگر،  و نيز، از مياِن چندين کتاب )؛١٩٨٩(به قطعِ کوچک در زيرِ بغل 
  ).١٩٩١( نوازي کتابِ مهمان)، و١٩٨٧( ها حاشيه

به اين زبان و در اين دفترِ حاضر غايب  کتابننوشته پيدا است که آن همه 
يِ  ر آستانهدـــ با عنواِن  ها کتابِ پرسشيِ آغازينِ  همه، چند صفحه اند. با اين
هايِ ديگرِ آن، بخشِ شعرِ اين دفتر را  اي از فصل   با اندک گزيده همراه کتاب ـــ

ي ديارکالن که راه به يِ   اي بگشايد رو به آن دروازه بندد تا بلکه روزنه مي
  َبرد. هولناک مي

از دوراِن جواني و اندکي   نقد، اينجا و اينک، ِادُمن ژابِس شاعرِ چند ترانه به
، که انتشاراِت صدايِ مرکّبويژه شاعرِ چند شعر از  س از آن است؛ و بهپ

ـــ  سازم را مي َم آشيانبا ديگر شعرهايِ او، و با عنواِن  همراهگاليمار آنها را 
در يک جلد منتشر کرد.  ١٩٥٩ـــ در  يِ خواب خانه مهمانبرگرفته از شعرِ 

، با اين حال، ١»شعرِ من.تنها کتابِ «گفت:  يِ اين کتاب مي ژابِس درباره
) را منتشر ١٩٧٤ـ٨٠( حافظه و دست) َو ١٩٧٩( روايتبعدتر، کتابِ شعرِ 

در اين دفتر ترجمه شده است. ديواِن شعرِ آنان که از... کرد که از اين دومي 
پنج سال از زندگيِ  و ، چاپِ انتشاراِت گاليمار، حاصلِ چهل٢آستانه ِشنژابِس، 

                                                 
. ص. ١٩٩٣، شعر، گاليمار، ١٩٤٣ـ١٩٨٨يِ شعرها،  ، مجموعهآستانه ِشنـ ِادُمن ژابِس،  ١

٣٩٩.  
، آستانه شن: ِادُمن ژابِس، ست يافتني دست زباِن فارسي به پس يِ من ازين به ترجمه آستانه شنـ  ٢

  .٢٠٢٠ودو حرف،  ، نشرِ سي١٩٤٣ـ١٩٨٨شعر، ديواِن کامل، 
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يِ نمونگي و  يِ اين مجموعه نيز ـــ به سنجهشاعريِ او است و شعرها
  پذيريِ آنها با بضاعِت اندِک من ـــ از همين ديوان برگزيده شده است. ترجمه

  ؛
ساکنِ مصر   ِادُمن ژابِس، فرزنِد يک زوجِ مرفِه يهودي که از چند نسل پيش

 ١٤اي با تاريخِ  در قاهره زاده شد. پدرش شناسنامه ١٩١٢آوريلِ  ١٦بودند، در 
دو روز پيش از  که رسماً ٣آوريل برايِ او گرفت. ژابِس در اين باره گفته است

، در ها کتابِ پرسش جلِد پنجمِ ِاليا،تولِّد خود به دنيا آمده است، و نيز در کتابِ 
  نويسد: اين مورد مي

توّجهي به مقاماِت  م من را از بييِ آوريل در قاهره، پدَر١٦متولِّد «
  کرد.  يِ همين ماه اعالم١٤ورِ ثبِت تولَّدم بودند، متولِّد کنسولگري، که مأم

کنم  آيا به سببِ اين اشتباِه محاسبه است که ناخودآگاه احساس مي«
َم جدا کرده است؟ دو روزي که بر  هشت ساعت من را از زندگي و همواره چهل

  توانست فقط در مرگ بگذرد. عمرِ من افزوده شد، مي
که برايِ خدا در جهان،  گونه که برايِ کتاب، همانگونه  چنين، همان اين«

نخستين تجلّيِ هستيِ من تجلّيِ غيبت بود که نامِ من آن را با خود حمل 
  ٤»کرد. مي

                                                 
، (از اين پس: ک. ١٩٨٠هايِ با مارسل کُهِن، انتشاراِت بِلفُن،  ، مصاحبهاز کوير تا کتاب ـ ٣

  .٢١ک.)، ص. 
) ص. ٢ ِک. پ. اين پس : (از ١٩٨٩، انتشاراِت گاليمار، ٢ ،ها کتابِ پرسشـ ِادُمن ژابِس،  ٤

  ٢٥٤ـ٢٥٥
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ـــ هنگامِ شورشِ احمد ُعرابي پاشا عليِه  ١٨٨٢پدربزرِگ ِادُمن در سالِ 
يتاليايي شده بود، يِ کانالِ سوئز ـــ موفّق به گرفتنِ ملّيِت ا ها در منطقه انگليسي
تا  ١٩١٧زدند. ِادُمن از  يِ ژابِس به زباِن فرانسه حرف مي يِ خانواده ولي همه
يِ فرانسوي و کاتوليکيِ َسن ژان باتيسِت قاهره درس خواند.  در مدرسه ١٩٢٤

پرسِت  با سه مذهبِ يگانه داشت که ِ آن را چنين، از همان کودکي، امکان اين
دبيرستانيِ خود را در يک  هايِ آموزشس، دوراِن ابراهيمي آشنا بشود. سپ

ساله بود،   يِ غيرمذهبيِ فرانسوي در قاهره گذرانيد. وقتي که تقريباً ده مدرسه
  ِ او در جواني از بيماريِ ِسل ُمرد. خواهرِ بزرگ

  خورند. ها به مرگ پيوند مي يِ خاطره همه«
، به سرزمينِ چِفت انديشد که در آغوشِ خوِد او ُمرد به خواهرِ خود مي«

  ٥»شده، ُمرده از خفقان...
در قاهره بود و او، وقتي که  اي  لِ تعميراِت کَنيسهپدربزرِگ ِادُمن مسئو

  کرد. ش کمک مي رسيِ کَنيسه به پدربزرَگ نوجوان بود، در حساب
ژابِس از نوجواني شعرهايِ بودلر، رمبو َو ماالرمه را خواند، و خود نيز به 

عر گفت. تدريجاً با آثارِ کافکا، جويس َو پروست آشنا شد. از زباِن فرانسه ش
هايي عليِه موسوليني نوشت، و  همان نوجواني به فّعالّيِت سياسي پرداخت و مقاله

را تشکيل داد. در اوايلِ » ستيزي جواناِن ضدِّ فاشيسم و ضدِّ سامي«انجمنِ 
ِ او  ِ زباني هاي يهايِ ماکس ژاکوب را خواند، و به باز نوشته ٣٠هايِ  سال
آپولينر ـــ  تبار ـــ دوسِت پيکاسو َو مند شد. ژاکوب، شاعر و نقّاشِ يهودي عالقه

                                                 
) ص. ١ ِک. پ.(از اين پس : ١٩٦٣، انتشاراِت گاليمار، ١ ،ها کتابِ پرسشـ ِادُمن ژابِس، ٥

١٩١.  
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غسلِ تعميد  ١٩١٥که مّدعي بود مسيح به دو بار بر او تجلّي کرده است، در 
  ديده بود و مسيحيِ کاتوليک شده بود.

اِن بورسِ پنبه کارمنِد صّرافي و سپس از مدير نخستِادُمن ژابِس در قاهره 
ش را در فرانسه  کرد يا تعطيالت يا در کويرهايِ مصر سفر مي اغلببود، و 

ــ  ١٩٩٢(گذرانيد. هنگامِ بازگشت از يکي از اين تعطيالت با آرِلت کُهِن  مي
با او ازدواج کرد. در همين  ١٩٣٥در ِکشتي آشنا شد و در سالِ ) ١٩١٤

کرد و به  ديدارپل ِالوآر  َوسال، در سفري به پاريس، با ماکس ژاکوب 
 ١٩٤١برد. در   هايِ او بهره و از راهنمايي ،نگاري با ژاکوب پرداخت نامه

ها به سبک و  را تشکيل داد. ژابِس در اين سال» گروِه ضدِّ فاشيسمِ ايتاليايي«
يِ بيستم شعرهايِ تقريباً  يِ اّولِ سده گويِ مصري در نيمه سياقِ شاعراِن فرانسوي

هايِ  سال يِ  سرود. اين شعرها، سروده ميهن مي بو و ديِد جهان و با رنگ اجتماعي
به ياِد ماکس « هايي برايِ خوراِک ديو ترانهاي به نامِ  ، در مجموعه١٩٤٣ـ٤٥

  هديه شده بوده است. »ژاکوب
در جرياِن جنِگ جهانيِ دوم، او که دور از اروپا و در مصرِ تحِت حمايِت 

ها و مّتحداِن آنها برکنار ماند.  کُشيِ نازي ، از يهوديکرد انگلستان زندگي مي
کيلومتريِ قاهره رسيد، به  ٢٤٠، وقتي که ارتشِ آلمان به الَعلِمين در ١٩٤٢در 

دوستيِ «ماه به اورشليم رفت. سالِ بعد، در بازگشت به قاهره، انجمنِ  ٩مّدت 
ژاکوب فرستاد اي برايِ ماکس  نامه ١٩٤٤داد. در سالِ   را تشکيل» فرانسوي
 به او برگشت. برادر و خواهرِ ماکس» متّوفٰي«پس از چندي با ُمهرِ   ولي نامه

 دسِتکشته شده بودند، و حاال خوِد او به  تر در اردوگاِه آشويتس ژاکوب پيش
گشتاپو بازداشت شده بود و در ارودگاِه فرانسويِ َدرانسي در شمالِ پاريس ـــ 
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رِ خود را از آنجا به تبا شهروندهايِ يهوديجايي که دولِت وقِت فرانسه 
  فرستاد ـــ ُمرده بود. ها مي هايِ مرِگ نازي ارودگاه

، پس از پاياِن جنگ، چندين نويسنده و شاعر از »دوستيِ فرانسوي«انجمنِ 
با  ١٩٥٢جمله هانري ميشو َو آندره ژيد را به مصر دعوت کرد. ژابِس در 

يِ عاليِ ادبّيات در بيروت، در آن  گذارِ مدرسه يهگابريل بونور آشنا شد. بونور، پا
هنگام در دانشگاِه قاهره استاِد ادبّيات بود. دوستيِ عميقي بين آنها آغاز شد، و 

ترِ آثارِ ژابِس پيش از انتشار مورِد مطالعه و نظرخواهيِ او قرار  از آن پس بيش
تان تزارا، ُرنه شار َو گرفت. ژابِس در سفرهايِ متعّدِد خود به فرانسه با تريس مي

  ژان ُپالن نيز آشنا و دوست شد.
بحراِن کانالِ سوئز ـــ تجاوزِ اسرائيل به  يِ ، در بحبوحه١٩٥٧در سالِ 

شّدت گرفتنِ سياسِت ضدِّ يهوديِ رژيمِ جمال  ) َو١٩٥٦صحرايِ سينا (
خترِ تبارِ مصر ـــ ژابِس با همسر و دو د عبدالناصر حّتي عليِه شهرونداِن يهودي

و ديگر هرگز به مصرِ زادگاِه خود، که تصويرهايِ آن ـــ  ،خود مقيمِ فرانسه شد
 گيريِ صورِ قدر و زناِن آن ـــ سهمِ مهّمي در شکل ِشن و کوير و باد و آبِ گران

يِ تلويحي به خروجِ  نگشت. ژاک دريدا، با اشارههايِ او دارند، بر خيالِ نوشته
آيد  اي که از آنجا به نزِد ما مي قاهره«نويسد:  يموسٰي از مصر، در اين باره م

ژابِس، که به دليلِ  ٦»دانيم، خروجِ مصريِ خود را داشت. ژابِس که او هم، مي
رفته به برجسته  خود طرد و تبعيد شده بود، رفته يهودي بودن از کشورِ زادگاِه

ا اين هايِ خود َو به جستجويِ هوّيِت يهوديِ خويش پرداخت. ب کردِن تفاوت

                                                 
  .ِادُمن ژابِس َو پرسشِ کتابـ همين دفتر،  ٦



١٥ 
 

تر نيز  يِ جستجويِ هوّيت را، که هنوز هوّيِت يهودي نبود، پيش مايه همه، درون
  شد خواند: مي هايي برايِ خوراِک ديو ترانهدر 

  وجويِ در جست«
  شناسم، که نمي  ام مردي«
  است خوِد من نبوده  اين همهکه هرگز «
  ٧ ».وجويِ او ام در جستمگر از وقتي که «

  گويد: نويسِ فرانسوي، مي خود با مارسل کُهِن، رمانژابِس در گفتگوهايِ 
مصر را ترک کردم چون يهودي بودم. در نتيجه مجبور شدم برخالِف «

  ٨».م در موقعّيِت يک يهودي زندگي کنم، در موقعّيِت تبعيدَ ِميل
سختي زندگي  ها به همسَرش با دو دخترِشان در پاريس سال ژابِس َو

 ١٩٦٦تا  ١٩٥٨کرد و خوِد او از  راتي کار ميکردند. همسَرش در يک انتشا
ها بود که،  هايِ تبليغاتي مشغول به کار بود. در همين سال در يک شرکِت فيلم

هايِ خود را با  کتاب از برخيدر راِه رفت و برگشت بينِ خانه و محلِّ کار، 
 به ها کتابِ پرسشهايِ مترو نوشت. فکرِ نوشتنِ  تر در ايستگاه درنگي طوالني

ِ خود را در جنوبِ  گردد، وقتي که او تعطيالِت تابستاني برمي ١٩٥٩سالِ 
ملّيِت فرانسوي گرفت و اقامِت دائمِ  ١٩٦٧گذرانيد. ژابِس در سالِ  فرانسه مي

رغمِ  ترِ او را با هنرمنداِن فرانسوي نتيجه داد. او، به او در فرانسه نزديکيِ بيش
اِن سوررئاليست، تعلّقِ خود را به گروه و دوستي و آشناييِ بسيار نزديک با شاعر

  پذيرفت. مکتبِ آنها نمي

                                                 
  .»يِ مرِد بيگانه ترانه«ـ همين دفتر،  ٧
  .٥٣ـ٤.  ـ ک. ک.، ص ٨
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در جنبشِ دانشجويي و کارگريِ ماِه مه در پاريس شرکت  ١٩٦٨در سال 
يِ گابريل بونور (اندکي پيش از مرِگ  کرد. از همين سال بود که به توصيه

  پرداخت. يِ َتلمود و قّباال ) به مطالعه١٩٦٩بونور در 
انتشار يافت و تقريباً  رفته رفته ٨٠و  ٧٠هايِ   ابِس در دهههايِ ژ کتاب

هايِ انگليسي، ايتاليايي، اسپانيايي، عبري َو آلماني ترجمه شد.  به زبان زمان هم
هايِ فرانسه و  هايِ تحليلي و تحقيقيِ متعّددي به زبان ها کتاب يِ اين سال در همه

هايِ او  ياري برايِ نقد و بررسيِ نوشتههايِ بس مباحثه انگليسي بر آثارِ او نوشته َو
يِ منتقداِن  جايزهيِ  برنده ١٩٧٠در فرانسه برگزار شد. ِادُمن ژابِس در سالِ 

يِ هنرها و  جايزه َو همچنينيِ بزرِگ ملّيِ شعر  جايزه ١٩٨٧فرانسه شد؛ در 
يِ  ايزهجبه او تعلّق گرفت؛ در ايتاليا نيز  ادبّيات و علومِ بنياِد يهودياِن فرانسه

  به او اهدا شد. ١٩٨٣در سالِ  پازوليني
اگر زيستن ديدن است، پس، ُمردن «ِادُمن ژابِس، که نوشته است  
ُمرد.  پاريس يِ قلبي در از سکته ١٩٩١يِ  يِ ژانويه٢، در ٩»شدن است. ديده

  يِ او است: ـــ آخرين شعرِ ديواِن يادشده ١٩٨٨يِ  شعرِ زير ـــ احتماالً سروده
  

  ها. پِيِ نامِ من در تذکرهبگرد 
  پيدا کني و پيدا نکني.

  ها. بگرد پِيِ نامِ من در فرهنگ
  پيدا کني و پيدا نکني.

  ها. نامه بگرد پِيِ نامِ من در دانش

                                                 
  .٣٢٤ص.  ،٢ . پ.کـ  ٩
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  پيدا کني و پيدا نکني.
  چه اهمّيتي دارد؛ مگر هرگز نامي داشته ام؟

  پس، وقتي ُمردم، نگرد
  ها پِيِ نامِ من در قبرستان

  رجاها.نه در ديگ
  و بس کن، امروز، به شکنجه دادِن اويي

 ١٠که پاسخ نتواند گفت به فراخواني.

،  
آن را زيرِ (که انتشاراِت گاليمار  نوازي کتابِ مهماندر  تر پيشاو، که 

  منتشر شد) نوشته بود: چاپ داشت و پس از مرِگ ژابِس
م  خواهم خاَک گفت ــــ مي وقتي ُمردم ــــ يک يهودي مي«
خواهم گور داشته باشم، از  که نمي بلکه بسوزانند: چوننکنند، 
که نکند يک رهگذرِ معموليِ بدخواه، روزي با حروِف  ترسِ اين

گيرد، به  م مي ، رويِ سنِگ صافي که در پناَه١١سياه و سرخ
  ش را ندارم. ابتکارِ خودش شعاري ضدِّ سامي بنويسد. طاقَت

  ١٢»ابديت خواهد بود. تا برايِ اين و«

                                                 
  ».بگرد پيِ نامِ من«*يِ من،  به ترجمه ،نآستانه شـ  ١٠
  هايِ پرچمِ نازي (با سفيد البّته). رنگـ  ١١
  .١٧، ص. ١٩٩١، گاليمار، نوازي کتاب مهمانـ  ١٢
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و  ،يِ پِرالِشز سوزانده شد سوزخانه در َتن ١٩٩١يِ  ِ ژانويه ٨وزِ شنبه در ر
سالي بعد، خاکسترِ همسَرش  .يِ همانجاست١٣»کبوترخانه«خاکستَرش در 

  :آرلت کُهِن ـ ژابِس نيز به آن پيوست
  

  
يِ گورستاِن »کبوترخانه«نبشِت خاکسترها در  سنگ

ادُمن ژابِس  :١٩٧١ )يِ شماره(:  پرالشز، پاريس
 :١٩٧٢ )يِ شماره()، نويسنده؛ ١٩١٢ـ  ١٩٩١(

  )١٩١٤ـ  ١٩٩٢کُهِن ( ]به نامِ[  آرلت ژابِس، زاده
•  

                                                 
يِ  هايِ سوخته بنايي در گورستان است که خاکسترهايِ تن columbarium»  کبوترخانه«ـ  ١٣

 .گذارند هايي کوچک مي در خاکستردان گذاشته را آنجا در غرفه
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است که انتشاراِت گاليمار در دو جلد منتشر  کتابهفت ها  کتابِ پرسش
  کرده است.

  ؛»بازگشت به کتاب«َو » کتابِ يوِکل«، »ها  کتابِ پرسش«لِد اّول: ج
  . )ِال، يا کتابِ آخر( ١٤»•«و » اَئلي«، »ِاليا «، »يائل«جلِد دوم: 

  نويسد: ژابِس خود مي
  م دارم. ُجستار است؟ را تويِ دست ها کتابِ پرسشــ 

  ــ نه. شايد.
  هايِ عميق؟ ــ شعري است با چاه

  ــ نه. شايد.
  داستان است؟ــ 

  ــ شايد.
نتيجه بگيرم که دوست داري به عنواِن  چنينــ يعني بايد 
  َش بياورند؟ هات به حساب هات و آبسنگ داستاِن رودخانه

ناپذير مياِن  بندي ــ کتابي بيگانه همچون واژه و جهود، رده
  شود ناميَدش؟ ها، به چه نامي مي کتاب

  ١٥.کتابْش :   ــ شايد بتواني بنامي
و   در چندين بخش، هر بخش در چندين فصل، ها کتابِ پرسشهايِ  بکتا

گويه و ديالوگ و خاطرات و  هر فصل در چندين تکّه به شعر و نثر و گزين
هايِ متفاوت نوشته شده  ها و سبک هايِ شاعرانه، و به لحن ُجستار و توصيف

                                                 
چه پس از آن در مياِن پرانتز آمده است،  است. آن يِ درشت ـ عنواِن اصليِ کتاب همين نقطه ١٤

  عنواِن زيرينِ افزوده بر آن است، احتماالً به پيشنهاِد ناشر.
  .٣٣٢، ص. ١  ِک. پ.ـ  ١٥
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آنها بر  ، درازايِ متغّيرِ سطرها و پراکندگيِايتاليکاست. حروِف معمولي و 
کند و برايِ مجموعِ  ها، متن را ُخرد مي ها، و فضاهايِ سفيِد خاليِ بينِ تکّه صفحه

  بندي کرد. اي مشّخص کرد و اثر را رده توان نوعِ ادبيِ ويژه آنها نمي
زند؛  اي دارد، و بر ِگرِد عشق و فراق دور مي داستاِن ساده  ها کتابِ پرسش

کند مگر با  هرگز به قلبِ داستاِن آن رخنه نميزند، فقط بر ِگرِد آن، و  دور مي
و يوِکل  ١٦والشدن. جداييِ دو عاشق است، سارا سـْدور زدن، و دور 

يِ  ديده هايِ مرِگ تدارک ها به اردوگاه ، در جرياِن رانده شدِن يهودي١٧ِسرافي
َرويِ  نويسنده است و گواِه اين کج ْ ها. يوِکل، همزاِد نويسنده، خود نازي

يِ انساِن مدرن از مسيرِ مدنّيت است، و سارا، زِن جواني که قربانيِ  کننده مبهوت
  گردد. ِ وحشت ديوانه برمي هاي َروي است و از اردوگاه اين کج

[رِب:  רב،  اي خاخام از رسيدِن عّده ها کتابِ پرسش گفتگويِ آغازينِ
يِ  ها گويه ها و گفتارها و گزين دهد، و مباحثه به عبري، خبر مي رّباني]
 ،کند را قطع مي ها کتابِ پرسشهايِ تخّيلي هر جايي از  اين خاخام يِ  گرانه زدوده

هايِ اثر   اي بر رگه رگه انداختهو رونِد در پيش گرفته را به تعويق و تأخير 
کنند که هرگز کامالً گفته  ها در واقع داستاني را تفسير مي افزايد. اين خاخام مي
تواند گفته شود. پس آنها،  يگويد، نم چه ژابِس خود ميشود، و، بنا به آن نمي
پردازند که به گفته  شناسيِ يهودي، به تفسيرِ داستاني مي گونه که در يزدان همان

                                                 
نوشته » س«سارا شـْوال، که به سببِ بازيِ ژابِس با نامِ خانوادگيِ او با  Sarah Schwallـ  ١٦

به  Wortschwallدهد، و از همين خانواده است  معنا مي» وقفه ِسيلِ بي«يِ آلماني  ام. اين کلمه
  ».سيلِ گفتار«معنيِ مجازيِ 

ها نگشته ام. در اماليِ آنها هم از به  دانم، پِيِ معنيِ اسم . چون عبري نميYukel Serafiـ  ١٧
  ام.کار بردِن حروِف خاصِ زباِن عربي پرهيز کرده 
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يِ خاطراِت  داده، در روزنامه هايِ دو دل آيد. اين داستاِن عاشقانه در نامه در نمي
به هزار هزارداالِن در هم و  ها، ها و تفسيرهايِ خاخام آنها، در گفتگوها و مباحثه

يِ هم، تنيده در هم و حبس در هم،  يِ هم و برپاکننده متناقض و فروپاشاننده
ها است که مفاهيمِ آزادي و  گشتگيِ مياِن اين داالن شود. در گُم تبديل مي

و موضوعِ زبان و رمز و رازهايِ خوِد   ويژه مسئله انتخاب، خدا و يهودّيت، و به
يِ اين سطرها و مترجمِ اين دفتر، گيراترين و  يِ من، نويسنده(که برا کتاب

د و اين دفتر را سبب ساخته ساز ميرا  ها کتابِ پرسشهايِ  دلپذيرترين بخش
  شود. است) به پرسش گذاشته مي

يِ او در به کار ُبردِن  هايِ زبان با دغدغه توّجِه ژابِس به رازها و پيچيدگي
آميزد و ديگر مرزي براي نثر و شعر بر  به هم ميموسيقيِ کالم و صنايعِ شعري 

، اين کتابزند.  يِ آنها را با هم و در کنارِ هم به کار مي ماَند، و او همه جا نمي
گيرد، که  ، نه تنها نويسنده را در پناِه خود نميزهداِن هستي، اين ها آشياِن واژه

  کشاَند: او را به سرگرداني و اضطراب و وحشت مي
روي از آن، فرو  مي  ت بيرونَ گمان کتاب. به است هزارداالن

ت َ  روي در آن. هيچ اميدي به رهاييِ خود نداري. همين براي مي
از گرفتنِ تصميم. آگاه ام  اي کني. ناتوان نابود را  ماَند که اثر  مي

به تشديِد آرام ولي قطعيِ اضطرابِ تو. ديوار از پسِ ديوار. در 
ت َ  کَس. چه کسي ورق هيچ است؟ _  تو  کسي به انتظارِ انتها، چه

ت خواهد داشت؟ َ خواهد زد، از تو رمز خواهد گشود، دوست
جهان. تنهاييِ تو  س. تنها اي در شب؛ تنها اي در کَ چه بسا، هيچ

تنهاييِ مرگ است. باز گامي ديگر. شايد کسي بيايد سوراخ کَُند 
به اين  ي دست ديوار را؛ پيدا کند، براي تو، راه را. افسوس! کس
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خطر نخواهد زد. نامِ تو را بر خود دارد کتاب. نامِ تو بر خود 
  ١٨ پيچيده است، مثلِ دست بر سالحِ سرد.

هايِ مياِن  شمارِ خود، با سفيدي هايِ بي هايِ ژابِس، با تکّه کتابمتنِ 
يِ کويري  هايِ جدا از هم و در کنارِ هم مانده هايِ شن ها، سرانجام دانه تکّه
و در   يِ يهودي هايِ پهناور و دوردسِت آن، براي نويسنده رده است، و افقگست

روند و  روند و فرو مي هايِ روان پيش مي يِ او، که آواره بر شن نتيجه خواننده
تا  کتابماَند و  نايافتني مي ياد و تاريخِ ديگري ندارند، همواره دست  کتابجز 

  در خود. بستهماَند، رگه بر رگه،  مي بازبه هرگز 

،  
يِ ادُمن ژابِس است، و آن ها  خطري، شايد، در کمينِ برخي از خواننده

يِ او را بر زبان و کتاب و موقعّيِت انسان در گر  که هوشياريِ او را و انديشه اين
در  ديوارِ ُندبهنيابند و به بازيِ خطرناِک او دل ندهند و مگر يهوديِ قشريِ پايِ 

   او نبينند.
تبار است، البد با  ـ نويسنده و منتقِد آمريکايي ـــ که خود يهوديُپل آستر ــ 

يِ انگليسيِ ِکيت  ِ خود بر ترجمه ي توّجه به چنين خطري است که در مقّدمه
يِ صورِ  اگرچه بخشِ عمده«نويسد:  تأکيد مي والدراپ از شعرهايِ ِادُمن ژابِس به

اثري  ها کتابِ پرسشد، گير هايِ ژابِس از يهودّيت نشأت مي خيال و سرچشمه
به عنواِن  ١٩بهشِت گمشدهيِ  توان در باره که مي اي گونهيهودي نيست از همان 

که ژابِس، به شناخِت من، اّولين شاعري  اثري مسيحي سخن گفت. با وجوِد اين
                                                 

  .٤٠٤، ص. ١  ِک. پ.ـ  ١٨
  .)، شاعرِ انگليسي١٦٠٨ـ  ١٦٧٤( ـ اثرِ دوازده جلديِ جان ميلتون ١٩
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يِ يهودي را جذب کرده  هايِ فکريِ انديشه ها و ويژگي است که آگاهانه شکل
ي است تا پيرويِ تر عاطفي و استعار ِ يهودي بيش ليميِ او با تعا است، رابطه

ها  تصويرِ مرکزي است ــ اّما اين فقط کتابِ مقّدسِ يهودي ْ متعّصبانه. کتاب
هايِ يهودي)، بلکه تلميحي  هايِ تفسير بر تفسير در موعظه نيست (پيچ و واپيچ

د، به هرگز گير ماالرمه است (کتابي که جهان را در بر مي آرمانيِهم بر کتابِ 
  ٢٠»تاه خورده بر خود.)

کند، و  مطرح مي ها کتابِ پرسشرويِ ديگرِ همين خطر را ژابِس خود در 
گردد:  ژاک دريدا نيز در ُجستارهايِ ترجمه شده در همين دفتر به آن برمي

کرده   برايِ ژابِس، که اقرار دارد بسيار دير نوعي تعلّق به جهودّيت را کشف«
ستيزان، چرا  تان جهود ايد، حّتي سامي همهيلِ رنج نيست: "است، جهود مگر تمث 

ين رو بايد به جّروبحث با برادراِن " ازايد.  شده  که همگي شهادت را برگزيده
   ٢١»هايي بپردازد که ديگر تخّيلي نيستند. نژاِد خود و خاخام هم

ستايِ آميزِ ژابِس به هوّيت و عرفاِن يهودي در را پناهندگيِ احتماالً اغراق
اسِت تئودور  بربرّيت  شعر   يهوديان سرودِن  جمعيِ   ِ کُشتارِ پس يِ از  همان بّيانّيه

گويد که  سخ ميگويي به آن پا  ها کتابِ پرسشآدورنو است که ژابِس با 
آنها، که در انزوايِ  ٢٢که همچون گذشته سروده نشود.اگر بربرّيت نيست 

ِ خود بسته  در رنسانس را به روي ِگتوهايِ شهرهايِ جهان درهايِ مشارکت
يِ ارض توانسته بودند  بر کُره  ديده بودند، که از دروِن همان ِگتوهايِ پراکنده

                                                 
 Paul Auster, Introduction, in If there were anywhere but desert, The Selected ـ-٢٠

Poems of Edmond Jabès, translation by Keith Waldrop, Station Hill Press, New 
York, ١٩٨٨. P. xiv 

  ».ِادُمن ژابِس َو پرسشِ کتاب«ـ همين دفتر،  ٢١
  .٩٣.  ـ ک. ک.، ص ٢٢
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هايِ  انساِن مدرن را سرانجام دگرگون کنند، سر از کوره بينيِ جهان و جهان
سوزي در آوردند در حالي که ديگر ميّسر نبود ـــ و نيست ـــ بدوِن آنها  آدم

بود که ديگر  سکوتد و نگراِن حبسِ انديشه در قفسِ باستان نبود. پس، انديشي
هايِ خاکسترشده را  يِ خاخام ، همهفورّيت بهبايست فرا خوانـْد،  بربرّيت بود و مي
  .نگفتنگفت، شده باشد به پاسخ ، و پرسشورِ  بر گرِد چراغِ شعله

 بنياد با به او باشد، ِ اثرِ   »تصويرِ مرکزي«ژابِس، هر چند هم که  کتابِاّما 
بخشي از  کتاب، ابزارِ معنوي،ِ ماالرمه متفاوت است. ماالرمه در کتاب

چيز، در جهان، هست که به يک  ...همهنويسد: ، ميهايي بر يک مايه دگرگشت
جهان هست چون که کتاب در حالي که برايِ ژابِس  ٢٣کتاب بيانجامد.

  ٢٤.هست
ساله بود و هنوز هيچ  ٤٣وقتي که  ١٨٨٥ نوامبرِ ١٦ماالرمه ـــ به تاريخِ 

همواره در «...نويسد:  ي به وِرِلن مي ا کتابِ مستقلّي چاپ نکرده بود ـــ در نامه
يِ قرباني  يِ چيزِ ديگري بوده ام، با بردباريِ کيمياگرانه، آماده رؤيا و در وسوسه

، همان گونه که در گذشته به آتش  کردِن هر گونه خودپسندي و خوشنودي
ور کردِن  يِ خود را، برايِ شعله هايِ سقِف خانه يِ اثاثّيه و تيرک کشيدند همه يم

ش: يک کتاب، به همين سادگي، در َ چه؟ دشوار است گفتن .اثرِ بزرگاجاقِ 
شده، و نه  مجلّدهايِ بسيار، کتابي که کتاب باشد، معمارانه و از پيش طّراحي

روم باز،  انگيز... دورتر مي هم شگفتهايِ اّتفاقيِ هر چند  اي از الهام مجموعه
تواند  مينيکي  بيش ازبا اطمينان به اين که در نهايت ، کتابگويم:  حّتي مي

                                                 
، انتشاراِت گاليمار، يِ آثار محموعه ،Variations sur un sujetـ استفان ماالرمه،  ٢٣

  .٣٧٨،  ص. ياد پله يِ مجموعه
  .٣٧، ص. ١ ِک. پ.ـ  ٢٤
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به آن  ندانسته  ودانسته که ، ها ابغهن ياي، حّت وجود داشته باشد، حاال هر نويسنده
دبيِ يِ شاعر و بازيِ ا وظيفه وارِ زمين، که يگانه توضيحِ اُرفه  باشد. دست زده

آهنِگ کتاب، که ديگر غيرِ شخصي و زنده است تا  کمال است: چراکه خوِد  به
هايِ اين رؤيا، يا چکامه، در کنارِ هم قرار  بنديِ خود، با معادله حّتي در صفحه

و  رؤيايِ بزرگ در  که ماالرمه ناممکن معروِفکتابِ اين است آن  ٢٥»گيرد. مي
اني؛ و وقتي که، پس از پشِت سر يِ نوشتنِ آن بود، از نو جو وسوسهدر 

، زندگانيِ خود را برايِ وِرِلن در رؤيايِ اين  وسوسهگذاشتنِ بيست سال در 
شايد «...کرد، ديگر خود به ناممکن بودِن آن پي برده بود:  َش خالصه مي نامه

دانم چه موجودي بايد بود  تمامي خلق کنم (نمي که اين اثر را به موفّق بشوم؛ نه آن
اي از آن را نشان بدهم، اصالِت شکوهمنِد  شده يِ انجام اين کار!) ولي تکّهبراي 

يِ آن که يک عمرِ  مانده يِ باقي آن را از يک جايي بدرخشانم، با نمودي از همه
  ٢٦»تنها برايِ آن کافي نيست.

، به به کتاب بيانجاَمدکه با کارِ شاعر  همه چيز هستاگر براي ماالرمه 
بيرون از ، نه خوِد شاعر حّتي، که هيچ چيزي نيستاي ژابِس ، بريگانه کتابآن 

، ٢٧»اگر خدا هست، از آن است که در کتاب است« ، و حّتي کتاب باشد
يِ هستي است چون که همه چيز در زباِن  دربرگيرنده از پيشکتابي که 

  غيبت. يِ انسان است که هست، به گرفته به وسيله هستي
  بت اند.يِ غي دهنده يِ حروف شکل همه

                                                 
  .٦٦٢ـ٦٦٣ص.  ،نامه به وِرِلنـ استفان ماالرمه، همانجا،  ٢٥
  ـ استفان ماالرمه، همانجا. ٢٦
  .٣٦، ص. ١  ِک. پ.ـ  ٢٧
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  ٢٨ اين چنين خدا فرزنِد نامِ خود است.
، خدا و خواننده، نويسنده جهودو  جهانيِ ادُمن ژابِس ها  کتابِ پرسشدر 
 امکاندر کتاب  فقط، کتاباند بيرون از  هيچاست،  خداونِد کتابهم، که 

يِ زباِن  شوند. خدايِ ژابِس خالقِ مّتعالِ جهان نيست، زاده مي جهانپذيرند و  مي
ماالرمه يگانه و تام کتابِ نيست.  غيبتيِ انسان است که مگر تجلّيِ  اختهس

حّد و حدود گرفته و پس   ماالرمه معمارانه کتابِژابِس عام و باز؛  کتابِاست، 
هايِ  ژابِس (با وجوِد ساختارِ استوارِ خود)، صفحه کتابِشده است، بنا و 
هايِ آن را  ر وزشِ خود، رگهکرانگي است و پس کويري و باز، که باد، به ه بي

  کند. جا مي جابه

  ؛
  هايِ زير است: اي از کتاب يِ گزيده ترجمه دفتر اين

Edmond Jabès, Le Seuil Le Sable, Poésie, Gallimard, ١٩٩٠. 
Edmond Jabès, Le Livre Des Questions, l’Imaginaire, Gallimard, 

٢٠٠٢. 
Jacques Derrida, L’écriture et la différence, Essais, Seuil, ١٩٦٧. 

(Edmond Jabès et la question du livre  ـ Ellipse) 

هايِ ِادُمن  اي از شعرها و متن يِ بيتي کوچک است که گزيده ِ دو ِلنگه ي و درچه
يِ آن است؛ و دو  گشا بر کارِ او يک ِلنگه دو ُجستارِ ساختار همراِهژابِس به 

گشايد  هايِ اثري که او ساختارِ آن را مي نمونه مراِههُجستار از ژاک دريدا به 
ها، هم آن شاعر و  چنين، به گماِن من، هم آن شعرها و متن يِ ديگرِ آن. اين ِلنگه

يِ کارِ درخشاِن آن دوستدارِ ِخرد و  جهاِن او، و هم آن ُجستارها و شيوه
م که دريدا هر دو ده تر اند. توّجه مي تر و دريافتني گشاييِ او، خواندني ساختار

                                                 
  .٥١، ص. ١  ِک. پ.ـ  ٢٨
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به پايان برده است،  ها کتابِ پرسشتخّيليِ  هايِ خاخام با امضايِ ُجستارِ خود را
  و هر دو نام در جناس با نامِ خوِد او اند.

 زير برابري داده ام: هايِ کتاببا م را َيها ترجمه
Edmond Jabès, If there were anywhere but desert, translated by 

Keith Waldrop, Station Hill press, New York, ١٩٨٨. 
Edmond Jabès, The Book of questions, ١, translated by 

Rosmarie Waldrop, Wesleyan University Press, ١٩٩١. 
Jacques Derrida, Writing and difference, translated by Alan Bass 

The University of Chicago Press, ١٩٧٨. 

  ؛
هايِ بزرِگ التين  گذاري، برايِ نشان کردِن حرف عرهايِ بدوِن نقطهدر ش
گذاري از شروعِ جمله و  تواند افزون بر نقطه هايِ به اين خطْ مي که در زبان
يِ  گذاشته ام. اين نقطه، نقطه يِ بعدي بي فاصله با واژه اي  نقطهدهد،  عبارت خبر 
يا عبارتي است که   يِ آغازِ جمله ندهده يِ قبلي نيست، بلکه فقط نشان پاياِن جمله

که در بخشِ  در متنِ مبدأ با حرِف بزرِگ التين آغاز شده است. ديگر اين
  ها هر جا پانويسي در {} آمده است، از من است. ترجمه

،  
آورده شده است، که معادلِ اسمِ  زناِن کوليبارها  سازم را مي َم آشياندر 

يِ  واژه کوليفرانسه است. زباِن التين براي در  [ژيَتن] Gitanesجمعِ مؤّنِث 
Ægyptanus [ِاگُيپتانوس]  برده است. چه، گمان  را به کار مي مصرييعني

کرده اند کوليان از مصر اند. کوليان، مردماني احتماالً رانده از ميهنِ  مي
با هايِ هندواروپايي،  يِ زبان خاستگاهيِ خود (هند؟) اند، و زباِن آنها، از خانواده

سانسکريت نزديکي دارد. آنها پس از آغازِ آوارگيِ خود به مصر و ايران و اروپا 
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کنند، و همچون يهوديان و  اند، يا در ِگتوها زندگي مي کوچگرکوچيدند. 
  ها بوده اند. سازيِ رژيمِ نازي خواهان مشمولِ سياسِت پاک همجنس

  ؛
در تقابلِ واجِ  يِ شعر، ديگران هم نوشته اند، دشوار است. واجي ترجمه

يِ  اي هم، در کار و بار با واژه ديگر است، هجايي کنارِ هجايِ ديگر، واژه
ها، در پِيِ  ها. استعاره يِ ميداِن واژه ديگر، و ارکاِن جناس به عرضِ اندام در ميانه
سر ديگر، به ساخت و ساز و آهنگي  همديگر، تصويرها هم. همه در زباني يک

باز، همه، يا بيش و  ن مارهايي به سازِ افسونگري واژهديگر، سر برآورده همچو
گرِ شاعر، بناگرِ کوشِک زبانيِ خود، اّما در زباني ديگر، زباِن  کم، افسون

 از آِنکه اصالً  هم نيست چون از آِن خوِد اويِ ژاک دريدا  فرانسه، که به گفته
ر سرِ مترجمي. بحث ديگر ب از آِنکسي نيست، تا چه رسد که زباني بشود 

خيانِت ترجمه نيست، که سهل است. آلودِن دست را اصالً فرصتي نيست اينجا. 
که او بر   تواند فروکشيده شود؛ آن نغمه اينجا، بنايي که او برکشيده، فقط مي

بنشاَند؛  ديگربر لباِن زباِن   تواند داغمه نشانده، فقط مي خود يِ ويژهلباِن زباِن 
يِ ديگري ُجستن است و مترجم را از زندشناسيِ  کار کارِ َجمَجمه در ُجمُجمه

شعر گريزي نيست. ترجمه رمزگشاييِ شعرِ زباِن مبدأ است و رمزسازيِ 
يِ آن به شعري در زباِن مقصد، و اين هر دو را مترجم است که بر عهده  دوباره

روند و فرآوردي  يِ شعر دارد. اّما بضاعِت او را آيا يارايِ اين کار هست؟ ترجمه
همانيِ يک  واقع، کاري است يک سر ديگر. اين ست، پس، کارِ مترجم و، بها

يِ خود شکل گرفته است،  زبان، که در بسترِ تاريخي و فرهنگيِ ويژه
پذير نيست. برگرداِن زنِگ ُشتر مگر به زنِگ ُشتر ميّسر نيست.  برگرداني
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و   ـــ که اصالً ُزدودپذيرِ شاعر  هايِ هرگز برگرداني ها و ناگفته  برگرداندِن زدوده
که تا گفته باشد، بلکه تا کدام خواننده را همچون گفته بيايد يا   آن  نگفت نه

نيايد ـــ آب به غربال پيمودن است. اگر آن واج و هجا و واژه برگرداني 
صداها و در همه  يِ بي اينجا سرکرده يِ او پذيرد، اگر آن صدادارِ ِگرِد زنانه نمي

واره استوار و راست است، اگر آن نغمه داغمه است، آن حال مردپيکري هم
نيست، نبايد باشد، اگر هم   زدودهگونه برگردان بپذيرد؟  و ناگفته چه  زدوده

ساختي، يا اگر آن  اي يا  گشودگيِ واژه اندکي خودي نشان داده است از اليِ نيم
بان است که يِ آن را، در همان ز  هايِ آن برمال کرده اند نقشِ زدوده کناري

يِ زباِن ديگر   خودي نشان داده است يا لو رفته است، و هرگز نقشِ زدوده
ي   ماَند، زدوده يِ خود مي  يِ خود است و نقشِ زدوده  نيست، نقشِ زدوده

  ست. هرگزي
هاست که به جنوِن  القدرِ ما را سال اّما، بي قصِد مقايسه، حافِظ جليل

، فقط به آرزوي يافتنِ ها ند در اين همه زبانترجمه کاخِ بر کشيده فرو کشيده ا
يِ  اي از آن رشته دانه اي، يا حّتي فقط خيالي از شکسته اي، نيمي از دانه دانه

هايِ ما بسته  يِ زمان هايي که او بر گردِن زباِن ما و همه شکوهمنِد مرواريد
غفلت و  هم، که به  است. پس، شايد، هنوز اميِد يافتنِ چيزي باشد در اين رشته

هايِ ديگر چيزها يافته اند  ها گُم شد. آخر، آن زبان جهالت پاره کرده آمد و دانه
  يِ زباِن ما بر خيالِ آن گلوبنِد گران. يِ نشسته از سينه  در فقط رايحه

.  
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  ِادُمن ژابِس
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  ترانه برايِ شاِه شب
  
  

  را سياهشاِه  آن شناسي آيا مي
  که در دل دارد

  ل؟شمشير و بسي گُ يکي
  
  ش را؟َ شناسي آيا خواهران مي
  

  کند، مي باد را بيدار ْ آن نخستين
  .راَفراشتهَب انْ، دستگشوده  گيسوانْ

  
  : شوراَند ميدومي اقيانوس را 

  ش است.َ صد سال
  

  ست  يموش سومي
   آويخت که شاه

  ش.به کراواِت پسَر
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  يِ حسود، سي شاهزاده

  صبحي،
  تند.شان را کُشخداوندگارِ

  
  بارِ اين است داستاِن غم

  شاِه سياه ماالکو
  که در دل دارد
  گريند. سه شبح که مي
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 يِ متعّجب ردهترانه برايِ سه ُم
  
  

  رده بوديمما سه ُم
  ايم  دانستيم پيِ چه آمده که نمي

  در اين گورِ گشوده.
  »ست! زيبا«گويد :  مان مي ترينِ سال کهن

  »هوا گرم است...«ديگري : 
  بودم،  ن که تازه از خواب درآمدهو م

  گويم : طبعاً مي
  »به همين زودي؟«

  ما سه سايه بوديم
  بي لب، بي گردن

  ها با خنده
  زيرِ بغل
  رؤيا. جايِ

  و دختري جوان
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  به شبداده  پس
  نشينيِ ما. برايِ هم
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  پاره يترانه برايِ تصوير
  
  

  ناِک فراموشي، يِ غم پشِت شيشه، شيشه
  بودبود، بود، کسي 
  .نگريست ميکه به دوردست 

  
  ناِک راه، يِ غم شيشه، شيشه پشِت

  اي بود بود، بود، چهره
  کُشت. مي را که تصويرها

  
  نگري. تو به من نمي

  تو هرگز مرا نديدي.
  است.   م آمدهَ داني که از تو خوش با اين همه مي

  
  ها، ناِک بوسه يِ غم شيشه، شيشه پشِت

  اي بود ردهبود، بود، َب
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  بافت. اليان ميکه س
  

  ي.را داريِ م يِ معشوقه تو خنده
  است.  سپيده تو عطرِ عطرِ
  کنم. مي  تو را ترسيم لباِن

  
  ناِک باغ، يِ غم شيشه، شيشه پشِت

  اي بود بود، بود، زِن مرده
  گذاشت. که تاج بر بامداد مي
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  يِ من ترانه برايِ خواننده
  
  

 دارم. جايِ مي تر دوست آني را که يابين ي خواننده،ها، ِا در اين ُجنِگ ترانه
   شَ  يِ تازهمژگاِن تو. اين نگاهي که هواگرِ ندودزراَ ِد، در باآن ديگري پنهان است

  را بشنوي...م  َ  ، ترانهرفته اي  که به خواب آخر آن َدم... بايد آن  دده مي
نجا يِ تو. آ خندي، خنده م که تو ميا شب نيستم. من آنجا سرايِ چکامهمن 

 بر لباِن همه جهان هايِ تو. شيره هايِ گريي، زنبورِ در شگفت از اشک که تو مي
  بخواني... آواز رايِ م شوي، ترانه مي آن َدم که بيدار آخر تو. بايد
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  من وفادارِترانه برايِ جوهرِ 
  
  

  بودي. درخت هايِ اگر سبز بودي، اشک
  يِ هوا بودي. اگر آبي بودي، پاپيکره

کشيم.  مي دشوار است که با هم بر هايِ ي و اينها کاخا من ْ خود اّما تو
اي هست  . محبوبهشَ  رهانم مي آنهاست که من يک ازدخِت شوربختي در هر  شاه

  دارم. مي  شَ ست که دوست برايِ هر صفحه و همواره هم اويي
  ها بودي. اگر سفيد بودي، غريقِ چشم

  يِ آتش بودي. قهعاشاگر سرخ بودي، 
  .که از آنها بيم دارند کنيم مي ها ي و با هم معجزها سِ منرِ ه، در دستسيا
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  يِ جاودان برايِ ترانه يِ کوچک هتران
  
  

يِ وفادارِ مرا  گو. دستي که ترانه غزل پايد مگر به دسِت کاخِ کهنه ديگر نمي
 سرخي در کمينِ دخِت مرموز، به روز. گُلِ راس، شاهَهزند. َم مي  بر رود زخمه
دهد در  مي  گُلکه ي گويکه بس دور است،  آن : خورشيد است. نه بيداريِ توست

 باغ.
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  ترانه برايِ تو
  
  
  کرد  نخواهم  بس
  گُنگ را، دارهايِدي هايِ بخوانم ناقوس آوازکه 
  را، عطرآگين هايِ هايِ تخت دسته
  را، همگون عظيمِ پرندگاِن هايِ سقوط

  لرزان را. هايِ جاودانه آينه
  
  کرد  نخواهم  بس
  گزيدگيِ سرخِ لبان را، بخوانم دندان  آوازکه 

  گير، غافل هايِ کتِف نافرمان، زيربغل
  يِ ديدار را. شبانه شناسِ قرارهايِ هميشه وقت هايِ پستان

  
  کرد  نخواهم  بس
  يِ خاکستر، يِ تو را غبارگرفته بخوانم چهره آوازکه 

  ها، يِ چراغ را به وقِت بامداِد دميده ناکاميآخرين 
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  آغوشي، ت را دررفته از هم َ پشِت گردن
  .چيزيکند  نمي  ت را که برمالشانَيها قدم
  
  کرد  نخواهم  بس

  ت را، َ  بخوانم کمرگاِه ژرف که آواز
  ت را غريقِ ابرها،َيها وزکق

  زن، پرسه هايِ انديشه همهاين 
  .رّبانيدوِد  همهاين 

  
  کرد  نخواهم  بس
  ت را َ  اِن روانبخوانم گيسو آوازکه 

  ها درخت تک در پايِ
  .ها زخم چشمها و  زخميِ برگ

  
  کرد  نخواهم  بس
  ديوار را، را، باغ کوچه را،بخوانم  آوازکه 
  شناسم، که تو را مي چون
  شناسم. دارم و تو را مي مي  که تو را دوست چون

  
  کرد  نخواهم  بس

  بگيرم بخندم، که ياد
  کنم و بخندم که نقّاشي
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  ها؛ کاخ در عمقِ
  دارم،  که از تو واهمه چون
  دارم.  دارم و از تو واهمه ميکه تو را دوست  چون

  
  کرد  نخواهم  بس

  که قفل بسازم،
  قفلِ آويز و کمربند

  آسمان، يِدرازنا بر
  دارم، مي  تو را نگهمن که  چون
  دارم. مي  دارم و تو را نگه مي  که تو را دوست چون

  
  کرد  نخواهم  بس

  ت را، َ اننم دستک  که قطع
  ت راَيها بازوان و مچ

  تا که هرگز وداع
  .َردآب بر نيا سر از
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   بيگانه مرِديِ  ترانه
  
  

  وجويِ در جست
  شناسم، که نمي  ام مردي

  است خوِد من نبوده  اين همهکه هرگز 
   .وجويِ او ام در جستمگر از وقتي که 

  ،رادارد، دستاِن م راآيا چشماِن م
  همگون هايِ ن انديشهيِ اي و همه

  اين زمان را؟ هايِ ِکشتي شکستهبا 
  شکستگي، شتيهزاران ِک فصلِ
  ماَند از دريا بودن، ميوا دريا 

   گورها. ِ آبِ يخ شده است
  داند دورتر؟ کَسي مي  ، دورتر، چهاّما

  وان َر  پس خواَند پس مي دخترکي آواز
  شب بر درختان، کند روايي مي فرمان و

   ياِن گوسفندان.م دخترِ چوپان
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   يِ نمک تشنگي را از دانه نيدبرکَ
   کند. نمي  شَ  اي سيراب که هيچ نوشابه

   کند خودخوري مي ها، سنگ ، باجهاني
   .نباشد جا  از آِن هيچهمچو من  که

  



٤٧ 
 

  
  
  
  

  يِ خاکستر بر سه نغمه  ترانه
  
  

  م دميدند. َ م شيپور است و در دهناَ گفتند سينه
  مرگ. تا به  م کردندَ  کوب است و پايم طبل اَ گفتند سينه

  نه شيپور نه طبل.
  د.ه انم فروختد و به باَديگردان م که زمين را ميبوداي  گفتند ترانه
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  سه پيرزِن کوچِک نشسته يِ ترانه
  
  

  سه پيرزِن کوچک
  ند ِگرِد هما بيدار
  خود. اتاقِ نشيمنِدر 
  است يخ کردهشان  ِ روح

  و اشکي گاهي 
  .زنخدانشان تا ِدسوزاَن مي

  اند  بوده  عاشق
  ها به شاهي در گذشته

  که نتوانست برگزيند
  از مياِن آن سه.

  به نخستين، شاه گفت:
  »بود.  خواهي تو من سرزمينِ شهبانويِ«

  به دّومين، سوگند خورد شاه
  دارد همه عمر مگر او را. نمي  که دوست
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  بست شاه  به سّومين، پيمان
  د را کُشت.ش بميرد و خو َ که براي

  
  کوچک هايِ پيرزن

  خود را دارند خاطراِت
  ببرند. يشدهد صليبِ خو مي  شان ِ که ياري

  خندند، و مي ديگربه هم کنند بِّر و بِر نگاه مي
  آييِ خود؛  از ِگرِدهم بخت خوش

  ناپذير خستگي
  گويند، ميسخن از آينده 

  نشسته هر سه
  در زمان، همان سان که شاه

  شان.برنشانِد
  
  



٥٠ 
 

  
  
  
  

  برايِ دسِت سمجِ سربازِ ُمرده يِ کوچک هتران
  
  

يِ تفنگ.  دسِت سربازِ مرده مانده آويخته بر درخت، انگشِت نشانه بر ماشه
اي ما را.   انداخته  اين همه ستاره، قربانياِن او. هاي، سرباز، آسماِن آتشبازي راه

اي؛   ، خوابيدهعّشاق است. هاي، سرباز ها بر سرِ سرپناهتابستان است. زيباترين 
  ست که تو را ببيند؟ اّما کي
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  يِ خواب خانه مهمان
  
  

۱  
  
  هاَيم با دشنه.

  ُربوده از فرشته
  سازم َم را مي آشيان

  
  ت بر ديوارهارنِگ موهاَي.
  روشنْ تاريکت در داَر ستوِن پيراهنِ چين.
 آغوش در  فشردهچراغِ  پنجتو برِگرِد  هايِ کالمسهمِ موعوِد .

  شنگيبنِد گُ  پيشانيبا  مادراِن شوهرنديدهت  َ انخواهر.
  تماِه تولَّد از پسِ پنج ماِه ْ ت پنج حس َ خواهران

  
  هاَيم با دشنه.

  ُربوده از فرشته



٥٢ 
 

  سازم َم را مي آشيان
  
س نيست که جاِن سبز و رِ س را بر تو دستکَ هيچ آنجا کهتّبِت دوردست .

  يابي بازمي نخورده دست ت رازيباَي
  اعتنايي مزه بي هبيان که فرزانگان ب هايِ شيرين قلمهاز کليساها در مياِن  گريخته

  کنند مي
  افروزي مي هاشان ه جّرقهيِ َمالل که شب را ب مدادهايِ شکننده

  سرخ را هايِ لگُ خواهشِ ْ به عشق رامرگ  دهي مي پيوند.
  ناپذير  به زمينِ هولناِک گذشته عنکبوت را به زاغِ تحّمل

  
  هاَيم هبا دشن.

  ُربوده از فرشته
  سازم َم را مي آشيان

  
  است  رفته نهايت از آسمان در بي پرگارِيِ با  پرنده.
  خواَند  مي يِ تو آواز او نااميديِ ساليان را بر شانه.
  او هايِ از النه يک را در هر او هايِ است دريا آتش   بسته  راه.
  خوابي ييِ ب کهنه يِ صفحهالکل با  هايِ ساعِت با درجه.
  است ترين از مياِن همه راستين دارد هنگامِ تو را که مي باز

 تو يِ پايدارِ شنبه هايِ يک بر ِگرِد مردمکسفيديِ آن 

  
  هاَيم با دشنه.
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  ُربوده از فرشته
  سازم َم را مي آشيان

  
  شبنم هايِ شگفِت زوبين هايِ  غوطه.

   يِ خود را کند کِف خشمِ فروخورده مي  ميوه ُتفآنجا که 
  باغِ ماليخولياييِ خود را  يِ دهد افشره خميازه مي ْ ُدرجآنجا که 

  ست دين ا بي هايِ تمشکيِ  خورده نيش خيزافقِ عطر.
  است   شده درحالي که ُحکم از قاضياِن گچي صادر

  نشيند در ميها  جنايت بر ناخن هايِ نِي هايِ ياقوت
  
  هاَيم با دشنه.

  ُربوده از فرشته
  ازمس َم را مي آشيان

  
  شکشاننَد ميَته مطلق به  هيمالياهايِکه   خورده رکّبِ بامداداِن تَرکُم.

  آيد برايِ تپيدن مي ألارواحِ خ موجِ آنجا کهَمهدهايِ خزه  در طولِ
  ها  کتاب يقِغر هايِ شيل از يک به هايِ خود يک به سوزن کند سر باز مي

شکارِ  همچون يِ ايِ شيرهت برَ  ت بدارند برايِ منطقِ پرياييَ خواهي دوست مي.
  ت َ مغلوب

يِ ِکشند مضطرب تورها مي.بيرون    اند در کمينِ تو جاري هايِ ِن آبداا.صي
  تاريِک خود را

  انگيخت برمي هايِ آنها را گامکه  آن خيالبودي در  ِ آنها تو در پس.
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 ندا گونه سرکشانه مغرور بر ماسه بنگر چه شاناز رّدها.

  
  هاَيم با دشنه.

  ه از فرشتهُربود
  سازم َم را مي آشيان

صورِت  صِجز نق ديگر به ْ نوازشآنجا که چنگ و  آساني تنو  الوريآنجا که د
  لعنتي تاجِجز درماندگيِ  نيست به ظاهر

  يِ زمان آويخته در حافظه هايِ يِ عقاب شدهمنفجرآرامشِ  نقشِيگانه  و همان
  مِ اسفنجخواريِ عظي .جا بگشاييد برايِ دروغ در نوش   .اَه

  ْ برف شود صداَيش زيرِ شنيده نمي که ديگر اوييجا بگشاييد برايِ هر 
  شتبعيَد هايِ شعاع هايِ کانونش َ ِ خاک زفافزمستاِن 

  آوران مجوسان و پيام يِ شده جاودان ْ اخترِ بخش يروشن حصيرهايِ حناييِاخترِ 
  
  هاَيم با دشنه.

  ُربوده از فرشته
  سازم َم را مي آشيان

  ها تاالب ريِتوبا 
  روهاو ُدرِّ َس

  با بيوگيِ سنگ
  جهشِ خرگوش نخستيناز .

  تا بالِ وحشيِ سالحِ من
  ندارد  کاشانه دست
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  سازم َم را مي آشيان.

  اندوزم صبورانه دارايي مي
  دارد  کس از شگفتي گله چه.
  کرد توان شهر را نابود مي.
  پيچ هر سرِ ري برَد.

  رهگذر يِ هبه خواست شود ميگشوده 
  
  سازم َم را مي آشيان.

  باد هايِ پوستبا 
  زنگاري هايِها در بامداد در غروب سبز صورتي

  
  در خواب بازيافتي .تو 
  شدي  زاده که آنجارا  شفّافييِ  محلّه

  کند مي   فرش ِشان کمان هاَيش که رنگين با کوچه
  َش تلخ ميداِن بلورِ اب

  باليم ميست که .آنجا
  هامان چنگال در انتهايِ

  شهادتي هرگزبي 
  رنگيِ ُجلَبک پريدهبر نه 

  رنگيِ توفان پريدهنه بر 
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  هاَيم با دشنه.
  ُربوده از فرشته

  سازم َم را مي آشيان
  با متقالِ طرحِ ُجغد

  ها خفّاشو تعويِذ 
  نوروزيهايِ  ايِ مرغ شيشه هايِ نعلين با
  زَند مي  بيرون نهَدش بر جا ميخون که پاشنه  يِ چالهاز هر .

  است  نکرده  را ترک دخو که هرگز تنِ اويي آزادي برايِ يک سقِف
  يِ زندان ْ ِگردشده رسوم از هايِ ميله.

  اند  وحشيانه گواِه پيکارهايِ باستانيِ
  کني مي  فرياد است که مرا کشف .در دروِن

  دهد در باِد ِلرد هايِ خود را فوران مي دشنام بان.زندان
  کنند مي گيري  ها کناره ديوارها آينه.پس از 

  چه متغّير است چهره.
  .آن را

  است جنگليک  گرِ ْ نهان خشرآذ
  آندر .

  منتظر اند ْ مجذوب دنياهايِ تارِک
  يي يابنداز برجِ ناقوس رها که تا

  .برايِ آن
  آويزند خود را ميبان و ُجَعالن راِه

  شمشيرها يِ گُريزنده بر گردِن
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  آن در.
  دارند مومي بينيِ مورچگان سوراخِ

  همسان دارند يچشمان ههم يِ موميها شمع.
  شده غارت يِها ويترينبا 
  شگفت برداشتم ييها چهره ْ از چهرکمن .
 ما م تمشکي که در حسرِت آنيال ايِ خ هدنبالمن .

  
  سازم َم را مي آشيان.

  ولگرد هايِ با مخّمرِ سگ
  هايِ سوخته کبريت قبايِو 
  در حيرت اند شده  انگشتاِن سياه.

  به مرگ کَلَک زده اند ندانسته گويي که
  هايِ آن خاستگاه داده به   جهاِن بازپس .خلوِت

  کند مي  شقّه ارهچ  ها که آب چه قرن.

  ه غبار شده اندها هم تنديس.
  
  سازم َم را مي آشيان.

  يصدف موهايِ قلم اب بر پژواِک
  خيره هايِ يِ هاله شبکّيه و بر

  
  ي ايمان داردغيب يِهابه ندا دختري.

  ت که هستماوس.برايِ 
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  است  کرده را کشف شده گُم يِ هاو نشان.
  زند مي  گاز َش بر پيشانيِ باران که زمين

  شود مي باز  رِ برگزيدگاناکه با گذ انبانو در تِه 
  کند آنان را ِقي مي  کنجکاوي.
  
 پيشه همهمه هايِ ِسهره يِ با  معجزه.

  کند مي  گيرِشان  غافل  که گيره  گيري پرنده هايِ  شِک دستبا 
  خود را دارد موسيقي تبّرِکم يِ  يِ ِگردهصمغهايِ  نستو.

 خود را معصومّيِت ِ سفيِد راه هايِ پاليک

  
  سازم َم را مي آشيان.

  يدوک بر بيداريِ آلبالوهايِ
  چينند که کودکان مي

  
  

۲  
  

    اند هايِ جنگل  روشن   باراِن پهنه هايِ گلوله .خاطرات روبان
  بر زمينيالد مهايِ باِد  بيرق

  
  هايِ پنهاِن خود را دارند ها شکاف .جنگل
  يِ خود را هايِ عسليِ ُجغدهايِ بالماسکه شانه
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  ايِ مينايِ نورِ خود پاره  هايِ لّته و طوق
  را انپري  برايِ پوشاِک

  
  خاطرات اند  ها بندهايِ يشمِ اشک .گلو

  هايِ سفيد بر نشيبِ قلب سورتمه
  

  زدي َم صدا مي .تو مرا به نام
  يکاشت شکستگان مي شتيِک يِ هايِ فطير بر مادگيِ يقه ميخک و

  زدي َم صدا مي .تو مرا به اميال
  زده بر خاک به نوازشِ گرماگرمِ شتک

  روز هايِ نيم هايِ ُسربيِ مباحثه َْحّبه به خزِ انگور
  

  زدي َم صدا مي .تو مرا به تب
  هاَيم به ويولُنِ ِگردوييِ تپش

  علِ نيستيبه جيرجيرِک ساباِط هر مش
  

  زدي .تو مرا به صداَيم صدا مي
  ِ چنِگ عشقِ وفاداَرت اي   به بازوبنِد ُپرتکّبرِ الله

  يِ عشق از همان نخستين فرياِد َملَمليِ شاخه
  کند پت مي که در آتشدان پت
  اند پاهايِ نخاعِ سکوت  .خاطرات چوب

  گرداَند َش مي .خورشيد جهان را در قفسِ نِيي
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  نمايند مي   راه  شَ .کودکان
  
  

  
  

  ْ هوا سايه .بّنايِ آب
  جا آَوردم  َش به من او را به هيکل

  َش هايِ ژرف هايِ دست به نقب
  َش  شفّاف جا به  جا هايِ دست

  هايِ روز بر موج مثل لکّه
  

  شوند هايِ من رسيده مي راه  .چاقوهايِ او در باريکه
  زنند در هوا همچون ستارگان .چرخ مي
  که در خواب ام شوند وقتي من مي هايِ شبِ و پيکان

  
  ْ طُعمه ْ پشم .بّنايِ برف

  رويِ ديگرِ يک گيسويِ درهم شده از شيپورها
  َش به جا آوردم گري من او را به ستم

  هايِ شپشوش به خرمنِ پوسِت سر کَنيِ عّياشي
  خنديد به وحشِت من .مي

  هايِ اسفنکس گرِ چنگول کرد تراش روايي مي .فرمان
  ْش  هشتي آورِ  هايِ سرگيجه دم به درسِ ديرک.به جاش آور
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  گذريم که شانه به شانه از آن مي
  َم کني  آنگاه که ياري

  
  ها توکاها گردي روزي که قورباغه .تو برمي
  کشي ْ آنجا که تو دراز مي بخشند هوا را از علف رهايي مي

  َت هايِ کبوتري گردي با وعده .برمي
  ز زاده شدنشادمان از پذيرفتنِ مرگ برايِ با

  .به جاش آَوردم برپاگرِ صليبِ صورت را
  صورِت تو در برابرِ صورِت من

  
  

٣  
  

  هاَيم .با دشنه
  ُربوده از فرشته

  سازم َم را مي آشيان
  تراشِ باد با سنگ

  و گونيايِ غّواص
  گير با آُجرِ پرنده

  سازم َم را مي .آشيان
  در شکمِ آهِک آبيِ دريا

 دکنن کولي آنجا شورا مي .زناِن
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  يِ هر سرپناهي اند .در مشاجره
  اي از آِن خود نيست کجا کسي در خانه  .به هيچ

  
  زننده هايِ گول کوليِ با داس .زناِن

  ها شود گندمِ ديوان به هّمِت شماست که َپرَپر مي
  هايِ جذرومدها دانه ها شاه چاودارِ سيالب

  ها سنگ يِ ُخرده ها را خنده لرزاَند برج .مي
  يِ خود را دارد در بهارانها .صخره ِاجالس

  دهد آب ْ گياهاِن خود را مي .زيايِ احساساتي
  در بخاريِ ديواري خود را دارد يِا  هايِ دوده درختي .باغْ کوچه
  کن را اين نخستين کارِ بزرگ نيست  پاک .بخاري

  
  هاَيم .با دشنه

  ُربوده از فرشته
  سازم َم را مي آشيان

  
  هايِ رازيانه کوليِ با صدايِ سرآستين .زناِن

  يِ شما هزارداالِن ابزارهايِ ورشکسته
  زدِن مردم از بيهوده گول  ذلّه

  زند ناآگاه حريق را دامن مي
  

  ْ آبشارهايِ خود را کند جهان .گُم مي



٦٣ 
 

  اسنگيِ خود را هايِ بامدادي و خار ناقوس
  .تصويري از همه سو برايِ مرور 

  ش َ اي   هايِ شعله با سکّه
  ِت ما.هزارداالن در خدم

  ها همه رام در پِيِ هم .راه
  توان زندگي را سنجيد .مي

  
  بازيِ ابرهايِ کَبک ِلي .برايِ ِلي

  کولي زناِن 
  

  هايِ روزهايِ فراغت .برايِ نرگس
  کولي زناِن 
  

  هايِ عرق .برايِ سوزانندگيِ گدازه
  کولي زناِن 
  

  هايِ وحشت .برايِ اعتراِف چوپان
  کولي زناِن 
  

  پاهايِ ماِه آوريل هشت هايِ .برايِ پاتاوه
  کولي زناِن 
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  .برايِ بندرِ کشورِ ناشناس
  کولي زناِن 
  

  يِ اقبال .برايِ بهايِ زنجره
  

  کنيم ها را مبادله مي .ما َخمِ خليجک
  

  ها هايِ ُسنبل ْ همه فلس کولي .زناِن
   افتادگيِ چاه در امتداِد از َنفَس

  رود که سر گيج مي ْ وقتي بندهايِ هتک با دست
 ها ِکشِ براَندازِ زاغه ا شنب

  
  هايِ تب دوخته به پولک هايِ حاشيه کوليِ با شال زناِن 

  دارِ ماللِ کُشنده با نوارهايِ ابريشمِ موج
  گيرد  هاتان در مي ْ نبردها در ُمخ .همگان مست

  شود  هاتان خالي مي ها در حلق .بطري
  

  يِ گچِ جادو هايِ گُنده پياله کوليِ با  .زناِن
  يِ نقّاشيِ آبنوس به تأّمل است شاگرِد منضبط  گاِه پرده يش.در پ

  زايد تاريکي .تاريکي مي
  خيزد در برابرِ تاريکي .تاريکي برمي
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  ها هايِ آيين هايِ ُپر ازدحام از نخل کولي در کاخ .زناِن
  بسته از کَرکوَهن  هايِ نيايشيِ کبره با آشکوب
  َش گرفته است ا در ُمشتپوشد نقّاش از نقّاشي   .روز او ر .چشم مي

  آيد .بازارِ مکّاره ُپر شده است   .شاعر به وجد مي
  

  ها ها از موش گوش هايِ پوشيده از سه کوليِ بر فرش .زناِن
  ناک بايد بود از آني که يک نام بيش ندارد .بيم

  .واهمه بايد داشت از آني که يک شکل بيش ندارد
  خيِ تاري خانه .ميز بر پا شده است در شراب

  
  کوليِ .زناِن

  زارها هايِ بيشه برفي هايِ معطّر از گُلِ  با جليقه
  

  کوليِ .زناِن
  ها گونه يِ هايِ شکنجيده ْ با چال با روپوشِ گشاد

  
  کوليِ .زناِن

  ها با چراغِ تابنده برايِ شکوفاييِ لب
  

  کوليِ .زناِن
 در تنهايي هايِ خورده ْ ساب يِ ماهها  با تيغه
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  کوليِ . زناِن
  يِ عشق ها کشيده ُرس سارانْ هايِ چشمه ريسه گُلبا 
  

  کوليِ . زناِن
  ها يِ ميوه   با ويارهايِ ُمغار در دلِ ژوليده

  
  کوليِ . زناِن
  ْ واگذارده به شب اي نقره هايِ  هايِ رشته با مگس
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  خورشيِدستان
  
  

  هايِ اعالنات چنگال دارند .کشوري که در آن تخته
  ه بخواهد.داخل نشود آنجا هر ک

  يِ زمين شده هايِ داغان ها بيرون اند از پلک .آنجا که سنگ
  کند .تاريکي آنجا خطر مي

  کنند مي   ها متوقّف تشنگيِ ميوه هايِ  ِگره شمارچه  را ها به صبح   .شاخه
  ها از ريشه

  .يک کشور يک شهر در پايِ يک ديوار
  آنجا که کودکان به بازيِ در جرگه انداختنِ هوا اند

  ترکاندِن چشماِن درشِت آبيِ هوا به
  زنند شان را باال مي ْ پيراهنِ عرقِ َرياحينِ آنجا که دختران

  شب به نيمه
  .عشقِ من يک کشور يک شهر يک اتاق

  دهد مي ش َ  هايِ لواليي ادامه پنجرهکه روغنِ 
  کند که ُدرِّ کوهيِ شبِ فرو اُفتان محدوَدش مي
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  رؤياها اندهايِ کليِد  ها ُدرج آنجا که چِفت
  نويسي که تو نامِ خود را بر آنها مي

  شود آنجا که آب از اليِ انگشتان جاري مي
  شود آنگاه که چراغ ُسست مي

  خواب من يک کشور يک شهر يک اتاق يک تخِت.عشقِ 
  ْ گوشي هايِ سياه  ْ کفي هايِ عنکبوتي زند آنجا به شکلِ فالَخن .کيهان جوانه مي

  هايِ کند رگ متوّرم ميکه زندگي  شود .شنيده مي
  سکوت را

  نشيند آيد و خوش مي .همه چيز به لمس مي
  در شکلِ خود

  خواب يک ُمرده .عشقِ من يک کشور يک شهر يک اتاق يک تخِت
  يابد که جريان مي

  شود آنگاه که همه چيز خاموش مي
  .من هرگز از او با تو نگفته ام

  پيماِن من برادرِ من هم
  آيد ش مي تنها کسي که ياَد

  گرداَند  نهايت مي بي يِ جان را به بسته ايِ تسبيحِ يخه دانهکه 
  ِکشد ميآتش  به  .درد

  زنند کمان مي رنگين ها .شقيقه   تاريکي را
  ناخواسته

  خواب يک ُمرده يک سقف .عشقِ من يک کشور يک شهر يک اتاق يک تخِت
  کند .ساندريون النگوهايِ جشن را در رود بيدار مي
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  يِ خود نهبا پايِ بره
  درخشاَند هايِ زّرينِ شادخواري را مي .ارکستر ُمهره

  بر ِگرِد گيسواِن جوگندمي
  خوانيم گونه که آواز مي کُشيم همان .مي

  هايِ ولنگاريِ خود را يِ دامنِ تمشک .دختري گُم کرده است دنباله
  هايِ خود را هايِ دلواپسي و چکاوک

  ها ها در آينه .فصل
  کنند د را رو ميهايِ تقلّبيِ خو ورق

خواب يک ُمرده يک سقف  .عشقِ من يک کشور يک شهر يک اتاق يک تخِت
  بند يک گردن

  ندنک ش برميَ .تقصير با پوششِ تيغِ ماهي نيست که پوست
  با مرواريِد پناهنده در انبارِ زيرشيرواني و نه

  .دريانورد را قافيه فراخ است
  کشد يشاخِ نهنگ به ُرخ م يِ ش گوشواره َ .معشوقه

  گوزن هايِ بّچه و کمربندي از تيغه
  خواب يک ُمرده يک سقف .عشقِ من يک کشور يک شهر يک اتاق يک تخِت

  بند را دادم گردن .پس
  خواب يک ُمرده .عشقِ من يک کشور يک شهر يک اتاق يک تخِت

  . فرو ريخت سقف 
  خواب .عشقِ من يک کشور يک شهر يک اتاق يک تخِت

  .دفن شد ُمرده
  من يک کشور يک شهر يک اتاق.عشقِ 
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  خواب .نامرّتب است تخِت
  .عشقِ من يک کشور يک شهر

  .خالي است اتاق
  .عشقِ من يک کشور
  .کدام بود اين شهر
  .عشقِ من عشقِ ما

  .بي کشور
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  تشنگيِ دريا
  
  

  نبايد که بجنبي.

  نفس بکشينبايد که .

  نشسته بماني که بايد.
  من پيشِ رويِ

  ش َ درخت با سايه مثلِ
  آسمان با دريا مثلِ
   آزار مثلِ هوا بي

  و مثلِ ماسه
  در ظهرِ تابستان

  بزني  نبايد که حرف.

  بزني  نبايد که لبخند.
  کني  يا که گريه

  بزنم  با من است که نامِ تو را حدس.
  به تصوير برگردانم
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  ت راهاَي انديشه
  بخوانم ت را همه آوازَ حرکات
  بدارم پيش از  تَ دوست
  ت َ زندگي

  نبايد که بکوشي.
  که بفهمي

  خسته نه که برخيزي
  تا بروي

  ام  ها را پراکنده من جاده.

  ام  داده نما را به آب در راه تيرهايِ.

  است  تنها فضاست که مانده.
  خالي
  شبتنها 
  تو و همه بينِ

  طغيان کنينبايد که .

  بسا بشکني چراغ را چه.
  درخشد ت ميَ که بر زانوان

  راکني جهان   بسا گم چه
  ايم  و ديگر ندانيم که

  شبي.
  کردم  َرتتصّو
  مرده
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  ت را داشتيَ و همين چشمان
  کنند مي  مَ که نگاه

  سوزان را هايِ ريزه همين سنگ
  ها زنند با گرگ مي  که پرسه

  در جنگلِ سياه و سبز
  ها را داشتي همين دست.
  مصرف   بي

  همين پيشانيِ نگران
  همين پاها

  شده با هم خم
  پريشان و اين موهايِ

  گيسواِن توفان ناي
  ثابت بر سر

  انديشيدم و من مي.

  است  مرده.

  خواستم  و من مي.
  رِد مارداِگکه هر چه بر ِگ

  شود ناپديد
  که زمين صاف باشد

  و صيقلي
  تو مثل دسِت

  تابد مثل آينه که در آن بازمي



٧٤ 
 

  تو دسِت
  ترها در آن بازتابيدند که پيش

  برايِ جفت بودن
  سان بودن برايِ هم

  تو شماِنچ
  هات گوش
  پاهات

  انديشيدم و من مي.

  از زندگيِ من خواهد زيست.

  دادم  و جهان را به تو مي.
  کم کم

  انديشيدم و مي.

  داشت م خواهدَ دوست.
  با حشره
  با جغد
  با ماه

  يک شب.
  کني مي  اين شبي که تو روشن

  تَ خواستم
  تَ خواهم مي
  اراده  بي
  هدف  بي



٧٥ 
 

  رؤيا  بي
  نبايد که بخندي.
  بگيري بايد که يادن.

  تازه بخندي
  برايِ اّولين بار

  اي  تو مرده.

  شد  خواهي يِ من پا به اشاره.
  ندک  خاموش سپيدهوقتي که 
  چراغ را

  رفت  خواهي راه  يِ خود  بر سايه.تو 
  که بداني بي آن

  ت پاهاتَدنبر به کجا مي
  .راه خواهي رفت

  من به سويِ
  ام که از هميشه در انتظارِ تو

  ام  هرچه آفريده به سويِ
  برايِ تو

  آتش سويِ  آب به سويِ  به
 کنم مي  که حمل

  شبي.
  داري  اين شبي که در آن خانه

  تَ خواستم



٧٦ 
 

  تَ خواهم مي
  سرد مثل نخستين روزِ

  جهان
  مرمرين است ْ که در آن آب

  مدفون ْ و آتش
  سفيد ْ و درختان
  بي نام و جهانْ

  که در آن پرنده در خواب
  انديشم و من مي.

  آغازي که تو مي
  که شب

  افتد مي اينک فرو هم
  کند مي  و خود را کوچک

  پيشِ پاهايِ تو
  کني  شَ کوبلگد تا
  انديشم و من مي.

  ي جهانا که تو
  کني پديداَرت  که اينک است و هم

  به يک بار
  گيري  همه را فرا که اينک است که هم
  باره به يک

  نگاه ْ شنوايي.



٧٧ 
 

  المسه
  با تورهاشان

  مرطوب اينک از هم
  شدن به دريا  با نزديک

  انديشم و من مي.
  کَني ت را ميَ اينک پيراهن که هم

  تا برهنه بسوزي
  در مياِن تو

  کند مي زنبور وزوز.
  هات پستان نوِک بر

  ست سرخ اعلف 
  برايِ گردِن تو

  کند مي  خون لخته
  ت َ يِ لبان بر گوشه
  يِ مردگان خوِن همه
  يِ زندگان و همه
  تابِ پوسيدن بي
  زمين برايِ آنهاست.   هست از آنها بسي.

  تا اعماق
  زمين برايِ آنهاست.

  تا آخرين درياچه
  يِ سياه تا آخرين صخره



٧٨ 
 

  آنهاست خواستارِشب .
  پاشد شب ستاره مي

  بر راِه خود
  شبيابنَد کهبرايِ آنها 

  هايِ شب زيرِ ريشِ تّپه
  يِ پرندگاِن شکاري در سايه

  انديشم و من مي.
  اي که تو زيبا

  رايِ منب
  شب در دلِ

  بود  و اين که تو زيبا خواهي
  ها مّدت

  زمانهمچون 
  تپد در خورشيد که مي
  آسا معجزه ِ نبض

  مثل باران
  بر کوير

  يِ درختان بر دسِت يازيده
  برايِ ميوه
  ِهقِ شن برايِ ِهق

  برايِ آب به همين سادگي
  برايِ تسالّ و لبخنِد



٧٩ 
 

  آب
  نوشيدنيِ  هاي پيام

  جفت  ها هم يِ دست کاسه
  انديشم و من مي.

  ردآَو  مرا بر زبان خواهي که نامِ
  اّول از همه

  در بيداريِ جهان
  گرفت جاّده را  خواهي  عوضي.

 يِ منمن يا پا بازويِبا 

  گرفت م را خواهيسَر.
  يک چهارراه جايِ  به

  زد بر من  و گام خواهي
  مست از جهان

  درجاو .
  برايِ پاهات

  شوم با خاک تن مي هم
  اقيانوسبرف يا 
  بلعم جاده را همه مي هايِ سنگ
  دننک ت َ زخمي ندتوان که مي

  شبي.
  امشب
  تَ خواستم



٨٠ 
 

  تَ خواهم مي
  ماَند اويي که ميِاي 
  اويي که نامي داردِاي 

  بريده از زمين
  بيرون از زمان.

  برايِ هميشه من زِن
  روزها مماسِ
  ها و شب

  غّواصاِن هرروزهاين 
  غّواصاِن غريقاين 
  ا به خوننتاع بيِاي 

  کند مي که ماهي را قرمز
  ابرها اين و

  بيگانه با دسِت خونينِِاي 
  قهرمان و الت

  شبي.
  امشب
  تَ خواستم

  تَ خواهم مي
  جهان يِتنها

  در کمينِ
  اّولّين فراخواِن عشقِ من



٨١ 
 

  خميده بر آن
  همچو بر کودکي خوابيده

  نيناديد
  ندنک مي شالبرَم شها سفَکه َن

  نگري و تو به من مي
  کشي مي را انتظار ت َ  زندگيو تو 
  داني چه مي
 رسد اينک وقِت تو مي که هم

  شوي مي پا اينک که هم
  برايِ هميشه
  ُبرده خواهد شد  و از تو فرمان

  کني چرا که تو بذلِ عشق مي
  با دانه
  و نور
  داني چه مي

  اند  افتاده مردان از پاکه 
  شانِ يِ خالي در آشيانه

  که ديگر دل ندارند
  ديوار کنندکوبِ  ميخ

  زباننه ديگر 
  اشکنه ديگر 
  شتُمنه ديگر 



٨٢ 
 

  شانِ هيچ مگر خالي.
  يِ آنها در سينه ست اي گشوده دهنسوراخِ  مثلِکه 

  کند مي ژژِغمثل چاهي که ِغ
  کشند مي بيرون از آن شوراب آنگاه که

  مرد که آنها خواهند و اين
  بي چهره

  هاشان در مياِن ويرانه
  و نفرِت پرطنينِ آنها

  افکَند به شب مي آتش
  شبي.

  امشب
  تَ خواستم

  تَ خواهم مي
  اميدِاي 
  برِگ سبزِ بر آبِ زاللِاي 

  صبحِ ناظر يِ بافته گيسويِالجوردين 
  ديوانهزني  همچوخود رويِ و تو خواهي دويد به پيشِ 

 خواهي دويد بر من

  و بر جهان
  با باد

  و غبارِ برخاسته از باد
  شانِکفريادنامِ تو را 



٨٣ 
 

  نامِ مرا
  شده  شِکلباِن پيش يِ پهنهر تماميِ ب

  عشق زراَندوِدلباِن 
  سپيدهپيش از 

  برايِ يک مرد
  برايِ تشنگي و عشقِ يک عاشق

  زِن شبنم ليس
  ستارگان يِ اننده گذر   پنهان

  در فريادهايِ زمينِ
  تحقيرشده

  دَرد که خود را مي
  اي در زايمان ماده همچو

  



٨٤ 
 



٨٥ 
 

  آنان که از...
  
  
  
  

١  
  

حقِّ زيستن گرفته  آنان که از آنان
شد، استحقاقِ دسِت کم يک انديشه 

  دارند.
  
  
  

  اي که حقِّ آنان باشد. ... انديشه



٨٦ 
 

  
  
  
  
  

  گيرد. يِ صبح در دو دست جا مي همه
  سوزند. ... دستاني که با روز مي



٨٧ 
 

  
  
  
  
  

  شب، شايد، سوختنِ دستاِن ما است.
ا که ؛ــــ اّميکيارت، اشتباه کرد خاکستر را با همه نبايد، با اين

  داند؟ مي
  زمان، سرآغاز و پاياِن حريق نيست ؟ شب آيا ، هم



٨٨ 
 

  
  
  
  
  

  تو ديگر دست نداري. خواب اي.



٨٩ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ميريم. از دستاِن خود مي
  
  



٩٠ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ميريم.) (بي دستان مي



٩١ 
 

  
  
  
  
  

٢  
  

  دهد. ش مي َ که شکل ي، از دستکند واژه دست را جدا مي
  
  
  

  ت.کتاب را يک دست بس اس
  
  
  

يِ آن  ست و واژهْگزينِ دست شده ا ... دست که جاي
  است. نآ ويايِ تعلّقِگ



٩٢ 
 

  
  
  
  
  

٣  
  

  همهمه. خوابيدِندر    بسي همهمه
  سکوت برايِ هيچ.

  
  
  
  

  شنود مگر دست را. شنود مگر سکوت را؛ نمي دست نمي



٩٣ 
 

  
  
  
  
  

٤  
  

کند دست را. ُمشت از نوازش  تنِ نواخته شکوفا مي
باز  چنين، از قلم. ــــ قلم نيمه ه، همبهر بهره است؛ بي بي
 کند دست را. مي

  
  
  
  

  گشايد رو به فاصله. گشايد رو به واژه، مي دست مي



٩٤ 
 

  
  
  
  
  

٥  
  

      قلم دشنه است. دست
  ريزد؛  خون مي  

  آيد. مي    خون
  
  
  
  

  نويسند آيا؟ با خوِن واژه آميخته به خوِن خود مي



٩٥ 
 

  
  
  
  
  

٦  
  

عشق هست ــــ يا  گونه که زماِن زماِن دست هست، همان
  زماِن مرگ.

  
  
  

  (دست از پسِ دست.)
  



٩٦ 
 

  
  
  
  
  

٧  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (دست آينده است.)
  



٩٧ 
 

  
  
  
  
  

٨  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ش. َ دسِت فشرده بر گرسنگي



٩٨ 
 

  
  
  
  
  

٩  
  

  بارِ ِگران.
  درجا کتاب.



٩٩ 
 

  
  
  
  
  

١٠  
  

  تونِل
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (مسيرِ ناديدني.)



١٠٠ 
 

  
  
  
  
  

١١  
  

  ريزد. گذرد گيتي، به َمغاک مي از دست مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بهره اند، ها از هوا بي افق
  حدهايِ نهايي.



١٠١ 
 

  
  
  
  
  

١٢  
  
  

  ْ تنها. شب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شود.) (کتابِ ُپرستاره مغلوب مي



١٠٢ 
 

  
  
  
  
  

١٣  
  

  هايِ غبار بود. روشنايي  ها همه روشنايي
  
  
  
  

  ...و گشته غبارِ روشنايي همه باز.
  



١٠٣ 
 

  
  
  
  
  
  
  

  ها کتابِ پرسش



١٠٤ 
 



١٠٥ 
 

  
  
  
  
  

  .ستا  شده  و نوشته ديسنو که مي اي تو او



١٠٦ 
 



١٠٧ 
 

 
 
  
  
  
  
  

  يِ کتاب در آستانه
  
  
  

يِ کتاب را  نخستين صفحه
کن ،   اي سرخ نشان نشانه به الف

ست. ش ناديدنيزخم در آغاَز ونچ  
 رِب اَلسه.

 



١٠٨ 
 

  
  

١  
  
  
  
  »ست بي دررو. م را به تو دادم، سارا، و اين راهيَ نام«

يِ يوِکل.) (خاطراِت روزانه  
  
  
  »م.اي کشم، يوِکل. ما معصومّيِت فرياد ادميکشم. فري فريادمي«

يِ سارا.) (خاطراِت روزانه  
  



١٠٩ 
 

  
  

٢  
  
  

  گذرد پشِت اين در؟ _ چه مي
  .خوَرد مي  ورق_ کتابي دارد 

  ست داستاِن اين کتاب؟_ چي
  يافتن.  _ به فريادي آگاهي

  اند. آمده ها تو ام خاخام  _ ولي ديده
 ممتاز خود را همچون خوانندگانيالِّت تأمتا کوچک،  هايِ دسته  آيند، به _ مي

  بگذارند.  ميان در
  اند آيا کتاب را؟  _ خوانده

  خوانند. _ مي
  آيند؟ آيند است که پيشاپيش مي _ برايِ خوش

 رو اند خود را که با آن روبه  کرده  بود. آماده  شان افتادهِ _کتاب از پيش به دل
  شوند.

  شناسند؟ ها را آيا مي _ شخصّيت
  شناسند. ِن ما را مي_ شهيدا

  کتاب؟ جا داردکجا در _ 
  _ در کتاب.

  اي تو؟  _ که



١١٠ 
 

  _ نگهباِن خانه.
  ؟اي _ از کجا
  ام.  کرده   دوشي به _ خانه

  _ يوِکل آيا دوست تو است؟
  م به يوِکل.ا  _ شبيه

  ست؟ _ سرنوشِت تو چي
  _ گشودِن کتاب.

  آيا؟ تو يا _ در کتاب
  من در آستانه است. _ جايِ

  اي که بياموزي؟  چه گشته يِ_ پِ
  م.َ ها، جهاِن پيشينيان از نشانه کنم وجو مي پرسها و  مانم بر راِه چشمه گاهي مي _
  شکافي. واژگاِن بازيافته را مو مي _
  اند، آري.  شبان و بامداداِن هجاهايي که از آِن من _
  شوي. مي  گم _
  روم. مي  دوهزار سال است که راه _

  تو بيايم. پايِ پابهم َ_ سخت است براي
  کنم.ديگر وِل م که ا ه يِ اين بود_ خودم بارها پِ

  داريم؟ _ آيا با داستاني سروکار
  اند.  کرده  را بارها روايتم َ _ داستان
  ت؟َ ست داستان _ چي

  _ داستاِن خوِد ما از آن رو که غايب است.
  فهمم تو را. _ نمي



١١١ 
 

  کنند گفتارها . م مي شقَّه _ چهار
  تو؟ يا _ کجا

  _ در گفتارها.
  ست حقيقِت تو؟ _ چي

  .من را دَرَد مي  هم _ همان که از
  ت کدام؟َ _ و رهايي

  م._ فراموشيِ گفتارهاَي
  است ديگر.  شده  تاريکهوا توانم بيايم تو؟  _ مي

  سوزد در هر واژه. _ مشعلي مي
  م. توانم بيايم تو؟ تاريک است ِگرداِگرِد جانَ _ مي

  تاريک است. _ ِگرداِگرِد من هم
  آيد برايِ من؟ ت چه برميَ _ از دست

  بخِت تو در خوِد توست. _ سهمِ
  تحقير نيست. ِ شود، مگر تجلّي  نوشتاري که به خود منتهي_ 

  _ پيوند و جايگاِه نوشته است انسان.
  آيد و من ديگر در آن نيستم. مي چه به لفظ در م از آنا _ بيزار

  تو. بيت َ ماني براي تو مي کني. مي  دلهمحضِ ابرازش مبا  _ آينده را به
  آمد.  نخواهم دهي. از اين پيکار هرگز پيروز در مي را در برابرِ خودم قرارن _ م

  پذيرفته است. _ شکست بهايِ
  گويي. مي  ي و به اين عنوان سخنا_ تو جهود 

ند. اچهار انگشتاِن تو  ،دهند مي  را نشانن هايِ م _ چهار حرفي که خاستگاه
  تو برايِ لهيدِن من. ِتسد َشماَن مي



١١٢ 
 

م است. هوا تاريک گويي. ولي من سرَد مي  ي و به اين عنوان سخنا_ تو جهود 
  خانه. است. بگذار بروم تويِ

  _ چراغي بر ميزِ من است و خانه در کتاب است.
  کرد سرانجام در خانه. خواهم  خانه_ 

ست که در آن بال  ا يش َمغاکاَ کرد که هر صفحه  خواهي  _ کتاب را دنبال
  ٢٩درخشد با نام. مي
  
  

  ؛
  
  

  ها با مرکّب بر کاغذ ثبت است. يِ واژه خاطره
  ٣٠خواني. ست که تو مي روشنايي در غيبِت آنها

  
  

  ؛
  
  

هايِ پاريس پِيِ من آمد و  فرش يِ سنگ گويد: "در طولِ همه و يوِکل مي
  زندگيِ من را از َبر بود.

                                                 
  .١٣ـ٢٢، ص. يِ کتاب در آستانه، ١ ک. پ.ـ   ٢٩
  .٢٩، ص. ١و تو در کتاب خواهي بود ، ١  ِک. پ.ـ  ٣٠
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و در  مَ هايِ آشفته م، در انديشهَ ريک و روشنيِ تا  م کرد تويِ گذشتهَ دنبال
  م.َ غيبِت آينده

  غصب کرد، گاهي، نامِ من را؛
  اّما من اين مرد نيستم؛

  نويسد چون اين مرد مي
 »کس نيست. و نويسنده هيچ

  
توانست از شهر بگذرد اگر آن را به اختيارِ  بست ـــ مي (کوچه ـــ يک بن

بر آن سد کرده بود. و، پشِت اين ديوار، خود گذاشته بودند. ديواري راه را 
هايِ مرتفع که زمان لباسِ سوگ بر آنها پوشانده بود. در جدال بود در  خانه

وِد مرکّب و کاغِذ خود، زيرِ جلِد  ها، مثلِ کتاب در حد مستطيلي از سنگ
  يِ خود. فرسوده
يِ  زمان از زمرهبرايِ نويسنده، کشِف اثري که او خواهد نوشت هم«
  يِ زخم. زه و زخم است؛ معجزهمعج

...  
شان ِ  م جا بگيرند و به انگشت دنبال َ ها تويِ کتاب گذاشتم واژه مي

رفتند، دو به دو، و، گاهي، پنج يا ده. وروِد ترتيبِ عاطفيِ  کردم. پيش مي مي
دانستم که من اين کتاب را از  کردم؛ چه، ديگر مي آنها را در خودم رعايت مي

  ٣١کرده ام.) خودم حمل ميها پيش در  مّدت
  

                                                 
  .٣١ـ٣٢، ص. ٢ و تو در کتاب خواهي بود ،١  ِک. پ.ـ  ٣١
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  ؛
  
  

ت ــ ولي آنها بيننَد يوِکل، تو از رؤيا و زمان گذشته اي. برايِ آنهايي که مي
  گذرد. ت ــ تو شکلي هستي که در ِمه ميَ بينم ت؛ من ميبيننَد نمي

  که بودي تو، يوِکل؟
  که اي تو، يوِکل؟
  که خواهي بود؟

  است.» من«گاهي » تو«
اي و تو خواهي ُمرد. ُتهي شده » تو» «من«يستم. ن» من«و » من«گويم  مي

  اي.
  ازين پس، تنها خواهم بود.

  
  ها، گردِن کور؟ (ديده ايد هرگز پاهايِ کور؛ دست

گرِ  هايِ کور؟ چنين اند مالِ گردش ديده ايد هرگز لب
  امشب، اين آخرين شب در انتهايِ زندگي.

اِه پاهايِ من آيا آن نگاه بوده ام، يوِکل، که تو کم داري؛ نگ
گيري، نگاِه  وقِت درآغوش ها، نگاِه دستاِن تو به فرش تو بر سنگ

هايِ تو به وقِت بوسه و  گردِن تو به وقِت تشنگي؛ نگاِه لب
  گفتار؟
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  تو است. تو خواهي ُمرد و من تنها خواهم بود.)» من«
  

ت داد تا به اينجا که به دلخواِه َ داري که امان به سويِ مرگ گام بر مي
هايِ تو  ها که مرگ يِ مرگ داري بر همه به سويِ آن بروي. تو گام بر مي خود

يِ اين  حواسيِ همه هايِ نژاِد تو بودند، بر حواسِ گُنگ و بي بودند و مرگ
  مردگان.

تو  هايِ گامداري؛ من ام که بذرِ  خودت را به گام برداشتن وا مي ْ و تو خود
  افشانم. را مي

جويم و  گويم به جايِ تو، که مي سخن مي انديشم، که و من ام که مي
  دهم؛ آهنگ مي

  آخر من نوشتار ام
  و تو زخم.

  خيانت کرده ام آيا به تو، يوِکل؟
  يقيناً خيانت کرده ام به تو.

يِ درِد تو را.  به خاطر نسپردم، بينِ زمين و آسمان، مگر گشودگيِ کوکانه
  کند. ش زرين ميهايِ فرياِد همگاني هستي که خورشيَد تو يکي از خوشه

  کند، نامِ تو را و نامِ سارا را داده ام به اين فرياد که سماجت مي
  تر است، يِ ما کُهن به اين فرياد که به َنفَسِ خود پيوست و از همه

  به اين فرياِد از هميشه،
  ٣٢تر از دانه. کُهن

                                                 
  .٣٨ـ٣٩، ص. ٥ و تو در کتاب خواهي بود، ١ ک. پ.ـ   ٣٢
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  ؛
  
  

  کني که هستم، به تو، که گمان مي(«
  دانم چه مي بگويم آن گونه چه
  هايي که معنايِ آنها اژهبا و

  چندگانه است؛
  کنند هايي، مثلِ من، که تغيير مي واژه

  کنند، شان مي وقتي که نگاه
  که صداشان بيگانه است؟

  بگويم گونه چه
  که نيستم

  که با اين همه، در هر واژه،
  بينم، خودم را مي
  شنوم، خودم را مي
  فهمم، خودم را مي

  به تو
  که واقعّيِت

  پذيرِ تو تازگي
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  واقعّيِت نور است
  که از طريقِ آن

  يابد از جهان جهان آگاهي مي
  با از دست دادِن تو

  دهي اّما که پاسخ مي
  به يک نامِ کوچِک

  عاريتي؟
  آفرينم بدهم آن چه مي  نشان گونه چه

  بيرون از خودم،
  برگ از پسِ برگ،

  شود يِ رّدهايِ گذارِ من پاک مي آنجا که همه
  از شک؟

  ده است اين تصويرهاچه کسي را جلوه کر
  دهم؟ که من مي
  کنم. را، آخر از همه، مطالبه مي م ّ من حق

  م راَ  اثبات کنم معصومّيت گونه چه
  مَ آنگاه که عقاْب پرکشيده است از دستان

  برايِ فتحِ آسمان
  م گرفته است؟َ  که در آغوش

  ميرم از غرور در منتهايِ مي
  م.َ توان

  اره دورتر است.م هموا  آن چه من در انتظارِ آن
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  ت کنمَ  گونه شريکچه
  در ماجرايِ خودم

  اگر که اقرارِ تنهاييِ من و
  ٣٣»)تنهاييِ راه است؟

  
  

  ؛
  
  

هايِ من خفته  نوشته بر ديوارها بس بود تا خاطراتي که در دست چند خط
به اختيارِ خود بگيرند. تا انگشتان نيز بينايي را زيرِ فرمان  م راَ بودند قلم

  ٣٤»بگيرند.
  
  

  ؛
  
  

ها، از  در کتاب بودن. به تصوير در آمدن در کتابِ پرسش
آِن آن بودن؛ بر عهده گرفتنِ مسئولّيِت يک واژه يا يک جمله، يک 

  بند يا يک فصل.
                                                 

  .٤٥ـ٤٦، ص. ٧ و تو در کتاب خواهي بود، ١  ِک. پ.ـ  ٣٣
  .٣٠، ص. ١  ِک. پ.ـ  ٣٤
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تواِن گفتنِ : "من در کتاب ام. کتاب جهاِن من است، 
کشورِ من، سرپناِه من، رازِ من. کتاب تنفّسِ من است و آرامشِ 

  من."
خوابم به  زنند، مي اي که ورق مي به صفحهشوم  پا مي

خوابانند. تواِن پاسخ گفتنِ: "من از نژاِد واژگان ام  اي که مي صفحه
دانم که اين پاسخ باز  سازند"، و خوب مي مي  که بِدانان آشيان

  ست، که اين آشيان بي وقفه در مخاطره است. پرسشي
خواهم  ها بر  من ذکرِ کتاب خواهم گفت و پرسش

  ٣٥خت...انگي
  
  

  ؛
  
  

از  تو را دنکن مي تايِ زيستن، برايِ مردن، ُجداصفحه بر نديوِکل، چ
  تو،

  ٣٦کتاب؟ واگذارده به از کتابِ
  
  

                                                 
  .٣٦، ص. ١  ِک. پ.ـ  ٣٥
  .٤٨، ص ١  ِک. پ.ـ  ٣٦
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  ؛
  
  

ي شود تا انساِن بالغ، تر بيشتواند مسّببِ بديِ  کودک مي
  دورِ باطل ـــ دورِ يکم؛ بالغ بيش از کودک.

  ٣٧يکي به گچ، آن يک به شمشير.
  
  

  ؛
  
  

کرد ـــ در کدام خيابان؟  تومبيلي نمايِ ساختماني را روشن ميهايِ ا چراغ
داند ـــ بر آن  قدر از آنها هست در پشِت سر و در پيشِ رو که او ديگر نمي آن

  نوشته شده بود:
  ها یمرگ بر يهود

  یت برگرد يهود  َبه خانه
  نوشته به گچِ سفيد، نوشته به حروِف بزرگ.

يِ چندين ديوار. گشت تا  بسيار، بر سينه هايِ در کدام خيابان؟ در خيابان
  ها را. خواند، باز خواند: يِ ديوارنوشته بخواَند همه

  ها یمرگ بر يهود

                                                 
  .٥٣، ص. ١  ِک. پ.ـ   ٣٧
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...  
ديد ـــ شايد هم وجود نداشتند  ديگر جز اين سه کلمه چيزي بر ديوار نمي

خواهم بگويم برايِ رهگذرهايِ ديگر. ديگر جز اين دوازده حرف  حّتي، مي
ش. صدايِ آژيرها بود که در َ ايِ حافظه شفّاف، رويِ سطحِ شيشه ديد، چيزي نمي

ها بود بر ِگرِد انسان و  پاره کشيد. انفجارِ ُخم پناهي مي هوايِ لغزنده کماني از بي
وتنها به  هايِ تک ها بود بر زمين و بر دريا و بازگشت در گوشِت او. مهاجرت

  ٣٨يِ جان. ِمهري کشيده هايِ غارت شده يا به قلبِ بي خانه
  
  

  ؛
  
  

يِ سفيد ُپر از راه  کجا است راه؟ راه را هميشه بايد پيدا کرد. صفحه
دانيم که بايد خيلي  برويم. مي ٣٩دانيم که الزم است از راست به چپ است. مي

دانيم  راه برويم، خيلي زحمت بکشيم. هميشه هم از راست به چپ. اين را هم مي
ش خواهيم کرد. َ ها سياه شد، پاره ز نشانهاز پيش ـــ گاهي ـــ که وقتي صفحه ا

ِ او؛ راِه  او، راِه پشِت گردِن او، راِه دهان  رويم؛ راِه بينيِ همان راه را ده بار مي

                                                 
  .٥٧و  ٥٦،  ص. ١  ِک. پ.ـ  ٣٨
  برايِ خِط التين.}» از چپ به راست«ـ {در اصل  ٣٩
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هايِ خاصِ خود را دارند، در غيرِ  ها هم راه يِ اين راه ِ او. همه پيشاني و راِه روح
  ٤٠اين صورت راه نيستند.

  
  

  ؛
  
  

که جاِن  است، ازآن ان بگو که انجام و آغازم يوِکل، از سکوت برايِ
  هاست واژه

  سرا و شهيد، به وقِت موعود، جاِن جهان اند. همان گونه که حماسه
  ٤١نمايم تا به دروازه که کليِد آن در تملِّک شماست. تان مي ــ من راه

  
  

  ؛
  
  

کند. او  دارد خدايِ خود را جنسّيت عوض مي انساني که بزرگ مي
  شود و جان زنانه است. يهايِ جان م فصل

                                                 
  .٥٩،  ص. ١  ِک. پ.ـ  ٤٠
  .٧٤،  ص. ١  . پ.ِکـ   ٤١
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  ٤٢کنند. گزاران و روحانيان ردا بر تن مي ـــ پيام
  
  

  ؛
  
  

  يوِکل، تو اقبالِ جهان اي و برهنه اي.
  کشند. از خوِن خود پوشيده اي و جالّداِن تو معصومّيِت خود را فرياد مي

  جالّداِن تو دستاِن تو و صدايِ تو دارند.
...  

  ت.َ کتابخواب اي، يوکل، کِف دست بر جلِد 
  ٤٣کتابِ بسته.

  
  

  ؛
  
  

پرتوهايِ سرخ دارد، براي اين است که به خون آميخته  ْ اگر مرکّب«
  »است.

  ٤٤رِب ِالياس

                                                 
  .٨٣،  ص. ١  ِک. پ.ـ   ٤٢
  .١٢٤ـ١٢٥،  ص. ١  ِک. پ.ـ   ٤٣
  .١٤٢،  ص. ١ ک. پ.ـ   ٤٤
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  ؛
  
  

  زمـاِن عاشقان
  

ست در ابتدايِ جستجويِ رّدهايِ خود.  يِ سفيد مورمورِ پايي يوِکل: صفحه
  هاست. هر هستي پرسشِ نشانه

  
حساب ها  نيست؟ تو رويِ حاشيه مرگ ْ سارا: رؤيا، يوِکل، مگر خود

رويم.  کند. ما برخالف مي انسان زمان را با خود حمل ميابرها.  رويِ، کني مي
  يِ يک لحظه. شدن است زمان، آتشِ از سر گرفته

  
يوِکل: انسان در دادوستِد خاکستر است. بيرون از جهان، لحظه را رهايي 

  دهم، سهمِ من از جاودانگي را. مي
  من و جاودانگيِ من. يِ سارا، لحظه

  
مکان را. آيا ما ايم که  کند مأيوس مياندازد فاصله را،  گفتار برميسارا: 

  دهد؟ مي  مان است که شکلِ کنيم يا آن  ش ميَ بيان
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...  
  

يِ  خانه يِ بي نشينِ بي کوشِک من، رودخانه يوکل: کجا اي، سارا؟ کوشک
  ت ديگر تو را در بر ندارد.َ من. تن
  

نويسم.  . تو را مي . تو را نوشتم نويسم . برايِ تو مي تو نوشتم سارا: برايِ
گريد، درِد من، زماني  م که قلمِ من آنها را ميهاَي م، به واژههاَي برده ام به گفته پناه

گيرد. چنان به چند هجا  نويسم، آرام مي زنم، زماني که مي که حرف مي
صدادار. جادوگرانه نيست؟ نامِ او صدا باشم، جاِن  پيوندم که ديگر فقط تنِ بي مي

 دارم. همين بس است که قلمِ تر شده شود که دوست مي نويسم و مردي مي را مي
ها اطاعت کند،  اي از هوسِ لب ، که صدا لحظهدر مرکّب از دست فرمان ببرد

م را در َ در پيوستگاِه انديشه، تا از شب به روز بروم، از روز به شب. آشيان
و، همين » ت، عشقِ من...َ آيم پيش مي:«نويسم  تراشم. مي مي يِ خودم خواسته

صبر کن، عشقِ «گويم:  گرداَند. مي َدم، بالي ام که محبوبِ من را به من باز مي
  م من را به خود بگيرند.َ گذارد، در َدم، ديوارهايِ زندان و مي» من...

  
نويسم.  تو را مي . . تو را نوشتم نويسم . برايِ تو مي يوِکل: برايِ تو نوشتم

که آن  م وقتيَ ت تويِ اتاقِ هتل بينَم يِ کوچِک من. مي کنم تو، پرنده ت ميَ خطاب
ت اين  بينَم مي». چرا؟ چرا؟«گفتي  تمّنا مي ِ من منقلب بودي. به همه از رفتن

يِ ناقابلي بينِ ما، گذرا، دوان، خياباني که هتلِ من را از  آخرين شب، شيشه
  قدر تاريک است. کرد. چه مييِ تو جدا  خانه
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نويسم.  . تو را مي . تو را نوشتم نويسم . برايِ تو مي سارا: برايِ تو نوشتم
رسان بودم، مثلِ هر روز.  يِ روز چشم به راِه نامه بنويس براي من عشقِ من. همه

  بتراش. من زيبا ام چون کلمه ها م را به واژهيِ من را به اقرارهات بده؛ پيکَر چهره
هايِ من  پريده ام چون غمِ تو بر گونه ت. من رنگ کند به دهانَ م ميَ کوهُشم که باا

، و سبز »هايِ اميِد من اندمو  انگشتاِن تو قلم«نويسي:  خوابيده است. مي
وبالِ من را به آبشارهايِ جوان تشبيه  زده، انگشتاِن من. دست شوند، شگفت مي
  رندگاِن ترسيده، و من آبِ رواِن کوهسارانيِ پ م را به النهَ  کني، پشِت گردن مي
شوند؛  م و جرياِن هوايِ محبوس در قلبِ آن. چشماِن من به نگاِه تو باز ميا

ت را به قدمِ  گيرند. بيا، محبوبِ من. قدَم هايِ من از تماسِ با تو سفتي مي پستان
  من تنظيم کن. ما راِه خود ايم.

  
...  
  

هامان ايم، آواهايِ  يِ دست ِگرِد هم آمده هايِ ما نشانه«نويسم:  سارا: مي
آيد؛  تصويرِ يک آه مي م مثلِو، در َدم، يک ويرگول به نظَر» هامان يِ لب برآورده

 رويم، از يِ ديگر مي اي به جمله يک نقطه سرِ خط، همچون يک مرز. از جمله
  ه ايم.مان باشد چند کيلومتر پيمود که حالي اين پاراگرافي به پاراگراِف ديگر بي

  
خورم در َننويي که بويِ تو آن را  يوِکل: تو کنارِ من اي، سارا. تاب مي

  يِ فراموشي. هايِ خشکيده بافته است. آويخته بر شاخه
  

  سنجند. سارا: من بهارِ فراموشي ام. آبگيرها، همچون آينه ما را مي
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گونه که بر  چسبند همان ها بر تنِ من مي کجا اي، يوِکل؟ واژه
  کن. کخش مرکّب

  ٤٥جهان ناخواناست بر پوست.
  
  

  ؛
  
  

يک روز صبح، که رويِ ساحل دراز کشيده بوديم، حروِف اّولِ نام و نام 
  ها کشيد. بر شن شَ  ش را با انگشِت نشانهَ خانوادگي

S. S. 
  وال.سارا سـْ

S. S. 
S. S. 

 
که حروِف اّولِ نامِ تو  .S. Sش چه بود، سارا، اين جواِن  (اسم

گشت، به لطِف  خود حک کرده بود، که همه جا مي را بر بازويِ
ش بود که با حروِف اّولِ نامِ تو َ حروِف اّولِ نامِ تو، که اونيفورمي تن

  کردند؟ ش ميَ مشّخص
که از دو حرِف بزرِگ   چه بود نامِ اين جواِن گستاخِ بي دغدغه

  نامِ تو صاحبِ اقتدار بود؟

                                                 
  .١٥٢ـ١٥٥ص.   ،١. ک. پـ   ٤٥
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  غرور بود.فقط او نبود که از اعتبارِ اين دو حرف م
  ها نفر بودند که با او از آن مغرور بودند. ميليون
توانستي در دروِن نامِ خودت در برابرِ آنها مقاومت  طور مي چه
  کني؟

هايِ ديگر که نامِ تو  توانستي مانع بشوي که حرف طور مي چه
هايِ مرده که از آن سر  ساختند تلف نشوند در اقيانوسِ حرف را مي
تر از سپيده، دو حرِف بزرگ که فراخوانده  نکشيد، درخشا بر مي

  کردند؟ شده بودند تا بر جهان حکم برانند و خورشيد را تمسخر مي
ديدند مگر از وراي آن حرف در حالي که تو و  ها نمي انسان

من و آنهايي که به چهره و به ِدل شبيِه ما بودند، به قرصِ خورشيد 
رشيِد ما بود و خورشيِد ها که خو قديم ايمان داشتيم، به خورشيِد

  زمين بود.
Sarah    Schwall 
  arah      chwall 
    rah          wall 
        S.             S. 

  
چنين  سوزد ورقي کاغذ در آتشداِن آشنا؛ اين چنين، مي اين

ماَند  چنين مي سوزد موجودي انساني در نزديکيِ گورِ جمعي؛ اين مي
هايِ انباشته بر  شده در مياِن خاکستر شتهدا يِ وجوِد دوست خاطره

  درهايِ شما.
 ٤٦کُشان.) وزد، آدم بختيِ شما را باد مي اّما نيک

                                                 
  .١٦٣ـ١٦٤،  ص. ١ ک. پ.ـ   ٤٦
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  ؛
  
  

ِ خود تصويرِ يک زوجِ ثابت را، انگاري به لباس  واليسارا از اجداِد سـْ
کوشيد، بي آن که هميشه موفّق شود، صدايي به آنها  مبّدل، در ذهن داشت و مي

همواره اثرش را  ْ هايِ زمان ــ غيبت ن داشت که انگشتشاَزبدهد. عکسي ا
  گذارد ــ زردش کرده بود. مي

ش استعداِد مادرزاديِ داد. پدَر نسبت مي را ها  يِ چهره ش همهبه پدَر
گويي داشت. ـــ چقدر دوست داشت شبيِه او باشد. ـــ او را به خاطرِ  داستان
توانست خودش  همه آشنا بودند و او مي شان آن غرابِت هاش، که با وجوِد داستان

  را تويِ آنها ببيند، دوست داشت.
ش را راهيِ خواست دختَر شد يا مي مادرِ سارا، وقتي که ديگر کالفه مي

خواهي دست برداري  موسا، ِکي مي«گفت:  تختخواب کند، به شوهرِ خود مي
  »خودت را يوِکل ِسرافي فرض کني؟

 هايي را حرصِ دروغ» در، ادامه بده.پ«کرد:  وقت اصرار مي ا آنسار
من از يوِکل ِسرافي  پدر، برايِ«کرد:  يِ خودش مي داشت که خوراِک روزانه

  »کند. م ميَ زده هاش حيرت بگو که داستان
  ٤٧»کني. ش ميَ صبر کن. خودت روزي ابداع«داد:  پدرش هم جواب مي

                                                 
  .١٧٨ـ١٧٩،  ص. ١ ک. پ.ـ   ٤٧



١٣٠ 
 

  
  

  ؛
  
  

دو  تواند در يک جمله يا (زندگيِ يک يا دو نسل انسان مي
در... «صفحه بگنجد؛ خطوِط اصليِ چهار هستيِ خاص يا معمولي: 

بله، ولي بينِ فرياِد زندگي و فرياِد مرگ؟ » به دنيا آمد، در ... ُمرد.
» ش... در... ُمرد.در... به دنيا آمد، به او اهانت شد... نفهميدنَد«

در... به دنيا آمد... گشت پِيِ خودش تويِ «بله، ولي ديگر چه؟ 
» ها... ازدواج کرد... صاحبِ يک پسر شد... در... ُمرد. بکتا

ها را  در سالِ... به دنيا آمد... کتاب«بله، بله، ولي آخر ديگر چه؟ 
پسرش به زندگي ادامه خواهد داد...  کرد تويِ ول کرد... فکر مي

قد کوتاه و خپله بود... جواني و «بله، ديگر چه؟ » در سالِ... ُمرد.
بله، بله، ديگر چه؟ » ش سليمان ْسوال بود...َ سمپيري داشت... ا

ش را  آيد... جزيرَه ش نميش ياَدَ ش سليمان ْسوال بود... جوانيَ اسم«
بله، بله، ولي » ش لئوني بود...َ ترک کرد... رفت پرتغال... اسمِ زن

فروش  ش تويِ جنوبِ فرانسه ساکن شد... عتيقهَ با زن«ديگر چه؟ 
ش را صدا ش را و پسَرَ زن»... جهود«زدند:  بود... صداش مي

ش هم  ُمرد و زن«بله، ديگر چه؟ » زِن و پسرِ جهود.«زدند:  مي
خبر بود، در  شان هم بي شان کردند که از اسمِِ ُمرد... تويِ خاکي دفن
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ش فرانسوي بود... پسَر«بله، ديگر چه؟ » جوارِ چند تا صليب...
تويِ «بله، آن وقت؟  بله،» برايِ فرانسه جنگيد... مدال گرفت...

بله، بله، ديگر » پياده نظام جنگيد... زخمي شد... مدال گرفت...
با رِبِکا سيون ازدواج »... جهود«زدند  همين جور صداش مي«چه؟ 

» کرد که تو قاهره باش آشنا شده بود... با او برگشت به فرانسه...
يِ کاسب شد، به ياِد پدرش... از سفرهاش چيزها«بله، ديگر چه؟ 

هايِ اقيانوسّيه و آفريقا... چيني و  جورواجور آورده بود... صورتک
بله، بله، ديگر چه؟ » هايِ ژاپن... چين، همسايه»ِ هايِ سخت سنگ«
همين جور «بله، ديگر چه؟ » صاحبِ يک دختر شد، سارا...«

زن و دخترِ « را شش و دختَرَ و زن» جهود«زدند  صداش مي
ش را از دست داده بود... ديگر َ ايمان« بله، بله ديگر چه؟».» جهود
و  شَ دانست کي است... فرانسوي بود... مدال گرفت... زن نمي
بله، ولي آخر ديگر چه؟ چند بار جلويِ » ش فرانسوي بودند...دختَر

مفتضح کردِن نژادپرستي و تأييِد حقوقِ  راني کرد، برايِ مردم سخن
ک اتاقِ گاز بيرون از ُمرد تويِ ي«بله، بله، ديگر چه؟ » بشر...

ش هم ُمرد تويِ يک اتاقِ گاز بيرون از فرانسه... و َ فرانسه... زن
  ٤٨»)ش برگشت فرانسه، عقل از دست داده...دختَر

  
  
  

                                                 
  .١٨٧ـ١٨٨،  ص. ١ ک. پ.ـ   ٤٨
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  ؛
  
  

ت. من از طريقِ تو تا به خاستگاِه نشانه بر خواهم َ ُجستم ت سارا، مي نُجستَم
شن و بر دريا، به نوشتارِ  زند باد بر مي شَ گشت، به نوشتارِ نانگاشته که طرح

ماهيِ ُپر شيطنت. خدا، خداونِد باد، خداونِد شن، خداونِد وحشيِ پرنده و 
انتظار داشت آن کتاب را که انسان از انسان در  پرندگان و ماهيان، از انسان 

؛ انسان بودن ْ سرانجامبودن، ديگري برايِ  خدا  ْ ش بود؛ يکي برايِ سرانجامانتظاَر
  عناصر، وحدِت جهان و خدا و انسان. کتابِ نظمِ

هايِ  از طريقِ تو، سارا، به زباِن شب بر خواهم گشت، به نخستين کوشش
ش، مست َ تابِ سامان يافتن بر گرِد معنايِ شهواني گفتارِ کور، مست از ديدن، بي

از پريدن به بالِ خود؛ گفتارِ ُپر مو مثلِ تنِ زنبور که روز منتظرِ آن است، که روز 
  دارد. به شتاب وا مي را

گردم، تا به روزي که نيست و اّما  از طريقِ تو، سارا، تا به زنبور بر مي
  ش نزديک است، به گُلِ سرخ که نيست و اّما زمين از آن آگاه است.َ رسيدن

هايِ تو را ربوده  هايِ تو را ربوده است، پستان فردا، سارا، سپيده ديگر لب
  هايِ تو را. است، ران
...  
  ت.َ جستم ت سارا، ميَ ستمنج
...٤٩  

                                                 
  .١٩٣ـ١٩٤،  ص. ١ ک. پ.ـ   ٤٩
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  ؛
  
  

انسان نيست. خدا نيست. تنها جهان هست از طريقِ خدا و انسان هست 
  ٥٠در کتابِ باز.

  
  

  ؛
  
  

  زني؟ ــ از چه کتابي حرف مي
  زنم که تويِ کتاب است. ــ از کتابي حرف مي

  خوانم؟ ــ يعني کتابي پنهان هست تويِ اين کتابي که من مي
  ٥١نويسي. ه تو ميهست ک  ــ کتابي

  
  

                                                 
  .٤٣٨ ، ص.١ ک. پ.ـ  ٥٠
  .٣٢٣، ص. ١  پ. ِک.ـ  ٥١
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  ؛
  
  

  من گفتگو را گسترش داده ام و تقسيم را تعريف کرده ام.
  من ارزيابي کرده ام.

  
  ، ولي از خواندِن تو خواهم زيست.شوم از حضورِ تو مرّخص مي

  
  ٥٢نوازيِ کتاب. ست مهمان ناگرفتني ا اندازه

  
  

.  

                                                 
  ١٠٠ص.  .نوازي کتابِ مهمان ـ ٥٢
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  ژاک ِدريدا
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  ِادُمن ژابِس َو پرسشِ کتاب
  
  
خواهد شد. يک جور  بهتر بازخوانده  ١سازم َم را مي آشيانز اين پس ا

  ش کند يا بمکد، به سويِ خود منحرَف پيچکي ممکن بود معنايِ آن را پنهان 
ها با طّنازي  رقص، و ترانه هايِ  و حلقه ها  ، خنده طبعي و بازي کند. شوخ

َش را دوست  نيِ راستي پيچيدند بر ِگرِد گفتاري که چون هنوز ريشه مي
افراشت که فقط راستي و  بر نمي هنوز قد  .خميد داشت، اندکي در باد مي نمي 

  خشکيِ کارِ شاعرانه را بگويد.
دارد، و نّيت نيز در هم  ، صدا خدشه بر نمي٢ها  کتابِ پرسشدر 

اي نيرومند و باستاني از زيرِ خاک  شود. ريشه مي  شکند، اّما تأکيد تشديد نمي 
چه  شود (چون آن مي سال برهنه کرده  شود و بر آن زخمي بي رده ميآو  بيرون

گويند، که  مي ها سخن  کند، اين است که ريشه مي ژابِس ما را از آن آگاه 
دارد.): مقصود  رخنهزخم  يک و گفتماِن شاعرانه در خواهند برويند ميها  سخن

شتار. شور ــِـ و شورِ نو [naissance] شياست همچون زا ٣نوعي از جهودّيت
توان گفت که آيا  َش نمي که در باره [lettre]ــِـ حرف  نوشتار، عشق و شکيبايي 

يِ شايد مشترِک يک مردم و  رف. ريشهحآن است يا خوِد  [sujet] نهاد جهود
  دهد تاريخِ يک مي ناپذير در هر حال، که پيوند  نوشتار. سرنوشتي سنجش
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   ٤»نژاِد برخاسته از کتاب...«
، يعني در خوِد [lettre]اصلي  بنيادينِ معنا همچون معنيِ [origine]در خاستگاِه را 

معنا  کوشيِ سرراستيِ  . چه، بي جّدّيت و سخت[historicité]تاريخّيت 
[littéralité] که تاريخ از  باشد. چينِ دردناِک خود تواند وجود داشته  تاريخ نمي ْ

آغازِ  [réflexion]تاباَند. اين بازتاب  بازميطريقِ آن خود را با دادِن عدد به خود 
آغازد تاريخ است. و اين چين، و اين  آن است. تنها چيزي که با بازتاب مي

هود را بر جگزيند و نوشتار که  هود که نوشتار را برميجست.  هود اجچروک، 
ْ سراسر از تاريخّيت پيموده  گزيند در تبادلي که، در جرياِن آن، حقيقت مي

  .کند احضار ميخود  [empiricité]ْ خود را به تجربّيِت  ود و تاريخش مي 
شود؛ چراکه  هود بودن، که با دشواريِ نوشتن يکي ميجدشواريِ ... «

  ٥»اند، اميدي يگانه، فرسايشي يگانه.  داشتي يگانه جهودّيت و نوشتار چشم
ــــ باشد  گذار هود و نوشتار ناب و بنيانجبستان بينِ  که اين بده اين

بستاني بي امتيازِ ويژه که در آن فراخواِن اصلي، پيش از هر چيز، به يک  بده
کتابِ ترين اظهارِ  است ــــ لجوجانه احضارّيهمعنايِ ديگرِ اين کلمه، 

  ست:ها پرسش
   ٦.»است  شده  نويسد و نوشته تو او اي که مي«

...  
ن آنگاه که شد  چه فرق است مياِن برگزيدن و برگزيده: «و رِب ايلده«

  ٧»نتوان کارِ ديگري کرد مگر تسليم شدن به گزينش؟
، که از اين [essence]ساکت به سويِ جوهر  ِ جايي و از طريقِ نوعي جابه

شود،  يِ موقعّيِت شاعر مي سازد، موقعّيِت جهودي نمونه اي بلند مي کتاب کنايه
ِ خويش،  يِ آزادي هموقعّيِت انساِن گفتار و نوشتار. شاعر خود را، در خوِد تجرب
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ْ خداوندگارِ آن  همه خود يابد که با اين از گفتاري مي  وانهاده به زبان و رهاييده
  است.

  ٨»گزينند... ها شاعر را بر مي واژه«
...  
اندک، وا دارد به  ها را، اندک هنرِ نويسنده بر اين نهاده است که واژه«
  .)سازم َم را مي (آشيان ٩»هايِ او ِکشش کنند. کتاب

، ]délivrance[است، فارغ شدن  [travail]راستي سخن از يک زايمان  به
 کُنِد شاعر به شعر که او پدرِ آن است. ]génération[زادآَوريِ 
 .(فضايِ سفيد) ١٠»کرد.  خواهد  َم اندک کتاب تمام اندک«

آن و  [substance]کتاب است، جوهرِ  [sujet] نهاِدراستي  شاعر پس به
آن. کتاب هم  [thème]يِ  مايه آن و درون [serviteur]آن، خادمِ  [maître]اربابِ 

کتاب  دريِ گوينده و شناسنده که  شاعر است، باشنده [sujet]راستي موضوعِ  به
 دارشده زبانکه کتابِ  ،[mouvement]نويسد. اين حرکت  کتاب مي بر

[articulé]  خوَرد، خود  د ميخوَرد و به خود پيون مي به صدايِ شاعر، از آن چين
اي نظري يا  ْ انديشه شود؛ اين حرکت مي  [sujet]مايه  تنهايي و برايِ خود درون به

، با [sujet]ْ شعر و تاريخ است. چرا که موضوع  انتقادي نيست، بلکه نخست
يِ  شود اّما در ارائه مي  شود. نوشتار نوشته شکند و باز مي يِ خود، اينجا مي ارائه

چنين در دروِن اين کتاب، که خود را  . اين[s’abïme]غرقد  ا ميخود نيز به ژرف
دهد، که همچون پرسشي دردناک بر سرِ امکاناِت خود  ناپذيرانه بازتاب مي پايان

ُرماِن سارا و «کند:  مي کتاب خود را نمودار  [forme]يابد، طرحِ  مي گسترش 
ايِ منسوب به ه انديشي اليِ گفتگوهايِ گوناگون و ژرف يوِکل، از البه
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  شکسته  شَ ها در هم ها و واژه است که انسان  هايِ تخّيلي، داستاِن عشقي خاخام
  ١١»اند. ُبعِد کتاب را دارد و سماجِت تلخِ پرسشي سرگردان را.

ْ  _ اّما تا چه حد ]métonymie[کنايه  ديگرِ خواهيم ديد: از طريقِ مسيرِ
ترتيب   خوِد خدا را بدين ]génération[زادآَوريِ  ها کتابِ پرسش  ديگر است؟ _

رساَند:  کند. خرِد شاعر پس آزاديِ خود را در اين شور به انجام مي مي ترسيم 
واژه را به خودمختاري ترجمه کردن. در غيرِ اين  [la loi]اطاعت از قانوِن 

  ست. شود، حاصل ديوانگي  صورت، و اگر شور به انقياد تبديل
  .سازم) َم را مي (آشيان ١٢»هاست نيِ واژهديوانه قربانيِ نافرما«

يِ ريشه َو با اجازه دادن به خود  چنين، با ادراِک اين احضارّيه ژابِس، هم
از  است  ، شايد که چشم پوشيده [la Loi]ريعت شگرفتن از اين حکمِ   برايِ الهام

گفتارِ  آثارِ اّولّيه، اّما به هيچ رو دست از آزاديِ بازيِ هوس، يعني از آوري زبان
خود نکشيده است. او حّتي اقرار دارد که آزادي بايد چيزي از آِن زمين و ريشه 

  باشد، وگرنه جز باد نيست :
َت پرنده  به گمان«درسي که رِب زاله آن را به اين تصوير برگردانيد: «

  ١٣»کني؛ گُل است... است که آزاد است. اشتباه مي
شود، به همان آهنگ که ما از  ياندک بيدار م آزادي اندک«و رِب ليما: «

هايِ خويش؛ آنگاه  اي که از حس يابيم همچون خفته پيوندهايِ خود آگاهي مي
  ١٤»اَعمالِ ما سرانجام نامي دارند.

چه  کند، با آن آيد و خود را مبادله مي دارد کنار مي چه باَزش مي آزادي با آن
آن را و  [centre] کند، با ثقلي که کانوِن مي  از خاستگاهي مدفون دريافت

شرطي  کند. جايگاهي که آيينِ آن لزوماً مشرکانه نيست. به َش را معّين مي جايگاه
ايگاه جا نباشد، تنگجا، مکاني براي طرد، شهري پرت يا يک ِگتو. جکه اين 



١٤١ 
 

. دهد کند، اعالمِ جنگ نمي مي ايگاه را اعالن جکه يک جهود يا يک شاعر  آنگاه
 در چنان ماين سرزمين ه و ايگاهجحافظه، اين  از فراسويِ چون با فراخواندِن ما

ينجايِ تجربي و ملّيِ يک کشور نيست. اين جايگاِه اْ  جايگاه .اند ورجادآن 
رضِ اَهم پس است. بهتر: سّنت همچون ماجراجويي. آزادي با  اي ْ آينده ياد کهن
از آن جدا عده وويرِ کآيد مگر در صورتي که به  ُمشرک به مطابقت درنمي نه

گذارد تا به گفتارِ شاعرانه به  عر. آنگاه که آزادي خود را وا ميشباشد. يعني به 
  :ثَّمة دارد،  مي  اي نگه ْ همواره خود را بيرون از هر نزديکي رضاَدرآيد،   گفته

 اينجا همت ناراحت بوده اي، تو هرگز نه  َ يوِکل، تو هميشه تويِ پوست«
  ١٥»اي...  بوده ديگرجاکه همواره در 

رض اي تو. _ در خيالِ اَرض. _ ولي بر اَ؟ _ در خيالِ اي  در خيالِ چه«
رض اَبود. _ ولي ما رو در رويِ هم ايم؛ و پاهامان بر   ام که بِدان خواهم رضي اَ

َبَرد  رض مياَبه   شود راه مي  است. _ چيزي مگر سنگالخِ راهي که گفته
  ١٦»شناسم. نمي

زاده شده اند. سرگردان اند، جدا مانده  آنجالکه ب اينجاهود نه جاعر و ش
گفتار و نوشتار اند تنها.  [autochtone]وندهايِ  از تّولِد واقعيِ خود. ميهن

 رضِ آينده.اَ، چراکه فرزنِد آن »نژاِد برخاسته از کتاب«ريعت. شونِد  ميهن
ر ايم. چيزي که بنايِ فرض را ب تاب. خودمختار نيز، گفته کوندهايِ  ميهن

نکند.   سادگي فقط از خدا دريافت ْ گفتار و قانوِن خود را به که شاعر نهد  اين مي
جهودي را به ميانجيگريِ شاعر نياز نيست. نسبِت  [hétéronomie]دگرساالريِ 
، نسبِت ُبت است به حقيقت. شايد به اين علّت [prophétie]گزاري  شعر به پيام

نظرِمان   همه جدا به همه پيوسته و اين ان اينزم باشد که شاعر و جهود در ژابِس هم
که   ست با اُّمِت جهود همچنين توجيهي ا ها کتابِ پرسشآيند؛ و اين که تمامِ  مي



١٤٢ 
 

 ندارد. خودمختاريِ  واقع به آن تعلّق کند و شاعر به مي  در دگرساالري زندگي
  لواحِ شکسته است.انيست، مستلزمِ  شاعرانه، که آن را هماننِد ديگر

ريعت حک شد، اّما شلواحِ اآزادي، در اصل، ده بار بر «و رِب ليما: «
  ١٧»ِشان. شکست  گزار در خشمِ خويش در هم چنان کم سزاوارِ آن ايم که پيام

گيرد.  مي رويد و حقِّ گفتار ريشه  وحِ شکسته شعر ميلهايِ  اليِ تکّه
که  »جهودان ميهنِ«ريعت، دور از شماجرايِ متن همچون علِف هرز، بيرون از 

شود. ضرورِت تفسير،  مي از سر گرفته »  ست در مياِن تفاسير... متنِ مقّدسي«
است علمِ   همچون ضرورِت شعري، خوِد شکلِ گفتارِ تبعيدشده است. در آغاز

متنِ  مياِنپيوستن به  مشترکِِ ناپذيريِ  . اّما اين امکان[herméneutique]تأويل 
 از سويِشاعر و  از سويِ فسير، اين ضرورِت تعبير،ت مشترِکمقّدس و اين لزومِ 

ْ  . تفاوِت بينِ افقِ متنِ اصلي و نوشتارِ تفسيرياست  شده متفاوت برداشت   خاخام
توانند به  کند. آنها که هرگز نمي ناپذير مي  تفاوِت بينِ شاعر و خاخام را کاهش

 ميانخواهند توانست به  گونه اند، چه همه به هم نزديک  که اين هم بپيوندند، با آن
بپيوندند؟ گشودگيِ خاستگاهيِ تعبير اساساً بدين معناست که همواره شاعران و 

رسش، و پشود  ريعت آنگاه ميشهايي خواهند بود. و دو تعبير از تعبير.  خاخام
  شود. کتابِ انسان کتابِ پرسش است. يِ پرسيدن يکي مي حقِّ گفتار با وظيفه

  ١٨. رِب ليما » دهد. مي  ا يک پرسش پاسخبه هر پرسشي، جهود ب«
تاريخ  در اي ْ مطلق است، برايِ اين است که به حادثه اّما اگر اين حق

لواح پيش از هر چيز بيانگرِ گسيختگيِ خدا همچون اندارد. گسيختگيِ  بستگي 
  خاستگاِه تاريخ است.

  ١٩»يِ يک گسيختگي هستي. از ياد مبر که تو هسته«
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بزنيم، تا ما را بِِشگفتاَند و از ما  تا بگذارد ما حرف  خدا از خود جدا شد
ماندن، با گذاشتنِ   زدن بلکه با خاموش  کند. او چنين کرد نه با حرف  پرسش

لواح اکه  کند، با گذاشتنِ اين  هايِ او را قطع ْ آوايِ او را و نشانه که سکوت اين
م دو بار گفت، پيش از کرد و آن را دسِت ک  ، خدا توبهِسفرِ خروجبشکنند. در 

تابِ کلواحِ جديد، بينِ گفتار و نوشتارِ آغازين و، در الواح و پيش از ااّولين 
. پس نوشتار ٢٠)۳۳ــ۱۷؛ ۳۲ــ۱۴، بينِ آغاز و تکرار ([l'Écriture]مقّدس 

[l'écriture] ناپذير  از اصل رخنه[hermétique]  و ثاني است. مالِ ما، البّته، اّما
يِ او وريز چنين است که به آوايِ گسيخته و به نهانگريِ ن مالِ اودرجا 

، اين منفّيت در خدا، آزاديِ ماست، َبرَشَوند [différence]آغازد. اين تفاوت  مي
يابند. پرسش،  ز نميرسش باپو فعلي که پاکيِ اصلِ منفيِ خود را مگر در امکاِن 

ت، نخست، همچو هميشه، به گف مي از آن سخن  که ِشلينگ »يِ خدا طعنه«
  گردد. خودش بر مي

  ٢١»خدا در شورشِ دائم عليه خدا است...«
  ٢٢ »... خدا پرسشِ خدا است...«

 »باليم. انگار ايم که در مغزِ خدا مي هايي هيچ ما انديشه«گفت:  کافکا مي
گشايد، اگر او خوِد گشايشِ پرسش است،  اگر خدا پرسش را در خدا مي

گراياِن کالسيک  خدا وجود ندارد. آنچه برايِ عقل [simplicité] سادگيِ
گذاريِ  از به پرسش منبعثخدا شود.  نااَنديشيدني بود، اينجا وضوحِ محض مي

نيست،  زبان راستاو  ؛٢٣کند نمي  عمل ها  ترين راه به ساده خود در دورويي،
ست، فضيلتي دروغين است. بايد برعکس  . روراستي، که سادگينيست روراست

  يافت. فضيلِت دروغ دست  به
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داشت  رِب ژاکوب، که نخستين استاِد من بود، به فضيلِت دروغ عقيده «
که نوشتار راِه خدا  گفت، نوشتاري بدوِن دروغ وجود ندارد َو اين چراکه، مي

يِ خدا،  ، از خدا و به خدا. طعنهقرضيشک،  راِه انحرافي، کج، دوبه »است
ْ  ، راِه به سويِ خدا که انسان[issue de Dieu]دا خ نيرنِگ خدا، راِه اُريب، مفرِّ

يوِکل، برايِ ما از اين انساني «پايان. راه ــِـ خدا.  يِ آن نيست. پيچِ بي پيچِ ساده
  ٢٤» ست. بگو که دروغِ در خدا

اين راه که هيچ حقيقتي بر آن مقّدم نيست تا راستيِ آن را مقّرر دارد، راِه 
ِشان  دايي. نامجيِ  يِ کوير است همچون لحظه است. نوشتار لحظه ويرکدر 
]، اين pharisiens[ ٢٥دهد _ به زباِن آرامي _ : فَريسيان مي  ش نشانَ
]، hommes de la lettre[ ٢٦شناسان  ]، اين حرفincomprisنشدگان [  فهميده

است:   کرده  گويد، خود را قطع نمي  نيز بودند. خدا ديگر با ما سخن» ُجدايان«
ها، و خود را به  گرفت. بايد جدا شد از زندگي و از اُّمت  ها را بر عهده ژهبايد وا

صدا را در نزديکيِ  ايم کرده  رّدها سپرد، شد انساِن نگاه چرا که ديگر بس
آغازد؟ _ به گفتار؟ _ به  سارا، سارا جهان به چه مي. «بشنويم يِ باغ فاصله بي

و گفتارِ   شود بينِ گفتارِ گُم مي  جا شکسته جابه  نوشتار بر خطّي ٢٧»نگاه؟...
مياِن نوشتار و گفتار، لغزش است، خشمِ خداست  [différence] تفاوِتموعود. 

در  [travail]گُم و زايمان  [immédiateté] شود از خود، بالفصليِ که بيرون مي
اي  يِ شن، نشانه ْ نوشتار. در هر دانه ْ گفتار است، کوير باغ«بيرون از باغ. 

ورزي، جداييِ بينِ زندگي و  يِ جهودي همچون انديشه تجربه »تاَند.ِشگف مي
بينِ دو  پايان بي [anachorèse]انديشه، يعني گذر از کتاب همچون عزلِت 

يوِکل، چند صفحه برايِ . «[identités à soi]خود   َهماني با بالفصلي و دو اين
واگذارده به  کنند تو را از تو، از کتابِ زيستن، برايِ مردن، ُجدات مي
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پايان،  ، از شنِ بي ٣٠»   از شنِ ديوانه«از شن است کتابِ کويري،  ٢٩»؟٢٨کتاب
ْري... بشناسي  نوشت رِب ايو ُمشتي شن برگير، چنين مي«هوده. شمار و بي بي

   ٣١» هودگيِ کالم را.پس بي
شعرِ آن  ها کتابِ پرسشست و  راستي آگاهيِ شومي آگاهيِ جهودي به

خواهد تنها  يِ پديدارشناسيِ ذهن که جهود مي در حاشيه شده است؛ شعري ثبت
، تا [eschatologique]شناسيک  يِ فرجام اي از راه را با آن بپيمايد، بي توشه تکّه

نخستين «دهد.   َش را ببندد و فرياَدش را التيام نکند، کتاب کويرِ خود را محدود 
چرا که زخم بر آغازِ آن ثبت  کن،  اي سرخ نشان نشانه يِ کتاب را به الف صفحه

[inscrite]٣٣» است. رِب اَلسه. ٣٢   
دهد  تواند روي  جاِن پرسش است، اگر جدايي نمي [absence]ْ  اگر غيبت

 [Autre]يگري دپاياِن  يِ بي ، اگر فاصله ـــ يِ خدا ـــ با خدا مگر در قطعِ رابطه
ارگي و سراب هايِ کتابي که در آن آو شود مگر در شن شمرده نمي محترم

ناپذيرِ غيبت است و  زمان سروِد پايان هم ها کتابِ پرسشهمواره ميّسر است، پس 
کند و   يِ کتاب. غيبت در صدد است که خود را در کتاب توليد کتابي درباره

داَند، و در اين حد  مي شود با گفتنِ خود؛ خود را بازنده و باخته گُم مي
دادِن آن است؛  يافتن به آن، از دست   اَند. راهم نايافتني مي  ناپذير و دست رخنه

. گفتن است ، دروغبه آن کردن  کردِن آن است؛ اعتراف  دادِن آن، پنهان نشان 
ستي هـــ هماننِد  هيچو  ٣٤»رِب اينَدر گفت يِ اصلي ماست هيچ، مي دغدغه«

[l’Être]کَُند خود را.  بماند و پنهان تواند تنها ساکت  مي ـــ  
اندازد فاصله را، مأيوس  سارا: گفتار بر مي«در آغاز.  ٣٥ِت مکانغيبغيبت. 

  مانِ کنيم يا آن است که شکل ش مي َ کند مکان را. آيا ما ايم که بيان مي
َم را  آشيانيِ  ست در مجموعه  عنواِن شعري ٣٧»غيبِت مکان« ٣٦»دهد؟ مي
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کتابِ و  ٣٨»مند... يِ وسوسه زمينِ خالي، صفحه«آغازيد:  . چنين ميسازم مي
دارد، در ناجا، بينِ شهر و کوير، آنجا  سرسختانه در زميني خالي قرار  ها پرسش

چيز در شن و مياِن سنگالخ  شود. هيچ که ريشه نيز رانده يا سترون مي
انداز نه باغ،  ها. شهر و کوير، که نه کشور اند، نه چشم شکفد، مگر واژه نمي

  پايان تضمين ادهايِ او پژواکي ناگزير بيگيرند و برايِ فري شعرِ ژابِس را دربرمي
آيد ژابِس که  اي که از آنجا به نزِد ما مي کنند. شهر و کوير با هم، يعني قاهره مي

سازد با  دانيم، خروجِ مصريِ خود را داشت. آشياني که شاعر مي او هم، مي
چادري سُبک است، ساخته از واژه در کويري  ٣٩» هايِ ُربوده از فرشته هدشن«

به   کرانگي و حرف است. شکسته يِ بي خورده که آنجا جهوِد کوچگر ضربه
تري به  خود ـــ (زباِن يوناني البد خبرِ بيش شده در دروِن تقسيمريعِت شکسته. ش

-non]خود   با هماني  يِ شگفِت قانون، آوارگي َو نااين يِ رابطه دهد درباره ما مي

identité à soi]يِ ـــ ، درباره νέμειν مشترِک  يِ ـــ ريشه٤٠partage   ،[تقسيم]
٤١nomie  [قاعده] َوnomadisme تواند خود  ْ تنها مي [کوچگري]). شاعرِ نوشتار
خواَند ـــ يا به اويي  اي کند که نيچه آن را بر اويي فرا مي »شوربختي«را وقِف 

ـ حاميِ شاعر ـــ يا جهود ــ». دارد ْ کويرها نهان  در خود«دهد ـــ که  مي وعده 
بگويد مگر در کوير؛   تواند سخن کوير است که حاميِ سخن او است که نمي

تواند در نوردد. يعني با  کويري که حاميِ نوشتارِ او است که مگر کوير را نمي
اي  ِدکارتي يِ نامه قطعنشده که هيچ  يِ راهي نايافتني و رسم تنه اختراعِ يک

راه کجا است؟ «کند.   ا برايِ ما تضمينتواند صراِط مستقيم و خروجيِ آن ر نمي
است... همان راه را ده   راه را هميشه بايد پيدا کرد. يک کاغِذ سفيد ُپر از راه

که بداند، هزارداالني ناديدني، شهري  آن نوشتار، بي ٤٢» رويم... بار و صد بار مي
بار   ا دههمان راه ر«آوَرد.  جاش مي زمان به کند و هم مي  رسم  در شن تويِ کوير
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هايِ خاصِ خود را دارند. _ وگر نه،  ها راه يِ اين راه رويم... و همه و صد بار مي
تواند همچون  مي ٤٤که او غايب کتابِ آنيِ بخشِ نخسِت  همه ٤٣»راه نيستند.

کرانگي ديد، در  بي ظهر، خودش را در برابرِ«شود.  تأّملي بر راه و حرف خوانده 
و نيز  ٤٥»بود. همه مدفون.  نه جاپا، رّد ناپديد شدهيِ سفيد. هرگو برابرِ صفحه

که  آنگاه«که يگانه منزلگاِه نوشتار است: د حاين گذارِ از کوير به شهر، اين 
او را بر پشِت شتر  ِ خود را پيدا کرد _ مردي کوچگر يِ خود را و منزل محلّه
نظامي نشست  و آنجا تويِ يک کاميوِن ايستگاِه بازرسي ترين نزديک بود تا  برده

کردند. سرسختي کرد، با  َش مي وسوسه ها رفت شهر _، انبوهي از واژه که مي
  ٤٦»بپرهيزد. همه، که از آنها اين

گرفتن است. نه در چادرِ خود برايِ   نويسنده نيز. نوشتن کناره غيبِت
  نشستن، آزاد خشکي   نوشتن، بلکه از خوِد نوشتارِ خود. دور از زباِن خود به

کَس. گفتار را  بسپرد تنها و بي ش که راه  ش، گذاشتَن َ کردن  ش يا سردرگُم َ کردن
  گذاشتن. شاعر بودن يعني دانستنِ گذاشتنِ گفتار. گذاشتنِ آن تا تنها سخن

 ٤٧ر ِفدگونه که  دهد. (همان  تواند انجام بگويد، کاري که مگر در نوشته نمي
غلتان به «، کور، » رود تنهايي مي به« »ياريِ پدَرش«بهره از  گويد، نوشته بي مي

شناسند و،  اعتنا به نزِد آن کساني که خود را در او باز مي بي» «چپ و راست
؛ سرگردان، گُم، چرا »نزِد آن کساني که آنان را با او کاري نيست همچنين، به 

، افالطون » بر آب«کند،  بار، بلکه، که فرقي نمي که نبشته است نه بر شن، اين
و به آناني که » هايِ نوشتار باغ«گويد، او هم باور ندارد به  که مياست 

نوشتار يعني که  گذاشتنِکار گرفتنِ يک نِي بذراَفشاني کنند).   خواهند با به مي
يِ  اينجا بودن فقط برايِ واگذاشتنِ گذرگاه برايِ او، عنصرِ شفّاِف دسته
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زمان همه و هيچ است.  ده همش بودن: همه و هيچ. از منظرِ اثر، نويسن رهُروانَ
  همچون خدا :

بينَدت،  نمي انديشي که خدا نوشت رِب ِسروي، مي اگر، گاهي، مي«
کند  است که تو او را با مگسي که وزوز مي  و چنان فروتني کردهاست که  ازآن

َبرتواناييِ او؛ چرا که ااينجاست گواِه  گيري. اّما هم يمَت يکي  يِ پنجره بر شيشه
  ٤٨. »يچ استهمه و همان، ز و، هما

  همچون خدا، نويسنده:
ام.   َم را نوشتم، دريافتم که کتابي آغازيده کودکي، نخستين بار که نام به«

  ٤٩» ...رِب شـْــتاين.
  ... اّما من اين مرد نيستم«

  نويسد چون اين مرد مي
   ٥٠»کس نيست. و نويسنده هيچ

..........    
  ٥١»بنويسم. ها ه کتابام ک شده   من، ِسرافيِ غايب، زاده«

  ٥٢» ست.) ام. تنها روايت است که واقعي  (غايب ام چرا که راوي
هايِ  متناقضي که صفحه هايِ گيري اي بيش نيست از فرض همه (نمونه با اين
خود  [déjà]َدَرد آنها را ناگزير: خدا درجا  َدَرد؛ مي وقفه مي را بي ها کتابِ پرسش

م. پس راست است که   دهد به ناميدنَ َم مي هستي کند)، تنها نوشته مي را تکذيب 
شدن. ايثارِ هستي به  بازند به ناميده  مي گيرند و هستي  مي زمان هستي  چيزها هم
به واژه. وانگهي، هستي  تقديسِچنين  گفت، اّما هم گونه که هگل مي واژه، همان

ود را ناميد. شدن، بايد نوشت براي داشتنِ نام. بايد خ بسنده نيست فقط نوشته 
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...من، « ٥٣»ست... رِب ِاجالل.  نامِ من پرسشي«ِ آن بر اين است که  که فرض
   ٥٤»يِ پنجره. تر ام از شيشه اي در باد، شفّاف تر ام از مالفه هاَيم، ناشناس بي نوشته

هستيِ خود با يا درعوضِ حرف ـــ باختنِ آن و  بستاِن بدهاين ضرورِت 
ت. من از طريقِ   ُجستَم َت، سارا. مي  نُجستم«قّرر است: ُبردِن آن ـــ بر خدا نيز م

 شَ تو تا به خاستگاِه نشانه بر خواهم گشت، تا به نوشتارِ نانگاشته که طرح
زَند باد بر شن و بر دريا، به نوشتارِ وحشيِ پرنده و ماهيِ ُپر شيطنت. خدا،  مي

انسان انتظار داشت آن خداونِد باد، خداونِد شن، خداونِد پرندگان و ماهيان، از 
ْ خدا بودن،  کتاب را که انسان از انسان در انتظاَرش بود؛ يکي برايِ سرانجام

   ٥٥»ْ  انسان بودن... ديگري برايِ سرانجام
  ند.ا  يِ غيبت دهنده يِ حروف شکل همه«
  »  چنين، خدا فرزنِد نامِ خود است. اين

  ٥٦.رِب تال
گويند  ها مي شود که آفريده ا ميخدا آنگاه خد«گفت:  مي ٥٧استاد ِاکهارت

اين ياري رساندِن به خدا با نوشتارِ انسان در تضاد نيست با بي امکانيِ  »خدا.
. آيا ذاِت االهي ـــ ناپديديِ انسان ـــ (ِفدر) »رساندن به خود ياري «نوشتار در 

  شود؟ نيست که در اين درماندگيِ نوشتار بيان مي
حرف کاهش يابد، برايِ اين است که اثير و دهد که از  ْ تن نمي اگر غيبت

شود، از زنداني  ست که معنا آنجا آزاد مي ْ جدايي و حّدي َدمِ آن است. حرف
وار  گويه . چه، هر نوشتاري گزين[aphoristique] وار  گويه بودن در تنهاييِ گزين

ند از توا نمي پيونددهنده هايِ فراوانيِ پيچک گونه ـي، هيچ»منطق«گونه  است. هيچ
. برآيد آن تلويحيِهايِ  و هوشمنديِ سکوت کنونيِ بنيادينِ آنو نااَ ناپيوستگيپسِ 

بنياديني هست بين  [lapsus] لغزشِ زبانيِ ديگري از اصل در معنا همکاري دارد. 
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که شّياديِ ساده و اثباتيِ يک واژه نيست، و نه  [significations]ها  گريداللت
به   . اّدعايِ کاهش دادِن آن[language]رگونه زباني يِ ه يِ شبانه حّتي حافظه

، گفتماِن فلسفي، نظمِ داليل يا استنتاج، معناَيش نشناختنِ [récit]يِ روايت  وسيله
گسيختگيِ کُل است. تکّه  خوِدْ  که زبان است، و اين [langage]زبان 

[fragment] است. ْ شکلِ نوشته  سبـِْک مشّخص يا شکسِت معّيني نيست، خود
وقت هم بايد که خدايِ فيلسوفاِن  که خدا خود بنويسد؛ و تازه آن مگر اين

نکرد، که َنفَسِ خود را   کالسيک باشد، که از خود پرسشي نکرد و خود را قطع
پايانيِ بالفعلِ او  ها، که بي نُبريد همچون خدايِ ژابِس. (اّما دقيقاً خدايِ کالسيک

و  [l'Être] ستيهي به نوشتار نداشت.) برخالِف تابيد، نيازِ حيات پرسش را برنمي
تابِ اليبنيتزي، عقالنّيِت لوگوس، که نوشتارِ ما مسؤلِ آن است، از اصلِ ک

 گويه، گزين«کند:  ْ معنا را تمام و ثابت مي تنها ُبرِش کند. نه پيروي مي ناپيوستگي
ها استاِد آن  ، که من در مياِن آلماني[sentence]، و ُحکم گويد نيچه است که مي

  ست که معنا را بيرون بلکه نخست ُبرِش ا »هايِ جاودانگي اند. ام، شکل 
ها،  تنهايي، البّته؛ اّما هيچ معنايي بدوِن وقفه ـــ بينِ حروف، واژه نه به. جهاَند مي

 ]saut[ جهشاينکه طبيعت  به فرضِتواند بيرون آيد.  ها ـــ نمي ها، کتاب جمله
بيعت نخواهد شد. نوشتار مگر با طوشتار هرگز نبيم که چرا يا پذيرد، درمي نمي

ْ اليِ حروف  مرگکند.  َش مي کند. چيزي که پرمخاطره نمي  جهش عمل
به ذهن از  يابي َش دست شود، الزمه مي  چه نوشتن ناميده گردد. نوشتن، آن مي

 ]mourir à la nature[ ٥٨از طبيعت دنيپوش چشم، و  امِت باختنِ زندگيطريقِ شه
  است.

  هاست. يِ َسخيِ مياِن نشانه ژابِس سخت متوّجِه اين فاصله
   ٥٩»خواني... روشنايي در غيبِت آنها است که تو مي«
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   ٦٠»اند...  يِ غيبت دهنده  يِ حروف شکل ... همه«
  شده به حروف است که خود را هّجي کرده داللت  ْ رخصِت داده غيبت
گويند:  خوردگيِ زبان مي در بر خود پيچ هم است که حروف آن چيزي کنند، اّما
در  شَ کردن شده، که آنها با حبس داده [vacance]گويند رهايي و ُتهيگيِ  آنها مي

 ».دهند مي  شکل«تورِ خود به آن 
بايد که نام . «زيد ميو سرانجام، غيبت همچون َدمِ حرف، چرا که حرف 

کنان بر  گويد. حرف، داللت ، آندره برتون مي»زَند، که بي آن دغل است جوانه 
ست، تنهايي را  ْ تنهاييزيد. حرف گويه مي غيبت و جدايي، همچون گزين

بسا حرِف مرده باشد بيرون از تفاوت، و  چه  زيد. حرف گويد، و از تنهايي مي مي
کرد مکث را، فاصله را، احترام را،  کرد، اگرکه رها مي اگرکه تنهايي را رها مي

ي يعني نوعي نارابطه را. پس نوعي حيوانّيِت حرف هست که با ديگر يِ و رابطه
هايِ نگرانيِ او را و  گيرد، شکل او را به خود مي [désir]يِ  هايِ خواسته شکل

  تنهاييِ او را.
  تنهاييِ تو«

  هاست يکي الفبايِ سنجاب
  ٦١» ها . از بهرِ جنگل

  سازم.) َم را مي آشيان در، ٦٢( سنِگ تاج    
زنند،  مي هايِ هراسان در آن موج  ، جنگل، که نشانههماننِد کوير و شهر

يِ  ست، غيبِت راِه مقّرر، نعوِظ در خلوِت ريشه  شک گويايِ ناجا و سرگرداني بي
کند. اّما  رنجيده، بيرون از ُبرِد خورشيد، به سوي آسماني که خود را پنهان مي

بر آنها جنگل، گذشته از سختيِ خطوط، درختاني هم است که حروِف پريشان 
  کند.  مي ش  َ اند، چوبي که ُبرشِ شاعرانه زخمي  آويخته
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  کردند ميوه را در درِد درخِت ميآنها حک «
  ٦٣...تنهايي

..........  
  نامي دپيوَند همچو دريانورد که مي

 ٦٤بر نامِ دکَل 

   ٦٥»اي تنها توآيا   در نشانه
 درخِت حک و پيوند ديگر از آِن باغ نيست؛ درخِت جنگل يا درخِت

دکل است. نسبِت درخت به دکل هماننِد نسبِت کوير به شهر است. همچون 
ها گزينشي ندارند  جهود، همچون شاعر، همچون انسان، همچون خدا، نشانه

اند و ديگري  ]. آنگاه نشانه institutionمگر بين تنهاييِ طبيعت و تنهاييِ نهاد [
  شود. پذير مي امکان

هايِ ديگر  استعاره در مياِن اي همچون استعاره ْ ابتدا البّته، حيوانّيِت حرف
يک حرِف  ]sexe[ ، جنسّيتسازم َم را مي آشيان(برايِ نمونه، در . کند نمود مي

دستي، واژه جنسّيت و جان دگر  گاهي، به ياريِ هم«صدادار است، و غيره. يا، 
هايِ از آب  ، به پوزه٦٧ هايِ صدادار، زيرِ قلمِ آنها حرف«يا باز:  ٦٦»کند. مي

ها به  صدا باشد؛ بيکرده ِشان   سوراخ ْ يِ ماهيان ماننده اند که قالّب بيرون مانده
ُمرکّبيِ هايِ  زيند به کارِ خود، در زاغه در آمده. در تنگي مي  هايِ از تصّرف فلس

است،   استعاره ِد خوويژه  ْ به ) اّما حرف٦٨» دارد...  کرانگي در آنها خانه خود. بي
استعاره،  ِ يچهو  ستيه] همچون استعاره، که در آن langageخاستگاِه زبان [

کنند. استعاره يا  ْ خود را بيان نمي ، هرگز خود استعارهـ  هايِ استعاره، فرا موقعّيت
يِ دال است همچون  کرانه نخستين و بي [équivocité]ْ دوپهلوييِ  حيوانّيِت حرف

يعني طبيعت يا گفتاري که يِ کرخت »سرراستيِ معنا« روانيِ. براندازيِ ندگيز
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و  ناآراميدر  ْ همچون زندگيِ دال ْ وانايياين اَبرَتشده است باز طبيعت. 
که  آن شود، از توليد مي [le savoir] ها  هاز دانست ُپربارترسرگردانيِ زباِن همواره 

گونه  چه» دارد. ايستا پويندگيبخش و  از يقينِ آرامش  برايِ دورتر رفتنهمواره 
   ٦٩»هايي که معنايِ آنها / چندگانه است؟ دانم / با واژه چه مي  آنبگويم 

  
در کتابِ يِ سرود،  يافته ، تواِن سازمان]citation[ درجا لورفته به گفتاَورد

توان  . اّما دسِت کم ميدارد دور نگه مي ، خود را از ُبرِد تفسير بهها پرسش
آميزيِ  ويژه اينجا، از هم . آيا، بهکرد  ش از خود پرسش يِ خاستگاَه درباره

[confluence] کند،  مي ها سنگيني  شود که بر سدِّ واژه نمي انگيزي زاده  شگفت
اي که  آميزي يِ ِادُمن ژابِس، بر صدايِ او و بر َسبـِْک او؟ هم بر ويژگيِ دقيقِ تجربه

 يِ که گذشته«، درجا، »درد«يِ يک مردم، اين  منِد همه در آن رنج و تأملِ هزاره
، و تقديري که جهود ٧٠»َش با گذشته و تداومِ نوشتار مصادف است آن و تداوم
پيوندند و  مي  هم  دهد، به مي  خواَند و او را در مياِن صدا و رمز جاي را فرا مي

شده به  آورند؛ و او بر صدايِ گم ياد مي  آيند و خود را به تنگاتنِگ هم در مي
مصراعي به  سازم َم را مي آشيانگريد.  هايِ سياِه همچون ردِّ مرکّب مي اشک
  ْ حدس تو خود: «ها  کتابِ پرسش). و ۱۹۴۹است ( صدايِ مرکّبگرفته از  وام
تر از آني شايد که  شده است، بيش  چه گفته نهم برايِ آن زني که ارجِ بسيار مي مي

ن ِ م شده است، جايِ صداي  چه نوشته شده است؛ چراکه در آن  چه نوشته برايِ آن
است، نه صدايِ گر ست و من به آن باور دارم، _ مقصوَدم صدايِ آفرينش  خالي

  ٧١»همراه که نوکري بيش نيست.
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توان همين ترديد را نزِد امانوئل ِلويناس يافت، همين حرکِت نگران را  (مي
گرايي، ذلّت و رفعِت حرف، َدمي  گرايي و عبري  در تفاوِت مياِن سقراط

[pneumatique]  اي  رهو دبي[grammatique].(  
] آغازين، آنگاه که صدايِ خدا يا شاعر غايب aphasieبستگيِ [ در زبان

کتابِ هايِ گفتار: فرياد و نوشتار. اين  کرد به اين جانشين  است، بايد بسنده
يِ ما،  يِ سده ، انقالبِ شاعرانه٧٢  ]répétition nazie[   ست، تکرارِ نازيها پرسش
ـــ به  هودهبي و برايِ هميشه  نگيزِ انسان که امروز سرانجام ـــا انديشيِ شگفت ژرف
ها، در کوششِ باز از آِن خود کردِن زباِن خويش  يِ راه يِ ابزارها، از همه همه

گويي به آن  است، انگار که چنين چيزي معنايي دارد، و بر دوش گرفتنِ پاسخ
رايِ نمونه خواند در توان ب ]. ميun Père du Logosوگوس [لدرِ پعليِه يک 
يِ ها خورده شکستدر آن که  ساز سرنوشت ٧٣نبردي: «که او غايب کتابِ آن

که  کنند يِ نوشتاري را تعريف مي   صفحه اُفتان از پا، ،شان ِ زخملورفته به 
 تقديم نادانسته به راه انداخته است،را  نبردکه  ، نمايندهآن را به  پيروزمندان

بر  کالم برتريِ ،بر انسان  کالمبرتريِ اثبات کردِن  ، برايِدر واقعکنند.  مي
  ؟ها  کتابِ پرسشآميزي،  اين هم   ٧٤»است.  گرفته در نبرد کالم،

آميزي بود.  ش تنها از هم داد اگر َتنَِش ْ ديگر سرود سر نمي نه. سرود
دهد، اين فرياد،  ]. سرود سر ميrépéterآميزي بايد خاستگاه را بازآَوَرد [ هم

ِ يک  يگانه، يگانگي يِ  کافته، چشمهاي ش آبِ صخرهکه در معّمايِ خود، چون 
، »ها َسَيالن«آَوَرد. از پسِ آن است  ِ برَجهنده را بيرون مي گسيختگي

رو  يک شعر هميشه با خطرِ معنا نداشتن روبه». ها اثرگذاري«، »ها آميزي هم«
  ه شعرِ ژابِس خطرک است و بي اين خطر چه بسا هيچ چيزي نباشد. برايِ اين

او دسِت کم خطر کرده معنايي  پرسشِکه  باشد، برايِ اين کرده معنايي داشته 
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کرد و اين که يگانگي از مالقات نيست،   باشد، بايد سرچشمه را فرض  داشته
. آن مالقاِت ٧٥[sous-vient] آيد مي ْ مالقاتي ديگر روـ ْ امروز بلکه در اين مالقات
ْ جدايي بود همچون جداييِ سارا و  چراکه خود ،ويژه يگانه به نخستين، آن مالقاِت

کند،  مي را نقض » منطق«اي، که  مالقات. چنين گزاره است يوِکل. جدايي
از    ـــ با استقبال» است«يِ  يِ شکننده را ـــ در حلقه هستيگسلد يگانگيِ  مي

يشه درجا هستي گفت، بايد هم  ديگري و تفاوت در خاستگاِه معنا. اّما، خواهند
 هيژو هبرا انديشيد برايِ گفتنِ اين چيزها، مالقات و جدايي، با يا از که و چه، و 

  ْ خود» بايد هميشه درجا«مالقات. بله البّته، اّما  استبرايِ گفتنِ اين که جدايي 
يِ هستي،  دهد، تبعيد همچون انديشه دقيقاً تبعيِد آغازين از قلمروِ هستي را معنا مي

نيست،  حاضردهد هرگز، هرگز  را نشان هم نمي خودستي نيست و هکه  و اين
هايي که اين واژه امروز  يِ معني (به همه [différence]، بيرون از تفاوت اينک هم

ْ آن است و به آن  گرفته است). حاال هستي باشد يا خداونِد باشندگان، خدا خود
فاوت َو در کند که در تفاوت است، يعني همچون ت گونه جلوه مي

  . [dissimulation]داري پنهان
هايي  دهيم، ديوارنوشت اگر با افزودِن، کاري که ما اينجا انجام مي

ساختارِ « معروف به قولِ  ْ قصد بر آن بود که آن را به بار بر شعري سترگ فالکت
در آن   چيز نوآَوردي راستي پذيرفت که هيچ ش کاهش دهيم، بايد به»َاي مايه  درون
دا همچون آزاديِ تاريخّيت و گفتارِ انساني، خدا، منفّيت در خت. پرسش در نيس

پيش    نوشتارِ انسان همچون خواسته و پرسش ــِـ خدا (و اين حالِت اضافيِ دوگانه
دوانيِ  تر، ريشه ست، يا دقيق شناسيک ا که دستوري باشد هستي از آن
يخ و گفتار همچون )، تار٧٦ [graphein]نگاره  شناسيک و دستوري در هستي
هايي  مايه شود َو غيره و غيره، اينها همه نقش دا که از خود بيرون ميخخشمِ 
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يِ بومه و رمانتيسمِ آلمان و هگل و ِشِلرِ  : اينها نخست ويژه اند نسبت فرسوده  به
متأّخر و غيره و غيره نيستند. منفّيت در خدا، تبعيد همچون نوشتار، و زندگيِ 

 [«Tradition»]» ّنتس«ست. که معنايِ آن خوِد  درجا قَّباال اْ سرانجام،  حرف
  ْ از همان است. و ژابِس آگاه است به طنينِ قَّباالييِ کتابِ خود. گاهي خود

  ٧٧.)۱۲،  که او غايب کتابِ آنکند. (رک. برايِ نمونه به  مي ها  بازي
راني نيست. ديگ [orthodoxie]قشرّيت  [traditionnalité] اّما سّنتّيت

جدا  نيزهايي که ژابِس به آنها از اّمِت يهود  يِ آن جنبه خواهند گفت همه
 که اين مفهومِ اخير اصالً اينجا معنايي يا معنايِ کالسيِک شود، با فرضِ به اين مي

است از آن جدا   ها مربوط باشد. او تنها در مورِد آنچه به ُدگم خود را داشته 
يِ ژابِس، که اقرار دارد بسيار دير نوعي تعلّق به تر است باز. برا شود. عميق نمي

تان  همه«است، جهود مگر تمثيلِ بيانگرِ رنج نيست:  کرده   جهودّيت را کشف
 ٧٨»ايد.  شده  ستيزان، چرا که همگي شهادت را برگزيده جهود ايد، حّتي سامي

دازد که ديگر هايي بپر نژاِد خود و خاخام ين رو بايد به جّروبحث با برادراِن هماز
 [universalisme]روايي  خواهند گرفت اين جهان  تخّيلي نيستند. همه بر او ُخرده

کنده را؛ اين  گراييِ پوست را، اين تمثيل [essentialisme]باوري  را، اين ذات
  يداد را در نمادين و خيالين.خنثاگريِ رو

  : َم گفتند کُنان به من، برادراِن نژادي رو«
  ...کني آمدوشد نمي  و. به کنيسهجهود نيستي ت

..........  
برداران اند.  کني کاله هايي که تو گفتارهايِ آنان را روايت مي خاخام
» اند آيا هرگز؟ و تو خود را به گفتارِ کفرآميزِ آنان تغذيه کرده اي.  وجود داشته

...  
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  » چندان.  برايِ ديگران جهود اي و برايِ ما نه... «
  َم به من گفت : ترينِ برادراِن نژادي معقولروکُنان به من، «

نگذاشتن بين اويي که جهود است و اويي که جهود نيست،   هيچ تفاوت
برادري يعني ِدِهش، ِدِهش، : «و افزودند »اين خود آيا درجا جهود نبودن نيست؟

م  َ / سينه»چه را که تو اي. آن کني مگر   ِدِهش، و تو هرگز نخواهي توانست ِدِهش
که هر  ام./ اّما مگر نه آن  هيچ ام./ َسرُبريده«م کوبان، انديشيدم:/  به ُمشَترا 

  ٧٩»ارجِ مؤمن؟ ارجِ انساني ديگر است؟/ و َسرُبريده هم انساني هم
ژابِس در اين گفتگو مّتهم نيست، او گفتگو و اعتراض را در خود حمل 

از جهود   د و کممصادف بودِن خود با خود، او بيش از جهو کند. در اين نا مي 
با خوِد جهود شايد وجود ندارد. جهود آنگاه نامِ  هماني  جهود است. اّما اين

است و   شکسته  تواند باشد برايِ اين ناميّسريِ خود بودن. جهود درهم ديگري مي
است: تمثيل و سرراستيِ معنا. تاريخِ او  ْ چنين   نخست درمياِن اين دو ُبعِد حرف

شد،  شد اگرکه او مستقر مي هايِ ديگر نمي اي در مياِن تاريخ مگر تاريخِ تجربي
. اصالً [s'étatiser]کرد  مي اگرکه در تفاوت و سرراستيِ معنا خود را دولتي 

رواييِ انتزاعي از توان  يک جهان [algèbre]داشت اگر خود را در جبرِ  تاريخ نمي
  انداخت. مي 

معنا  ،و پوسِت سرِد مفهوم داِد سرراست يِ روي بينِ گوشِت زياده زنده
چيز از (در)  . همهدآي چنين است که معنا به دروِن کتاب مي دارد. اين جريان 

ها نيز.  کند. کتاب  چيز بايد در کتاب خانه . همه[passe (se)]گذرد  کتاب مي
  جا پذيرد. همواره به رنج و به فروزِش بر  نمي  روست که کتاب هرگز پايان ازين
  ماَند. مي

  ـــ چراغي بر ميزِ من است و خانه در کتاب است.«
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   ٨٠»کرد سرانجام در خانه. خواهم  ـــ خانه‐
..........  

  ـــ در کجا جا دارد کتاب؟«
   ٨١»ـــ در کتاب.‐

شک در  گيرد. پاياِن نوشتار بي ُشدي از کتاب در کتاب انجام مي هر بيرون
ِ  شود، مگر تجلّي مي ينوشتاري که به خود منته«فراسويِ نوشتار واقع است: 

نوشتار اگر پارگيِ از خود به سويِ ديگري در اقرار به جداييِ  ٨٢»تحقير نيست.
پايان نباشد، اگر حظِّ از خود باشد، اگر لذِّت نوشتن برايِ نوشتن باشد،  بي

کند. در همان ِگرديِ تخم و  مي ْ خود را ويران  رضايِت خاطرِ هنرمند، خود
کند. راست است که رفتن به سويِ  َسنکوپ مي [l'Identique]کسان ياشباعّيِت 

پذيرد. نّيت  مي  ديگري انکارِ خود نيز هست و معنا در گذارِ از نوشتار بيگانگي
چه به لفظ  بيزار ام از آن«کََند تا خود را بگويد.  رود و از خود مي از خود فرا مي

گونه که پاياِن نوشتار  و نيز، البد، همان ٨٣»آيد و من ديگر در آن نيستم. درمي
کند از نوشتار، خاستگاِه آن هنوز در کتاب نيست. نويسنده، سازنده و  گذر مي

است و   نگهباِن کتاب، بر وروديِ خانه جاي دارد. نويسنده يک گذردهنده
 اي دارد. سرنوشِت او همواره معنايي آستانه

جايِ  ــــ ‐تو آيا؟  ... در کتاب اي ــــ ‐نگهباِن خانه.  ــــ که اي تو؟ــــ «
   ٨٤»من در آستانه است.

نسبت به کتاب،  يبودگ يِ اين بيرون چيزها ـــ همه اّما ـــ و اينجاست َتِه
شود خروجِ از کتاب،  شود. گفته مي توليد مي در کتابْ  يِ اين منفّيِت کتاب همه

د را توانند خو . ديگري و آستان تنها ميدر کتابْ  شود ديگري و آستان مي گفته 
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بنويسند، اقرار کنند، باز در کتاب. از کتاب بيرون نتوان شد مگر در کتاب چرا 
  که برايِ ژابِس کتاب در جهان نيست بلکه جهان در کتاب است.

 ٨٦»کتاب اثرِ کتاب است.« ٨٥...»جهان هست چون کتاب هست«
ي بودن است، حّتـ ـ کتاب . بودن درــ ٨٧» کند کتاب را. چندان ميکتاب چند«...

دا ختابِ کنباشد که قروِن وسطا آن را اغلب  شده   اين طبيعِت آفريده ْ اگر هستي
سان انسان را به خدا،  شود و کتاب بدين ناميد. خدا خود در کتاب پديدار مي مي

اگر خدا هست، برايِ اين است که در کتاب «زند.  خود پيوند مي  و هستي را به
 |ش |َ پاسخ«ره و تهديد است، که داند که کتاب در محاص ژابِس مي ٨٨»است.

اّما کتاب  ٨٩»وقفه در تهديد است. ست، که اين آشيان بي هم يک پرسش ا
بگيرد،  هستيمعنا. اگر ـ  هستي، از نا تواند در تهديد باشد مگر از هيچ، از ناـ نمي

کار گرفته   و به  گونه که اينک اينجا ـــ به زبان آَورده و گفته تهديد ـــ همان
  شود. . از خانه و از کتاب ميدوش مي  

  

ْ اين  يِ نگرانيِ جهودي يِ نگرانيِ شاعرانه، همه يِ نگرانيِ تاريخي، همه همه
ها،  يِ نفي ها و همه يِ اثبات دهد. اينجا همه زجر ميپس ناپذير را  شعرِ پرسشِ پايان

قِ شباهت با هر منط هايِ متناقض، در يگانگيِ کتاب، در منطقي بي يِ پرسش همه
ستور دپذيرفته شده اند. اينجا بايد گفت  [Logique] نطقمديگر، در 

[Grammaire]ها، آيا  يِ آب . اّما اين نگراني و اين جنگ، اين فوراِن همه
برنياسوده است بر بسترِ آرام و خاموشِ يک ناُپرسش؟ آيا نوشتارِ پرسش، 

نت نسبت به عزم، آغازِ آرامش و پاسخ نيست؟ نخستين خشو تصميم، و به به
پرسش؟ نخستين بحران و نخستين فراموشي، آغازِ ضروريِ سرگرداني همچون 

  داريِ سرگرداني؟ تاريخ، يعني همچون خوِد پنهان
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 ايمان زنيم، هنوز يک ُدگم نيست؛ و ابرازِ  مي  ُپرسش که ما از آن حرف  نا
بياَوَرد از   . دوامباشد  تواند بر ايماِن به کتابِ مقّدس مقّدم دانيم، مي به کتاب، مي
است   نخورده زنيم، اين يقينِ دست مي ُپرسش، که ما از آن حرف  پسِ آن هم. نا

ست  است؛ و جهان سراسر رمزنگاشتي ا [Grammaire]ستور دهستي يک که 
ْ  بنيادنهادني يا بازساختني از طريقِ ثبت يا رمزگشاييِ شاعرانه؛ که کتاب

به  است پيش از بودن و برايِ آمدن ِن کتاباز آ چيز خاستگاهانه است، که همه
تواند بميرد  بر کتاب، که نميپهلو گرفتن شود مگر با   تواند زاده ، که نمي دنيا 

اعتنايِ کتاب همواره  يِ بي که کرانه کتاب؛ و اين منظورِ  بهنشستن  مگر با به ِگل 
  است.  نخست

اي از هستي نباشد  ورهديِ معناهايِ اين واژه، مگر  تاب، به همهکاّما اگر 
احتضاَرش يا در  هايِ گذاَرد هستي در بارقه اي درحالِ سرآمدن که مي (دوره

ويريِ  اي فرجامين، همچون بس شود، که همچون بيماري ش ديده  َ سستيِ آغوش
کند)،  ها را بر کتابِ مرده تکثير مي ها، کتاب مرگ ُپرحرف و سمجِ برخي از روبه
يِ معنا باشد، چه؟ اگر  نمونه تاب ديگر قرار نباشد کهآن وقت چه؟ اگر شکلِ ک

ْ بيرون از کتاب باشد، بيرون از حرِف خود، چه؟ به چنان برَشَوندي  بنياد هستي به
ْ به آن دست يابند، که ديگر در صفحه نخوابد و  که ديگر نگذارد ثبت و داللت

ها  اگر کتاب ها؟ بشود در کتاب ويژه پيش از آن پا بشود؟ اگر هستي گُم  به
، حضوَرش، معنايِ  [l'être-monde]جهانـ   ُزدايشِ هستي باشند؟ اگر هستي

دسِت  اي که هم ِ ريشه َش، تنها در ناخوانايي آشکار شود، در يک ناخوانايي هستن
دانم  اي که هنوز از نمي شده يا جستجوشده هم نباشد، از صفحه ِ گم يک ناخوانايي
وقت چه؟ اگر جهان حّتي، بنا به  باشد، آن نشده   بريده اي يِ الهي نامه کدام دانش

نباشد بلکه نخست ديگريِ » نويسِ ديگري کتابِ دست«اصطالحِ ياسپرس، 
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نويسِ ممکني باشد، چه؟ و اگر همواره زيادي زود باشد که  هرگونه کتابِ دست
 ٩٠»هايِ باطله است... شده در سبِد کاغذ  اي مچاله ْ صفحه شورِش«شود  گفته 

 ست، رمزناگشودنيفقط  [le mal]بدي  شود چه؟ همواره زيادي زود که گفته 
دي، شکلِ بزندگيِ ما، در «که  نويسيِ خدا و اين يا غلط اشتباِه قلميبر اثرِ يک 

؟ و ٩١»ها که ناخوانا از کتابِ کتاب حرفي واژگون را دارد، حرفي رانده، ازآن
گونه که که در آن، هماننگذاَرد که ثبت شود در کتابي خودش اگر مرگ 

که  کند يِ آنهايي را ثبت مي دانيم، خدايِ جهودها هر سال تنها نامِ همه مي
از يک حرِف مرده، يا   از يا کم  ، چه؟ و اگر روحِ مرده بيشبمانند  توانند زنده مي

؟ اگر کتاب چه ،بايد همواره بتواند بيدار شود در هر حال چيزي ديگر باشد که 
تر،  تر يا نو داريِ نوشتاري کهن فراموشيِ مرگ نباشد، چه؟ پنهانترين  مگر مطمئن

يِ آن چيزي که در آن زيرِ نامِ  يِ ديگري که کتاب، که دستور، که همه از دوره
  وقت چه؟ نمايد؟ از نوشتاري هنوز ناخوانا، آن مي معنايِ هستي رخ 

معنايِ   ، يا نازنيم غيرِ عقالنّيت نيست مي  ناخواناييِ بنياديني که از آن حرف
منطقي اضطراب  شدني و بي نا تواند در برابرِ درک چه مي يِ آن نااميدکننده و همه

ـــ  [détermination] اي ـــ يا تعيينگري  [interprétation]برانگيزد. چنين تفسيري
است.   شده ْ پيچيده  ْ درجا از آِن کتاب است، درجا در امکاِن جلد از ناخوانا خود

سادگي درونيِ کتاب نيست، درونيِ ِخَرد يا  يِ به يِ آغازين يک لحظهناخواناي
يِ  درونيِ لوگوس؛ برعکسِ آنها هم حّتي نيست، با توّجه به اين که هيچ رابطه

ناپذير است. ناخواناييِ آغازين، پيشين  با آنها ندارد، که با آنها سنجش اي موازي
امکاِن کتاب است و در خوِد  بر کتاب (به معنايِ نه ترتيبِ زماني)، پس خوِد

  اي است. هستي» ناباوري عقل«و » باوري عقل«آن، امکاِن تقابلِ آتي و احتماليِ 
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کند، در فراسويِ اين مقوالت است، در فراسويِ،  مي که خود را در ناخوانا اعالم 
  خود را نويسان، نامِ خود.

َش را به  اّتهام باشند، بيان نشده  ها کتابِ پرسشها در  که اين پرسش اين
ها مگر خسبيدن نتوانند در  ژابِس وارد آوردن البد مضحک است. اين پرسش

بسا از  زمان نيازمنِد زندگيِ آنها و رخوِت آنهاست. نوشتار چه کُنِشِ ادبي که هم
ْ مگر  يِ پرسش. نوشتن ردگيِ سادهتگونه که از س ميرد همان ُهشياريِ ناب مي

 [grammaire]دستور  َو [ontologie]شناسي  هستيکه هنوز يکي گرفتنِ  آن نه
يِ  مرده، همه [syntaxe]پاشيدگيِ نحوِ   يِ از هم است؟ اين دستوري که همه

هايِ خوِد حرف  کشيدن   پرسش  يِ به ، همه[langue]هايِ گفتار عليِه زبان  تعّدي
 يِ نوشتاريِ خطاب به ادبّيات، همه هايِ شوند؟ پرسش مي هنوز در آن ثبت 

کرده به آن، همواره از سويِ آن و در آن ِدگرچهره  هايِ تحميل شکنجه
[transfiguré] سوخته  ْ شوند و عصب مي[énervé]چنين، همه  و فراموش؛ اين ٩٢

شوند همه به  مي هايِ خود، از سويِ خود، در خود، بدل  گشته به دگرگشتي  بدل
دگي خود را در ادبّيات هايِ زندگي. زن ها، يعني همچو هميشه به نيرنگ خواري

چه تأييد  کند مگر برايِ بقايِ بهتر. برايِ هستنِ بهتر. خود را بيش از آن انکار نمي
َو همچون  [se diffère]کند  مي    تفاوت  و  افتد  مي  تعويق  کند: به انکار نميکند، 
ي زندگهايِ  ها هميشه کتاب شود. کتاب مي نوشته  [différance] ٩٣تفاوط و تأويق

محفوظ در نزِد خدايِ   کتابِ زندگيتواند  آن مي [archétype](سرنِموِن  اند 
هايِ  کتابتوانند  هايِ آن مي هايِ بقا (سرنِمون جهودان باشد) يا هميشه کتاب

آيا «نويسد:  که مي محفوظ در نزِد مصريان باشد). موريس بالنشو وقتي  مردگان
، »است به ادبّيات؟ قادرعني خالصه است به طرحِ پرسشِ اساسي، ي قادرانسان 

بار  هم گفت، يک» ناقادر«يِ زندگي،  توان، بر اساسِ نوعي از انديشه مي
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اَدبّيات است، يا خوِد    شود که ادبّياِت ناب نا که پذيرفته  يِ هر دو. مگر آن درباره
يِ  يِ خاستگاِه کتاب، پرسشِ مطلق، پرسش بر همه مرگ. پرسش درباره

، هرگز به هيچ کتابي تعلّق نخواهد داشت. »پرسشِ خدا«مکن، هايِ م پرسش
يِ    حافظه [articulation]وَبسِت  ْ خود را از ياد ببرد در چفت که پرسش مگر اين

که خوديادآوري  خود، و اين يِ جملهخود، در زماِن پرسش، در زمان و سّنِت 
[mémoire de soi]ن اثباتي به لباسِ پيوندد، از آ ، نحوي که آن را به خودش مي

  شود. که از خاستگاِه خود دور مي  مبّدل بسازد. درجا کتابِ پرسشي
پرسشِ گويد، يک  گونه که ژابِس مي راستي، آن که خدا به رو، برايِ اين ازين

کرد؟ ادبّيات آنگاه  باشد، نبايد آيا اثباتي فرجامين را به پرسش تبديل  بوده  ٩٤ خدا
  يِ اين پرسش نباشد: ردانهجاييِ خوابگ شايد مگر جابه

کند و کتابِ انسان  مي  کتابِ خدا هست که خدا به آن از خود پرسش«ʺ
  » هست که به قامِت کتابِ خداست.

   ٩٥ʺ رِب ريدا.
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  ٩٦ زدودگي
  
  

  به گابريل بونور
  

داده ايم: تقسيمي بدوِن تقارن که از سويي   اينجا يا آنجا، نوشتار را تميز
  [ouverture]زد و از سويِ ديگر گشايشِ مي  کتاب را طرح [clôture]َبستارِ 

شناسيک و بر همان نمونه، کتابِ انسان؛ از  يِ يزدان نامه متن را. از سويي دانش
يا انساني   [excédé]هايِ نشانگرِ ناپديديِ خدايي فرارفته سويِ ديگر، بافتي از رّد

شود.  ابِ بسته گشوده توانست مگر به کت . پرسشِ نوشتار نمي[effacé]زدوده 
ْ  بازگشت بود. گشايشِ بر متن آنگاه بي [graphein] نگارهآوارگيِ شادناِک 

  .اندوخته  ماجراجويي بود، مصرِف بدوِن 
دانستيم که َبستارِ کتاب َحّدي در مياِن حدهايِ ديگر  همه مگر نمي و با اين

يِ  برکشيدِن همه وقفه به آن، با نيست؟ که تنها در کتاب است، با بازگشِت بي
  کنيم؟  ناپذيرانه نوشتارِ فراسويِ کتاب را نشان هايِ ما از آن، که بايد پايان مايه بن

زيرِ  گذارد. ميوا  است که خود را به انديشه  ٩٧بازگشت به کتاباينک 
 ٩٨»کتاب کردِن  ترک«گويد که  اين عنوان، ِادُمن ژابِس نخست به ما مي
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، بيهوده است اعتراض بکنيم يا ساختار بگشاييم ست. اگر بستار پايان نيست چي
[déconstruire]،  

  ٩٩»آيد و کتاب در پِيِ کتاب. مي خدا در پِيِ خدا «
  

آيندي، مياِن خدا و خدا، مياِن کتاب و  اّما نوشتار در حرکِت اين پِي
َبستار ـ  ماَند. و بازگشت به کتاب گرچه از اين بيداري و از فرا کتاب، بيدار مي

اي از آوارگي  کند. بازگشت لحظه نمي آيد، ما را در کتاب حبس  مي  فراهم
مياِن  [suspension]کند، تماميِ تعليقِ  کتاب را تکرار مي [époque] دوراِناست، 

ماَند.  مي  ذخيره  چه را که در آن به نشستنِ آن را و آن دو نوشتاَرش را، بازپس 
  آيد به سويِ بازمي

  ... ١٠١»ست  خطر ا ١٠٠[entretoile]تورِ  کتابي که ميان«
است در  ... زندگيِ من، از زماِن کتاب، پس بيداريِ نوشتار بوده «
 ١٠٢»يِ حدها... فاصله

کند بر مبنايِ  مي وصف کند، خاستگاِه آن را نمي ْ کتاب را بازچاپ تکرار
ندارد، که تظاهر   ندارد يا ديگر به آن تعلّق  نوشتاري که هنوز به کتاب تعلّق

که بگذارد  آن يِ آن است. اين تکرار، بي کند، با تکراَرش، که در برگرفته مي
بماَند، نخستين نوشتار است. نوشتارِ اصلي،   شود يا در مجلّدي پوشيده سرکوب 

شدگيِ خود، نوشتارِ  هايِ گم ِکشِ نشانهتنگنا  نوشتارِ ترسيمگرِ خاستگاه، به
  يِ اصلي: پريشيده
  ١٠٣».، نوشتنشورِ خاستگاه داشتن است«
  

بلکه  ،دانيم، خاستگاه نيست کند، حاال ديگر مي مي چه چنين مبتالش  اّما آن
آن چيزي است که جايِ آن را گرفته است؛ برعکسِ خاستگاه هم نيست البّته. 
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شود که هرگز  بلکه رّدي که جانشينِ حضوري مي ،جاي حضور غياب نيست به
که آناست. حال آن نياغازيده است، خاستگاهي که هيچ چيزي از  حاضر نبوده 

از   ْ شوريده بنياد  است؛ از باوراندِن اين که شور، که به کتاب از اين فريب زيسته 
بگيرد. فريبِ  توانسته است سرانجام از بازگشِت آن چيز آرام  ست، مي چيزي

  خاستگاه، پايان، خط، حلقه، مجلّد، و کانون.
  خپاس يکديگربه لي خّيت هايِ ، خاخامها کتابِ پرسشهماننِد نخستين 

  حلقهرود بر سدهند، در  مي
  » خط فريب است«

  ١٠٤رِب ِسَعب
............    

 گفت ـــ ـــ رِب اَغيم مي هايِ من اين بود که ترين نگراني يکي از بزرگ«
   ١٠٥»بدارم. بسازد و من نتوانم باَزش   پذيرد تا حلقه مي َم را ببينم ِگردي  زندگي

پيچد، که کتاب خود را  چرخد، که مجلّد بر خود مي ه ميکه داير از زماني
پذيرد که به ما اجازه  با خوِد آن تفاوِت نامحسوسي مي هماني  کند، اين تکرار مي

بزنيم. با  بيرون  [clôture]دهد مؤثّرانه و قاطعانه، يعني دزدکي، از بستاره  مي 
کنيم  ان مييِ کتاب، آن را دوگ بستاره [redoubler]کردِن  دوچندان 

[dédoubler]رويم، بينِ دو گذار از همان کتاب،  . آنگاه دزدانه از آن در مي١٠٦
.  ١٠٧» يِ حدها بيداريِ نوشتار در فاصله«از همان خط، بر اساسِ همان حلقه، 

خيلي سُبک  [le même]در همانْ  [l'identique]ْ  کسانياين خروج به بيرون از 
انديشد  مي ]comme tel[ ١٠٨هميگونتاب را ماَند، خود وزني ندارد، ک يم باقي 
دا خسنجد. بازگشت به کتاب آنگاه ترِک کتاب است، ُسريده است مياِن  و مي

آيندگي، در حالِت تعليقِ فاصله  تاب و کتاب، در فضايِ خنثايِ پِيکدا، مياِن خو 
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[suspens de l’intervalle] آَوَرد. خاستگاه را تملّک در نمي . بازگشت آنگاه به 
کند. خاستگاه ديگر در خودش نيست. نوشتار، شورِ خاستگاه،  از آِن خود نمي

شود. خوِد  نيز دريافته  [génitif subjectif]بايد از َمجرايِ حالِت اضافيِ فاعلي 
شدن گذر کرده   پذير است و از نوشته خاستگاه است که شورزده است، کنش

-être] بودگيِ   شک نوشته ِ خاستگاه بي است. ثبت شده است. که يعني ثبت 

écrit]گيِبود آن است اّما ثبت [être-inscrit]  آن هم هست در دستگاهي که
  خاستگاه فقط جايگاه و کارکرِد آن است.

 [elliptique] دوکانونهـ  زدودهبه چنين دريافتي، بازگشت به کتاب از جوهرِ 
. از آنجا که اين تکرار کم است [grammaire]است. چيزي نامرئي در دستورِ 

ست، از آنجا که کتاب را  کردنيان  ناديدني و نمايان [manque]بود  اين کم
هايِ  يِ نقطه ، از همه[consacrer]کند  و کامالً ديرنده مي [redoubler]دوچندان 

يِ معنا دگرِش  همه همه . اّما با ايناست گذرد: چيزي نجنبيده  مدارِ آن باز مي
ديگر   بود. خطِّ تکرارشده ديگر دقيقاً همان نيست، حلقه است از اين کم پذيرفته  

. چيزي کم است تا است  خاستگاه بازيِ خود کردهدقيقاً همان کانون را ندارد، 
کُنيِ  از طريقِ دوچندانتنها ، ١٠٩Ελλειφιςدايره کامل باشد. اّما در 

[redoublement]  راه، درخواسِت َبستار[clôture]خود ْ  ، شکستگيِ خط، کتاب
 است. ] به انديشه واگذاشته comme telرا هميگون [

  گويد : و يوِکل مي«
 کند راه را. مي  ْ دوچندان شد. بشکنيد منحني را. راه  دايره بازشناخته

  ١١٠»کتاب را. ]consacrer[کند  ْ ديرنده مي کتاب
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کند.  مي  بازگشت به کتاب اينجا شکلِ بازگشِت جاودانه را پس اعالم
کند _ مگر به بازآمدن به  پذيرد _ البّته مطلقاً چنين مي نمي انْ دگرِش ٰمبازگشِت ه

حدِّ تباهي و  اي، تواِن بي کرد نه نشانه  ان. تکرارِ محض، که نه چيزي عوضهٰم
  کند. براندازي را در خود حمل مي

با خوِد   هماني شود، اين مي چه در آن ناپديد  ْ نوشتار است چون آن اين تکرار
اصطالح زنده. کانون  گفتارِ به [présence à soi]حضوريِ ـ  است، خودخاستگاه 

اي، بيداريِ  است، کتابِ اسطوره  است. فريبي که کتابِ نخستين بدان زيسته
ناپذير، کاسته از  هرگونه تکرار، چراکه کانون در امان بود از بازي: جانشين

کرد اّما نه   شد ياَدش که مي اسمِ کوچِک تغييرناپذيراستعاره و کنايه، نوعي 
بايست بتواند در بازنماييِ خودش تکرار شود.  تکرار. کانوِن کتابِ نخستين نمي

که  گذارد ـــ يعني همين اي وا مي که يک بار خود را به چنين بازنمايي از زماني
اهي را توان کتابي را در کتاب خواند، خاستگ که مي است ـــ، زماني  شده نوشته 

کُنيِ  َتهيِ دوچندان است، بي   [abîme]در خاستگاه، کانوني را در کانون، ژرفنا
[redoublement] ٰمان است،پايان. ديگري در ه بي  

   ...ْ به اندرون ديگرجاي«
....  

  ...ْ چاه است کانون
....  

رفته رخصت  آبِ پس«کشيد رِب مادييِس.  فرياد برمي»  کجاست کانون؟«
  .» گيرد پِي ِ خويش ي ن که طعمهدهد به شاهي

  جاييِ پرسش است. کانون، شايد، جابه
  ست. کجا دايره ناشدني هيچ کانوني آن نه
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  گفت رِب بِکري. آيد. مي ُبَود که مرِگ من از من 
   ١١١»باشم و جدايي. حلقه ناگزيريِزمان،  هم

  

شانه آغازد. بي اين، ن شود، با تکرارِ خود مي اي پديدار مي که نشانههمين
خود که منظماً به هماني با  ايننخواهد بود، آن نخواهد بود که هست، يعني اين نا

  شدن زاده  ْ از تقسيم اي ديگر که خود دهد. يعني به نشانه مي َهٰمان بازگشت 
چنين با تکرارِ خود، نه جايگاهي طبيعي نه  ، اين[graphème]خواهد شد. نگاره 

کانونيِ ُجدااست؟ خوِد   بوده کرده  گز آنها را گمکانوني طبيعي دارد. اّما آيا هر
[excentricité] کانون جاييِ آن آيا جابه[décentrement]  توان آيا  است؟ نمي

جايِ گريستن بر غيبِت  کرد به  به کانون را اعالم [irréférence]  ارجاعيِ بي
يک نامِ کانون؟ چرا چشم بپوشيم از کانون؟ کانون، غيبِت بازي و تفاوت، مگر 

کند اّما به سوراخِ  مي  بخشد، آرام مي  مرگ نيست؟ همان مرگي که اطمينان ديگرِ
  گيرد؟ کند و به بازي مي مي خود مضطرب هم 

  ست؛ اّما فقط آستاني. البد ضروريکانونيِ منفي ُجداگذار از 
  است. هکانون آستان«

هايِ قوي  ؛ از اين است که ذهناست  انونکخدا «گفت:  رِب َنَمن مي
اي قلبِ آن  ِ سيبي يا ستاره اند که او وجود ندارد، چون اگر کانون  کرده  اعالم

  »اختر يا ميوه است، پس کدام است مياِن حقيقيِ باغِ ميوه و شب؟ 
...  

  و يوِکل گفت:
  ست... ناکامي  کانون

 »؟[centre]  کجاست کانون«
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  .»[cendre]_ زيرِ خاکستر 

  ب ِسالبرِ
......  

  ١١٢»سوگ است.  کانون«
  

هست،  [théologie négative]شناسيِ منفي  گونه که يزدان همان
دستي، از  هم هست. آن نيز، به هم  [athéologie négative]شناسيِ منفي ياََيزدان

  کرد. اّما خواسِت کانون اعالمکه بايد بازي را درجا  گويد آنگاه مي  غيبِت کانون
نيست؟ و در  [l'indestructible]ناپذيري  کارکرِد خوِد بازي، ويرانيآيا، همچون 

 ما را فرا نخواَند؟ اينجاست که  گونه شبحِ کانون تکرار يا بازگشِت بازي، چه
َو نوشتار همچون اعالمِ  [décentrement]کانون  جاييِ مياِن نوشتار همچون جابه

ي است و آن را به مرگ پيوند پايان است. اين ترديد از آِن باز بازي ترديد بي
  شود. ي بي شناسا و بي شناخت توليد مي»داند؟ که مي«دهد، و در  مي

  است.  داند؟ کانون آخرين مانع، مرزنمايِ نهايي، که مي«
  ١١٣»آيد، از کودکي. از انتهايِ شب به سوي ما مي چيز آنگاه، همه

  

است که هميشه است، برايِ اين  ١١٤»جاييِ پرسش جابه«واقع  به  اگر کانون
يِ  يِ آن بود؛ نشانه ْ نشانه خود  ناميده ايم که کانون لقبي ناپذيرِ بي َته را به  چاِه نام

نامِ يک سوراخ بود؛ و نامِ   است ُپر کند. کانون سوراخي که کتاب خواسته 
کرد تا  ست که قد راست  دا، بيانگرِ نيرويِ آن چيزيخگونه که نامِ  انسان، همان
بايست  مي  نبشته، يِ پوست ْ اثر به شکلِ کتاب بيافريند. مجلّد، لوله خدر آن سورا

دزدانه در منزلِ  ندکرد مي ، دخول ندشد وارد مي در سوراخِ خطرناک 
کننده، به حرکتي حيواني، چاالک، خاموش، صاف، درخشان، لغزنده، به  نگران
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کتاب.  [inquiet]يِ ُجنباِن  يِ ماهي. چنين است خواسته شيوه  يِ مار يا به شيوه 
بر  نشاَند سمج و انگلي هم، ُرباينده و مکنده به هزار دهن که هزار نقش مي

 .[polype] پا هشتمان، هيواليِ دريايي،  پوسِت
کُني  مي خزي. سوراخ شکم. مي برَت  مضحک است به اين وضع ماندن«

، ساِن سايه  اميد داري که بِگُريزي، همچون موش. به ْبسِت آن.   ديوار را در پاي
  به صبح، بر رويِ راه.

  و اين خواسِت ايستادن بر سرِ پا، با وجوِد خستگي و گرسنگي؟
  سوراخ، سوراخي بيش نبود،

  بخِت کتاب.
  [? Un trou-pieuvre, ton œuvre]پا، اثرِ تو؟  هشت ـ   (يک رخنه

  آغازيدند.) زدن َش شراره  شد بر سقف و بازوان  آويز پا حلق هشت
  سوراخي بيش نبود

  ديوار،در 
  چنان که هرگز ْ آن تنگ

  َشوي  نتوانستي از آن درون
  تا بِگُريزي.

   ١١٥»ها. نواز نيستتد، آشيان ها. هميشه هم مهمان بدگمان باشيد به آشيان
  

آرامشِ شگفِت بازگشتي چنين. آرامشِ نااميد از تکرار و شادمان، با 
ن يک شاعر، از همه، از اعالمِ َمغاک، از خانه کردن در هزارداالن همچو اين

ش  که مگر فرو رفتن در آن نتوان، که بايد نگَه ١١٦»بخِت کتاب«نوشتنِ سوراخ، 
ْ  اميد. آشيان يِ ساختاري بي کارانه َش. تأييِد رقصان و نابه داشت با نابود کردن
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، همچون کتاب، در هزارداالن. هزارداالن يک  نواز است با اغواگري نامهمان
ْ  ْ از پيچ تا پيچ ْ محض که خود رويم در افقّيِت سطحي َمغاک است اينجا: فرو مي

  نمايد. خود را بازمي
روي در  روي از آن، فرو مي مي  َت بيرون گمان هزارداالن است کتاب. به«

ماَند که اثر را نابود  َت مي آن. هيچ اميدي به رهاييِ خود نداري. همين براي
شديِد آرام اّما قطعيِ اضطرابِ تو. کني. ناتوان اي از گرفتنِ تصميم. آگاه ام به ت

کَس... نامِ تو بر  کسي به انتظارِ تو است؟ _ هيچ ديوار از پسِ ديوار. در انتها، چه
   ١١٧»خود پيچيده است، مثلِ دست بر سالحِ سرد.

  

است،  رسيده  ديگر به انجام  ها کتابِ پرسشدر آرامشِ اين سّومين جلد، 
زمان  ار، همَبستـ  بياِن نا سيد، با گشوده ماندن، با ر مي گونه که بايد به انجام  همان
، ١١٨»چشمي در چشم«يِ خود بر خود،  نهايت بازتابنده بي نهايت گشوده و به بي

، کتابي ١١٩»کتابِ کتابِ مطرود و مطلوب«يِ  کننده راهي هم نهايت  بي تفسيري به
از کتاب  از جايگاهي که نه در کتاب است نه  و ازسرگرفته  وقفه آغازيده بي

بازگشت و  گشت و  بيرون، مبّينِ خود همچون خوِد گشايش که بازتابِ بي برون 
به  شوهايِ که برون ست  دگرگشِت هزارداالن است. هزارداالن راهي واگشت و  

يِ  هايِ ويژه شو يِ برون دارد، که در بر گيرنده بيرون از خود را در خود بسته 
گشايد، يعني، با گشودِن آنها به روي  مي ا خود ر درهايِ ْ خويش است، که خود

 کنان به گشايشِ خويش.  انديشه بندد خود را خود، مي
انديشيده  ها  در سوّمين کتابِ پرسش ]comme telهميگون [ْ  اين تناقض 

گانگي عدِد ويژه و کليِد آرامشِ آن است. عدِد  روست که سه است. ازين  شده 
  گويد، تأليِف آن نيز: کتابِ سّوم مي
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   ١٢٠»ابِ نخستين ام در دّومينمن کت«
........  

  گويد : و يوِکل مي«
  اند سه پرسش اغوا کرده 

  کتاب را 
  و سه پرسش 

  واهند داد.ش خ پايانَ
  گيرد، چه پايان مي آن

  آغازد. سه بار مي
  است.  کتاب سه
  است.  جهان سه

  و خدا، برايِ انسان،
  ١٢١» هر سه پاسخ.

  
حضورِ غايب،  ،ييِ همه و هيچکه دوپهلويي، دورو : نه برايِ اين سه

 retour] دوکانونهـ  زدودهِ نهان، بازگشِت  يِ باز، کانون خورشيِد سياه، حلقه

elliptique]گرفته در حرِف   شود در نوعي ديالکتيک، آرام  ، سرانجام خالصه
سشِ يا پرشب  نيمهـي که يوِکل در   »پيمان«و » گام«جويانه.  فرجاميني آشتي

پگاه يا پرسشِ اند از  شده  تأييد، نامِ ديگرِ مرِگ زند مي از آن حرف  ١٢٢سّوم
  .١٢٤نيمروز يا پرسشِ دّومَو  ١٢٣نخست

  و يوِکل گفت :
  ،م کرد نمونَي رهکتاب 



١٧٥ 
 

  از پگاه به شامگاه،
  از مرگ به مرگ،

  تو سارا، [ombre]يِ  با سايه
  ، يوِکل،[nombre]در عدد 

  هاَيم، تا به پاياِن پرسش
   ١٢٥»... هر سه پرسش تا پايِ

  

که  است. از زماني چيز با تکرار آغازيده   مرگ در پگاه است چرا که همه
 se] يا خاستگاه به تکرارِ خود آغازيدند، به دوچندان کردِن خود  کانون

redoubler] ،آن دوچندان [double] َش فزود بر ساده، تقسيمسادگي ني خود را به  
اي بود و افزون  خاستگاِه دوگانه و جايِ آن را گرفت. همان َدم [diviser]کرد 

بر آن تکراَرش. سه نخستين عدِد تکرار است. واپسين هم، چراکه َمغاِک بازنمايي 
شک نه  نهايت بي نهايت. بي بي ماَند، به آهنِگ آن بازمي همواره زيرِ چيرگيِ ضرب
کتابِ ست. دو، همچو دّومين  گانه ا شمار. از جوهرِ سه يک است، نه هيچ، نه بي

يِ کتاب  هوده، همچو يوِکل، پيوندگاِه بايسته و بيها (کتابِ يوِکل) رسشپ
آن  باشد، که بي  تواند  گانگي بي آن نمي شده که سه ماَند، ميانجيِ قرباني بازمي

ست   تواند باشد که هست، يعني متفاوت با خود: به بازي. شکستگي معنا آن نمي
از  دومهمان را گفت که در بخشِ  دّوميِ کتابِ  توان درباره پيوندگاه. مي

  شده است:  گفته يوِکليِ  درباره بازگشت به کتاب
 که از آن ازآن پيشبود در کتاب،  [lierne] ١٢٦و تويـْزه [liane]پيچک  او«
   ١٢٧»شود.  رانده
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ّ نبوده  است، اگر هيچ حاضري مراقبِ رد چيز بر تکرار مقّدم نبوده  اگر هيچ
 ها کاَود و خود را به نشان خود را باز ميست که  ُتهي ا«نوعي،  است، اگر، به

يافته را  حاضرِ تغيير هايِ ، پس زماِن نوشتار ديگر خطِّ زمان»١٢٨کند دار مي نشان
گيرد. آينده حاضرِ آتي نيست، ديروز حاضرِ گذشته نيست. فراسويِ  پِي نمي

، در ر فراسوداست، اّما اينجا است نه بازيافتني.   َبستارِ کتاب نه انتظارکشيدني
ِ مياِن  يِ کتاب، سّومي کُنان به آنجا. اينجاست همچو سايه تکرار اّما خود را نهان

در اينِک نوشتار،  [différance]تفاوِط  و يِ کتاب، تأويق دارنده دو دسِت نگه
  مياِن کتاب و کتاب، اين دسِت ديگر... [écart]يِ  فاصله

 سروِدآغازد  ، چنين ميها سشکتابِ پربه گشودِن سّومين بخش از سّومين 
  : فاصله و تأکيدبر 

  ʺپذيريِ دستاِن ما است.   فتفردا سايه و بازتاʺ«
   ١٢٩» رِب ِدريسا        
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»ِادُمن ژابِس َو پرسشِ کتاب«هايِ  پانويس  
  


از منِ مترجم است.  } {هايِ آمده در مياِن  پانويس 

 

 
                                                 

. اين مجموعه با ١٩٥٩گاليمار،  ١٩٤٣ــ  ١٩٥٧(شعرها،  سازم َم را مي آشيانـ ِادُمن ژابِس،  ١
هايِ مهّمي اينک به ژابِس   بود. بررسي شده  برانگيزي از گابريل بونور معّرفي  گفتارِ تحسين  پيش

ِادُمن «ر، ؛ گابريل بونو١٩٦٤، ِميِ .ِان. ِار. ِاف، »وقفه«. موريس بالنشو، است يافته  اختصاص 
 ،»ِادُمن ژابِس، يا شفايِ با کتاب«؛ ١٩٦٥يِ  ، مرکور دو فرانس، ژانويه»ژابِس، آشيان َو کتاب

  .١٩٦٦، ژوئّيه ـ سپتامبرِ  ِلتر نووِل لَ
  .١٩٦٣ـ گاليمار،  ٢
هايِ آن (چهار)، و  را، به خاطرِ شمارِ حرف» يهودي«] را برگزيده ام، و نه juif» [جهود{«ـ  ٣

» جهود«با  تنها در فارسي ) که٢١ـ  ٢٢، صص. ١( ها کتابِ پرسشهايِ ادُمن ژابِس در اين جمله
گويي./ _ چهار حرفي که  مي  تو جهود اي و به اين عنوان سخن« _ »: يهودي«ست، نه با  شدني

  }»ماَند َشسِت تو برايِ لهيدِن من. دهند، چهار انگشتاِن تو اند. مي مي  هايِ من را نشان خاستگاه
 قِيدق منبعِدا يدر[. ،١.،ک. پ. ازين پس: ٣٠، گاليمار، ص. ١، جلِد ها کتابِ پرسشـ { ٤

نها گشته آ يِکنجکاو پِ يِ خواننده من برايِرده است. اَويخود ن يِها س را در نوشتهابِژ يِها عبارت
  }]رده ام.َوآصفحه  يِ با شماره نها راآ ام و
  .}١٣٦، ص. ١، ک. پ.ـ { ٥
  .}١٣، ص. ١، ک. پ.ـ { ٦
  .}٣٤، ص. ١، ک. پ.ـ { ٧
  . ازين پس: آ. ش.،}١٧٤، گاليمار، ص. آستانه شنـ { ٨
  .}١٧٤، ص. آ. ش.ـ { ٩
  .}٢٢٦، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٠
  .}٣٠، ص. ١، ک. پ.ـ { ١١
  .}١٧٥، ص. آ. ش.ـ { ١٢
  .}١٢٨، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٣
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  .}١٢٨، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٤
  .}٣٧، ص. ١، ک. پ.{ـ  ١٥
  .}٢٢١، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٦
  .}١٢٨، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٧
  .}١٢٩، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٨
  .}١٤١، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٩
پس خداوند از آن بدي که گفته بود که به : «١٤يِ  ، آيه٣٢بابِ » ِسفرِ خروج«، توراتـ { ٢٠

سفرِ «، در ٣٣ـ١٧جاعِ دريدا، ؛ اّما دومين ار»قومِ خود برساَند، رجوع فرمود [= توبه کرد]
تجلّيِ رويِ «يِ  يِ تغييرِ تصميمِ خدا در باره نيست بلکه درباره» توبه«يِ  در باره صريحاً، »خروج
يِ »رو«خداوند به موسي گفت اين کار را نيز که گفته اي (يعني تجلّيِ «بر موسي است: » خدا

نيز آمده  توراتر چندين جايِ ديگرِ د» يِ خدا توبه«در هر حال » من به تو)، خواهم کرد...
و خداوند پشيمان شد [= توبه کرد] که : «٦يِ  ، آيه٦، بابِ »سفرِ پيدايش«است، از جمله در 

خداوند به : «...١٨يِ  ، آيه٢، بابِ »ِسفرِ داوران«، َو نيز در »انسان را بر زمين ساخته بود...
آَوردند، پشيمان شد [= توبه  نندگاِن خود برميک اي که ايشان از دسِت ظالمان و ستم  خاطرِ ناله
  کرد].}

  .}١٨١، ص. ١، ک. پ.ـ { ٢١
  .}١٥٦، ص. ١، ک. پ.ـ { ٢٢
دستيِ دريدا در  تواند باشد از چيره اي مي ، اين جمله نمونهاگر اشتباه نکنم، به گماِن منـ { ٢٣

» روراست«و » انزب راست«گويد و خدا را  مي» دورويي«جايي که از  نثرنويسي که درست همان
يِ  که در متنِ ترجمه توان آن را به دو گونه خواند. يکي آن نويسد که مي اي مي داند، جمله نمي

ها   ترين راه پذيريِ خود، به ساده کنان در دوروييِ پرسش خدا اقدام«خودم آَورده ام، و دومي، اين: 
باشد يا  deيِ  با حرِف اضافه procéderکه صفِت فاعليِ فعلِ  چون بسته به اين.» کند نمي عمل 

 procédant dansآيد:  ، دو معنايِ متفاوت به دست ميdansيِ  با متّممِ همراه با حرِف اضافه
يِ انگليسي  گيران از). در ترجمه (منبعث از، نشأت procédant de(اقدام کنان در)، و 

procédant dans  يعنيproceeding within يِ من در اين  جمهيِ مترجم است و تر گزينه
  انجام شده است.} يِ او جملهتر از رويِ  پانويس، بيش
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  .}٩٦، ص. ١، ک. پ.ـ { ٢٤
چنين  اّما هم ،»ُجدايان «به معنيِ  يِ آراميperīshayyā، از pharisiensـ {فريسيان،  ٢٥

ست که به يک جنبش  ، ناميادشدهي يِمعنا دو ه هرب »ش.ر.پ.« يِعبر يِ شهيبنا به ر »مفّسران«
يِ نخسِت ميالدي) در  هايِ دومِ پيش از ميالد تا سده  سدهسياسيِ يهودي (بينِ ـ  يِ مذهبي و فرقه

سختي سرکوب شد.  سرانجام به و، داده شد  ُرميان سِتدبه  امروز نِيطفلسـ  لياسرائ زماِن اشغالِ
هايِ ِادُمن ژابِس اند که گفتارهايِ  نوشتههايِ »رِب« ايها  گاماِن خاخام سازان و پيش زمينه فريسيان

] وابسته بودند، اّما آن را la Loiريعت [شا سخت به شود. آنه شگفِت نغز به آنها نسبت داده مي
يِ خود  يِ سّنِت شفاهي نيز تفسير کرده در کوششِ نوين کردِن آن و انطباقِ آن با زمانه بر پايه

به بودند، معتقد (مکتوب)  توراِت نوشتاريبه تنها هايي که  در برابرِ يهودي فريسيانبودند. 
هايِ خود، که سخت به  (شفاهي)، نيز باور داشتند، و برايِ انجامِ آيين ِت گفتاريتورا، »َتلمود«

هايي بودند که به جهاِن  از يهودي »جدايي«خواهاِن  شود که يگفته م بند بودند، آن پاي
 ييدر واقع معنا »ييجدا« نيشود که ا ز گفته ميين نيچنا ّما ُرميِ آن زمان گرايش داشتند.ـ  يوناني

پنداشته اند و  مي توراتترين مفّسراِن  دست ها آنها را چيره برخي داشته است. »يفلسفـ  يعرفان«
باور داشتن  ،بودن يهودي« :دسينو يناس ميونجا که امانوئل ِلآتا به ها رفته اند. آنها بر راِه  خاخام

 Emmanuel Lévinas, Dfifficile :در( .نهاستآ يِان و استادهايسيفر يِبه هوشمند

liberté, Albin Michel, ١٩٧٦, p. نمايي،  ها سياه ، در پِيِ سده»فريسي«بعدها نامِ  .»)١٨٢
رياکار در پرهيزگاري يا « توسعاًهايِ مسيحي با آنها،   و آموزه ها انجيلمخالفِت  يِ هياپويژه بر  به

هايِ آنهاست که دوام   که يهودّيت به ياريِ تفسيرها و آموزه معني گرفت، در حالي» در اخالق
 }.يبعد شِتادداي بهن يچن هم نک. .َورده استآ

، ماننِد hommes de la lettreرا سرراست ساخته ام برايِ » شناسان   حرف{«ـ  ٢٦
کلمه و  به مو يا کلمه . يعني فريسيان که معتقد به سّنِت گفتاري و اجرايِ موبه»شناسان کالم«

، و دادند يده به دست ميچيپسخت  يِها»ريتفس« ،نيا يِو برا حرِف آيينِ يهودي بودند به حرف
گويد)، و  تر مي دريدا پايين که (چناننگاه به متن در » بين ژرف«، »نگر جزيي«چنين به معنيِ  هم

در زباِن فارسي به معناهايِ » حرف«کنم که  يادآوري مي». سّنِت حرِف نوشته«باورمند به 
در زباِن  ،اسمِ مؤّنِث مفرد ،lettreاست، کمابيش ماننِد » گفتار«، و »سخن«، »ِف الفباحر«
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 hommeدر  مثالً ،دهد يم يمعن »اتّيادب« يحّت ،افزوده بر حروف ،نآ جمعِ رِتکه صو فرانسه

de lettres  ِيبلق شِتادداي بهن يچن هم نک. .»اديب«به معني.{ 

  .}١٧٧، ص. ١، ک. پ.ـ { ٢٧
دهم،  توضيح مي: du livre à l'abandon du livre» از کتابِ واگذارده به کتاب{«ـ ٢٨

آن را سرراست ترجمه کرده است مترجمِ آمريکاييِ اين متنِ دريدا   يِ کنجکاو، چون برايِ خواننده
from the book to the abandoning of the book  از کتاب تا ترِک/رها کردِن «يعني

(اگر اشتباه نکنم) نادرست است. صد البّته نّيِت من ُخرده گرفتن بر او  به نظرِ من، که »کتاب
کنم که بسي از فرانسوياِن امروز نيز  تازه فکر مي از کارِ او بهره برده ام. من که ويژه آن به نيست.

، اگرکه اصالً اشتباهي در کار اين اشتباه (به نظرِ من هماننِد او بفهمند. احتماالًاين عبارت را 
 from…toدر زباِن فرانسه برابرِ  de…àيِ  هايِ اضافه دهد که حرف ) به اين سبب روي ميباشد

يک  …à l'abandon du/de laکه  . درحالي)در فارسي» از...تا«يعني ( در انگليسي است
َبَرد، و ديگر کارُبرِد چنداني ندارد و در واقع مالِ  کار مي گونه که ژابِس آن را به است آن اصطالح

چهار نمونه  .» ول کردن به اماِن«، » واگذار کردن به«به معنايِ  بوده ١٨و  ١٧هايِ  سده
واگذارده/رها کرده به/  à l’abandon de la mer/des vents/des vaguesـ ١آَورم:  مي

 à l’abandon d’un chacun/des soldats/de ceux quiـ ٢ها .  به اماِن دريا/بادها/موج
 à l’abandon de l’amour et deـ ٣که.  واگذارده به/ به اماِن هرکَس/سربازها/آنهايي

l’amitié تر از همه) از خوِد ژابِس  ـ (مهم٤در/ در خدمِت عشق و دوستي  شده واگذارده به/ رها
 Gitanes aux mouches de fils d’argent à: يِ خواب خانه مهماندر آخرين سطرِ شعرِ 

l’abandon de la nuit ،رها «(يا  ْ واگذارده به شب اي نقره هايِ  هايِ رشته کوليِ با مگس زناِن
کمابيش  او را ن سطرِيا ژابس،هايِ  متنِکيت والدراپ، مترجمِ آمريکاييِ  »).شده به اماِن شب

» تابِ در کتابک«َو » جهاِن در کتاب«گونه ترجمه کرده است که من. در واقع مقصود  همين
 abandonner le livre. البّته معلوم است که ها کتابِ پرسشهايِ  يِ کتاب است در مجموعه

  زدودگيدر ز يندريدا  د ورَب يگر به کار ميد يِس در جاهاابِژ است که »کردِن کتاب  ترک«
 کند.} در همين کتاب) به آن اشاره مي او دومِ (نک. به جستارِ

  .}٤٨، ص. ١، ک. پ.ـ { ٢٩
  .}٦١، ص. ١، ک. پ.ـ { ٣٠
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  .}١٢٦، ص. ١، پ.ک. ـ { ٣١
يِ انگليسيِ آن (ص.  )، و نيز در ترجمه١٠٤(ص.  نوشتار و تفاوتـ {در متنِ فرانسويِ  ٣٢
يِ ژابِس  ها کتابِ پرسشاي که من از  که در نسخه ، درحالي]inscrite[» ثبت«)، آمده است ٦٩

 نيز از لدراپوا ِکيتانگليسيِ يِ  ). در ترجمه١٥(ص.  ]invisible[» ناديدني«دارم، آمده است 
  آمده است.}» ناديدني) «٢٣(ص. ها  کتابِ پرسش

  .}١٥، ص. ١، ک. پ.ـ { ٣٣
  .}١٩٢، ص. ١، ک. پ.ـ { ٣٤
  .}آستانه شن. نامِ يکي از دو شعرِ آغازينِ ديواِن ٢٣، گاليمار، ص. آ. ش.ـ { ٣٥
  .}١٥٢، ص. ١، ک. پ.ـ { ٣٦
  .}٢٣، ص. آ. ش.ـ { ٣٧
  .}٢٥، ص. آ. ش.ـ { ٣٨
  .}آستانه شندر » يِ خواب خانه مهمان«شعرِ  آمد در بنِد بس سطري ار .٩٩ ، ص.آ. ش.ـ { ٣٩
نيز؟] به » نيم «يِ  [چه بسا ريشه‐*-nemيِ هندواروپاييِ  از ريشه ]،νέμειν ]nemeinـ { ٤٠

دادِن بدهي/ حق/ «ست يوناني به معنايِ  اي ، واژه» سهم«، » توزيع«، » تقسيم«، » پخش«معنيِ 
  }.»هوده 
، »توزيع«، »تقسيم«هايِ  به معني يِ يوناني اين پسوند از همان ريشه ،nomie-ـ { ٤١

(اقتصاد) هست که نخست  économieيِ  است. به عنواِن نمونه در واژه» تدبير«، و »کُني اداره«
 دهد.} مي معني» داري خانهو تدبيرِ   قاعده«

  .}٥٩، ص. ١، ک. پ.ـ { ٤٢
  .}٥٩، ص. ١، ک. پ.ـ { ٤٣
، ١، ها کتابِ پرسش، نامِ بخشي از Le livre de l’absent، که او غايب آنکتابِ ـ { ٤٤

 .}٥١ــ  ١٥٩صص. 

  .}٦٠، ص. ١، ک. پ.ـ { ٤٥
  .}٦٣، ص. ١، ک. پ.ـ { ٤٦
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هايِ پايانيِ آن،  ،کتابِ افالطون ــ گفتگويِ سقراط با فدر ــ که در بخشPhèdre، ر ِفدـ { ٤٧

يِ  داروخانهگويد. دريدا در  ِت گفتار سخن ميداشو در بزرگ سقراط در خوارداشِت نوشتار
  نويسد.} تري در اين باره مي ِ خود به تفصيلِ بيشافالطون

  .}١٢١، ص. ١، ک. پ.ـ { ٤٨
  .}٢٧، ص. ١، ک. پ.ـ { ٤٩
  .}٣٢، ص. ١، ک. پ.ـ { ٥٠
  .}٦٤، ص. ١، ک. پ.ـ { ٥١
  .}٦٤، ص. ١، ک. پ.ـ { ٥٢
  .}١٢٩، ص. ١، ک. پ.ـ { ٥٣
  .}١٢٧، ص. ١، ک. پ.ـ { ٥٤
  .}١٩٣، ص. ١، ک. پ.ـ { ٥٥
  .}٥١، ص. ١، ک. پ.ـ { ٥٦
_ حدود  ١٢٦٠يوهانس ِاکهارت، معروف به استاد، (حدود  Johannes Eckhartـ { ٥٧

شناس، عارِف مسيحيِ دومينيکن َو نوافالطونيِ آلماني که در پاريس نيز  ميالدي) يزدان ١٣٢٧
يِ اصليِ آنها جاِن  مايه اي او را نوشتند که ُبنگفتارهش  َ نوشت و شاگردان ْ نمي داد، خود درس مي
ــ  ١٩٧٦ژاک دريدا مارتين هايدگر ( م کهيبدان ،ديشا ،استالب ج وجويِ خداست. در جست
 .Psychéد! (در: ْ آَور نامد که نامي از او نمي ِاکهارت مي»ِ کوش يِ سخت ه خوانند«) را ١٨٨٩

Inventions de l’autre, «Nombre de oui», pp. ٦٤٥ – ٦٤٣. {  
ن يا دريدامن  به نظرِ : mourir à la natureاز طبيعت،  کردنپرهيز /چشم پوشيدنـ { ٥٨

 ,mourir au monde :ها نمونه ؛آَورده است شناسي بر الگويِ اصطالحي در يزداناصطالح را 

au péché, à Satan ، ن ياا ب از جهان، از گناه، از شيطان. پرهيز کردن  /چشم پوشيدنيعني
 to :مده استآن ين متن چنيا يِسيانگل يِ سم که در ترجمهينو يم ،کنجکاو يِ خواننده برايِ ،همه

die away from nature : »عت مردنيدور از طب«{  
  .}٢٩، ص. ١، ک. پ.ـ { ٥٩
  .}٥١، ص. ١، ک. پ.ـ { ٦٠
  .}١٢٧ص. ، آ. ش.ـ { ٦١
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، در معماري به سنِگ بااليي و La Clef de voûteتاج، يا سنِگ تاجِ تاق، ـ {سنِگ  ٦٢

به نظر  .باشد دارايِ نقشِ برجسته تواند ساده يا ميشود که  ساخِت تاق در بناها گفته مي پايانيِ
ر از آن چند با کتابِ مقّدسنيز، که در » سنِگ زاويه« pierre angulaireآيد که مقصود از  مي

انجيلِ : عهِد جديدو در  ؛٢٠ـ  ٢٢، ١١٨، کتابِ مزامير: عهِد عتيقاز جمله در شود ( نام برده مي
 ٢٢، ٢، يِ پولسِ رسول به اَفَُسسيان رساله؛ ١٠ـ  ١١، ٤، کتابِ اَعمالِ رسوالن؛ ٤٢، ٢١، مّتي
کُنجِ ديوارِ  سنِگ» سنِگ زاويه« pierre angulaireاست. البّته » سنِگ تاج«، همين )١٩ــ 

 نيز در عربي دارد. خوبي نگه گيرند تا ديوارها را به هايِ ديگر مي بناست که آن را استوارتر از سنگ
 La» سنِگ تاج«را به » سنِگ زاويه« عهِد جديددر تفسيرهايِ  .گويند به آن َحَجُر الزَّاوَِيِة مي

Clef de voûte يي که ها . بنا بر متندانند ميمسيح از عيسي  کنند و آن را استعاره هم تعبير مي
خبر بودند و آن را نپذيرفته  بيگويي  ها اين سنگ، معماران از کارکرِد از کتابِ مقّدس ياد کرده ام

، که از کارُبرِد آن در مذهب و ادبّيات »)سنِگ تاج«(زيرِ  پديايِ فارسي ويکيبنا به ». رّد کردند«
، و من پس از است» سنِگ تاج«ر معماري گويد، نامِ درسِت فّنيِ آن د چيزي نمي

هايي که از آنها در زباِن فارسي و فرانسه ديده ام، چنين  يِ عکس وجوهايي، با مقايسه جست
در زباِن  La Clef de voûte درسِت برابرِ» سنِگ تاج«م که همين نام ه اگيري کرد نتيجه

  .}فرانسه است
  .}١٣٣، ص. آ. ش.ـ { ٦٣
  .}»پروايِ دکَل بر نامِ بي« آمده استدر شعرِ ژابِس ـ { ٦٤
  .}١٢٧ص. ، گاليمار، آ. ش.ـ { ٦٥
  .}١٧٣، ص. آ. ش.ـ { ٦٦
  ها} ـ {خطّاط ٦٧
  .}٧٢ـ  ٧٣، ص.١، ک. پ.ـ { ٦٨
  .}٤٥، ص.١، ک. پ.ـ { ٦٩
  .}٣٠، ص.١، ک. پ.ـ { ٧٠
  .}٧٠، ص.١، ک. پ.ـ { ٧١
يِ انگليسيِ اين متن از قلم  (که در ترجمه» تکرارِ نازي«سرراست  ،répétition nazieـ { ٧٢

[تکرار، بازآَورد، بازگفت، رونوشت،  répétition»ِ اسم مؤّنث«افتاده يا جذف شده است)، از 
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صفِت «برداري، کُپي (اثرِ هنري)، بازتاب، تمرين، تکرار (برايِ به حافظه سپردن)] َو  نسخه
 répétitionنازي، يا مربوط به اين حزب) در زباِن فرانسه است. (عضو جزبِ  nazie»ِ مؤّنث

ويژه  بود، و به» برداري نسخه«و » رونوشت«ميالدي) َو پيش از هرچيز، به معنيِ  ١٢٩٥در آغاز (
و » تکرار«به کار رفت و چند دهه بعد معناهايِ امروزيِ » برداري از شريعِت موسي نسخه«برايِ 

، فرهنِگ تاريخيِ زباِن فرانسه، روبررا به خود گرفت. نک. » برداري يکُپ«و گاهي هم » تمرين«
  .}répéter، زيرِ ٣جلد 
» گفتار«اِن کشمکشِ آنها در يبيِ نبرد برايِ  است و استعاره» واژگان«ـ {مقصوِد ژابِس نبردِِ  ٧٣
  .}٧٣، ص.١، ک. پ.نک.  است. آمده »نوشتار«و 
  ».}گيرد در مي«نِ ژابِس به زماِن حال است: . آخرين فعل در مت٧٣، ص.١، ک. پ.ـ { ٧٤
به ياد «به معنيِ  حال (سوم شخص مفرِد sousvient، جدا کردِن sous-vient آيد مي روــ { ٧٥
. اينجا، گيرد هم معني مي »آيد زِ زير مي« تر دقيق يا» آيد ميـ  رو«است به تيره، که با اين بازيِ دريدا ») آيد مي

  }».رو«هم ناگزير شده است » زير«و  ست، نمايشيدر فارسي، تيره تنها 
يونانيِ به معنيِ نوشتن، نگاشتن، نگاريدن، چه در نوشتار  يِ (واژه graphein» نگاره{«ـ  ٧٦

را » نگاره«کردم که  )، گمان مي٢٠٠٥چه در هنرهايِ تجّسمي). در چاپِ نخسِت اين کتاب (
. يکي دو نبود grapheinرسِ من  در دست هايِ خودم برايِ اين وازه يافته ام، چون در فرهنگ

م رسيد، ديدم که برابرِ  داريوش آشوري به دسَت فرهنِگ علوم انسانيِسال بعد که کتابِ 
grapheme فرهنِگ ِ  اند و اين برابر يآمده است. اگر اين دو يک» نويسه تک«شناسي)  (در زبان
  تر يا بهتر است، همين خوانده شود.} درست علومِ انساني

  .}١٠٣ـ  ١٠٤، صص.١، ها کتابِ پرسشدهد به  ـ {دريدا بازگشت مي ٧٧
  .}١٨٤، ص. ١، ک. پ.ـ { ٧٨
  .}٦٧ـ  ٦٨، صص. ١، ک. پ.ـ { ٧٩
  .}٢٢، ص. ١، ک. پ.ـ { ٨٠
  .}١٩، ص. ١، ک. پ.ـ { ٨١
  .}٢١، ص. ١، ک. پ.ـ { ٨٢
  .}٢١، ص. ١، ک. پ.ـ { ٨٣
  .}١٩، ص. ١، ک. پ.ـ { ٨٤
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  .}٣٧، ص. ١، ک. پ.ـ { ٨٥
  .}٣٧، ص. ١، ک. پ.{ ـ ٨٦
  .}٣٧، ص. ١، ک. پ.ـ { ٨٧
  .}٣٦، ص. ١، ک. پ.ـ { ٨٨
  .}٣٦، ص. ١، ک. پ.ـ { ٨٩
  .}١٨١، ص. ١، ک. پ.ـ { ٩٠
  .}٨٩، ص. ١، ک. پ.ـ { ٩١
  کسي را عصبي«کردن، که به معنايِ  énerverکسي را : [énervé]سوخته  ْ عصبـ { ٩٢

چون  ست،»سوزاندِن عصبِ کسي« يِن به معنيچن مهاست، » کردن (عصبِ او را تحريک کردن)
هايِ زيرِ  انسان»ِ عصب«سوزاندِن  شکنجه بود: يا ونهگاست، و اين هم » شکنحه«سخن از 

  ».}از توان افتاده«، و توّسعاً »شده عصبي«يعني  énervé. امروز شکنجه با آهنِ گداخته
را آورده ام، و همان در هر حال برابرِ فرانسه  {قصدم نه پيشنهاد که رساندِن معناست.ـ  ٩٣

  }تر است. دريافته شود که درست
  .}١٥٦، ص. ١، ک. پ.ـ { ٩٤
  .}٢٣، ص. ١، ک. پ.ـ { ٩٥
  
  

  »زدودگي«هايِ  پانويس
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يِ التين و يوناني؛ همچو اسم به معنايِ  از ريشه فت)،(ص elliptique(اسم)،  ellipseـ { ٩٦

در  »گري کوته«و  »حذِف به قرينه«و  »حذف« و ،»زدودگي«و » کاستي«و » بودگي کم«
؛ و »زدودگيِ جزئّيات«و  »ستردگي« هم در هندسه؛ در هنرهايِ تجّسمي» بيضي«دستور؛ 

يِ  ها کمابيش بر سرِ همه ه. اينجا اشار»وار بيضي«و  »زدوده« در مجموع، همچو صفِت،
تا هر دو همواره پيشِ رو باشند و در ذهن، يعني  بياَورماينهاست. پس ناگزير بايد ترکيبي از هردو 
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برايِ ») دوآب«(ماننِد » دوکانون»): «بيضي«(که يعني » دوکانون«َو » زودگي«ترکيبي از 
ellipse  برايِ ») دوآتشه«(ماننِد » دوکانونه«(اسم) َوelliptique  .(صفت) برايِ نامِ اين

 ا در متنِر (صفت)» دوکانونهـ  زدوده« ِ بيا ترکّماکنم،  بسنده مي»  زدودگي«يِ دريدا، به  نوشته
  .}رمَوآ يم (صفت) elliptiqueبرايِ  ترجمه
، در کتابِ يوِکل. جلِد دوم، )۱۹۶۵( ها کتابِ پرسششود سّومين جلِد  مي ـ چنين ناميده ٩٧

  .ِادُمن ژابِس و پرسشِ کتابمنتشر شد. رک در باال به،  ۱۹۶۴
ترک کردِن کتاب رها کردِن خود «. پاراگراِف مورِد نظرِ دريدا: ٣٦١، ص. ١، ک. پ.ـ { ٩٨

، البّته در متن »کند. مان مي ترين ُسستي بر جا ميخکوبِ در تعليق است به آرزويِ کتابِ آينده. کم
 }يادآَوري را، چنين کرده ام.

  .}٣٦٤، ص. ١، ک. پ.ـ { ٩٩
 entretoileبرايِ ساخته ام  را )»يهُت انيم« ،»پرده ميان« ،»فرش انيم« ماننِد» (تور ْ ميان{«ـ  ١٠٠

َو  )ميان(» نترآ«يِ مرکّب از  ، واژه»آنترتوآل« .(چون سرانجام برابري موجود برايِ آن نيافتم)
 يِها فرهنگيِ  که، به نوشته است يِ فّنيِ خّياطي واژه کي ،است در زباِن فرانسه )پارچه( »لآتو«

 و، wiktionary.orgشنري  ويکي، Le Grand Robert روبِرِ بزرگ، Le Littréليتره 
ست توري يا از دانتل که برايِ تزيين و  نواري« www.cnrtl.frملّيِ منابعِ متني و واژگاني   کانون

، به شکلِ نوار يا به »يِ توري وصله«يک جور  يعني» دوزند. تکّه پارچه مي زيبايي مياِن دو
در لباسِ دختران و زنان، و در  اين را پيوندد (ديده ام ، که دو پارچه را به هم ميگريدهايِ  شکل
يِ سه  جايِ آن قواره» ترين شکننده«پذيرترين يا  هايِ تزئيني)، و نانوشته پيداست که آسيب فرهُس
گويند، که  هم به آن مي insertion dentelleخواهد بود.  »خوشِ خطر دست«، و در نتيجه تکّه

فصلِ «، به معنيِ interfacingيِ انگليسيِ اين متن آمده است  در ترجمه». درجِ دانتل«يعني 
اً بايد معني درست است، همان تصوير نيست و پيدا نيست که چرا لزوم ، که گرچه به»مشترک
برايِ  Harrap’s انگليسيِ هاراپسـ  فرهنِگ فرانسهست که  باشد. اين درحالي» خطر«محلِّ 

entretoile آَورده است درستي و روشني  به(lace) insertion (توري) ِن يا همي يعني َدرج
  .}ام که ساخته» تور انيم«

  .}٣٦١، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٠١
  .}٣٦٤، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٠٢
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  .}٣٦٠، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٠٣
  .}٣٨٢، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٠٤
  .}٣٨٧، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٠٥
ِ فرانسه آنگاه که اين فعلِ متعّدي يdédoublerرا ساخته ام به معنيِ » دوگان کردن«ـ { ١٠٦

با انجامِ عملّياتي، متفاوت بسته به مورد، دو چيز پديدار کردن آنجا که در «دهد:  چنين معني مي
بهترين نمونه شايد تقسيمِ سلّولي باشد. يا . )www.cnrtl.fr . (نک.آغاز تنها يکي از آن بود

گذارند. يعني  که، به سببِ مسافرِ زياد، به جايِ يک قطار، دو قطار در ساعِت حرکت مي وقتي
هست، و دريدا هم اينجا  double »دو/دوگانه/ُجفت«َو » دو« dédoubler فکر کردم که در

(هر دو به معنيِ بخش/تقسيم کردن) که در جاهايِ ديگر آنها را  partager يا diviser گويد نمي
  َبرد.} به کار مي

  .}٣٦٤، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٠٧
 as(انگليسي:  comme telبرايِ ») هميدون«را ساخته ام (بر وزِن » هميگون{«ـ  ١٠٨

such( و ،tel quel  :انگليسي)as is يا as such که همه کمابيش يعني ،(
  »} گونه که هست. همانگونه/ همين«

  . نک. پانويس در باال}Ellipseيِ يونانيِ  واژه Ελλειφιςـ { ١٠٩
  .}٣٨٦، ص. ١، ک. پ.ـ { ١١٠
در توضيحِ » شماري گاه درخت«زيرِ  پديايِ فارسي ويکي. ٣٩٥، ص. ١، ک. پ.ـ { ١١١

خت در سال از عمرِ کي يِ ههر حلقه نشان دهند«نويسد:  يِ يک درخت مي عکسي از ُبرشِ تنه
توان نيجه گرفت  مي» هستند. ها نيو دور از مرکز جوانتر نيرتريمرکز پ ِکينزد يِها است. حلقه

  در رابطه است.}» کانون«تر از  يِ هرچه بيش»جدايي«با » مرِگ درخت« که
  .}٣٩٦ـ  ٣٩٧، صص. ١، ک. پ.ـ { ١١٢
  .}٣٩٦، ص. ١، ک. پ.ـ { ١١٣
  .}٣٩٥، ص. ١، ک. پ.ـ { ١١٤
  .}٤٠٤ـ  ٤٠٥، صس. ١، ک. پ.ـ { ١١٥
  .}٤٣٧، ص. ١، ک. پ.ـ { ١١٦
  .}٤٠٤، ص. ١، ک. پ.ـ { ١١٧
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  .}٣٩٤، ص. ١، ک. پ.ـ { ١١٨
  .}٤٣٤، ص. ١، ک. پ.ـ { ١١٩
  .}٤٢١، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٢٠
  .}٤١٣، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٢١
  }.ها پرسش کتابِدر  بازگشت به کتاب از يبخش نامِ .٤١٢، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٢٢
  }ها. پرسش کتابِدر  بازگشت به کتاب از يبخش نامِ .٤١٠، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٢٣
  }ها. پرسش کتابِدر  بازگشت به کتاب از يبخش نامِ .٤١١، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٢٤
  .}٤٠٩، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٢٥
]) toyze» [تويـْزه «يِ فّنيِ معماري است. فرهنِگ سخن (زيرِ  ، واژهlierne، تويـْزه ـ { ١٢٦
ها احداث  اي که در دهانهء طاق و محل تقاطع طاق ء برجسته ساختمان) قوس يا رگه«(نويسد:  مي
داشتنِ طاق يا تزيين به کار  کند، و براي نگه هايِ کوچک تقسيم مي شود و يا طاق را به بخش مي
(زيرِ همين  lierneهم برايِ  cnrtl.fr هايِ متني و واژگاني فرهنِگ مرکزِ ملّيِ پژوهش ». رود مي

محّمدرضا پارسايار، زيرِ  فارسيِـ  فرهنِگ فرانسهيِ (بنا بر  تويـْزهيِ قوسي يا  رگه«نويسد:  واژه) مي
nervureَو نيز:» .پيوندد هايِ آن مي هايِ گوتيک که رأس را به گوشه ) برخي از طاق lierne 

  }»دهد. ميهايِ ديگر را به هم پيوند  ست که قطعه (نّجاري) قطعه چوبي«
  .}٣٨٩، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٢٧
  .٤يِ  ، شماره١٩٣٧، اکتبر ُمزور، در خاطراِت نه خصوصي و جهاِت اصليـ ژان کاتسون،  ١٢٨
  .}٤١٧، ص. ١، ک. پ.ـ { ١٢٩
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