
 
 

 هنرمند مرگ از پس سال يس 

 
 سركش انسان نمونه ،ينيپازول

 
 

  اسكارپتا يگ نوشته

 كنامين تايآز برگردان
 

 موجب) ١٩٢٢-١٩٧۵(ينيپازول پائولو ريپ قتل سالگرد
 نماگريس و سندهينو نيا آثار و يزندگ درباره تا شد
 يا نكته نياول. رديگ صورت يا يجد يبازنگر يئايتاليا

 دسته آن به ينيپازول كه است نيا مينك يم مشاهده كه
 از كه يتالش هر برابر در كه دارد تعلق يروشنفكران از
 ،شود يم انجام آنها تصاحب يبرا مسلط فرهنگ يسو

 رخوت دوران نيا در نكهيا دوم نكته. كند يم مقاومت
 و يرو دنباله برابر در او يانقالب يناسازگار ك،يدئولوژيا



 يدلگرم موجب شدت به مچنانه ، جماعت با يهمرنگ
 .است

 
 
 يا خرابه در »ينيپازول پائولو ريپ« ١٩٧۵ نوامبر دوم 

 به. ديرس قتل به يا انهيوحش طرز به »ياوست« كينزد
 يمتعدد يها كتاب او، مرگ سالگرد نيام يس مناسبت

 تيجذاب ادامه از كه) ١ (شدند منتشر فرانسه در ژهيو به
 نيا البته. كنند يم تيحكا يئايتاليا نماگريس و سندهينو نيا

 نشده روشن كامال هنوز او قتل اتيئجز و يچگونگ كه امر
 در كه  ياهيس يها افسانه آمدن وجود به در زين )٢(است
 كامال يريتصو و   داشته نقش شود، يم نقل او باره

 يمرتد اي  شر الهه ريتصو ؛ است ساخته او از يا اسطوره
 ريتصو اي و است گرفته قرار شكنجه و آزار مورد كه

  نها،يا همه رغميعل اما. بزرگ شده نينفر هنرمند نيواپس
 و ميرو فراتر ريتصاو نيا از تا دهيرس فرا آن زمان شك يب



 نما،يس رمان، شعر، (يفكر ـ يهنر انواع يگوناگون خالل از
 يها تيفعال اي و كيتئور و يانتقاد  يسينو جستار
 فوق يمثال مثابه به را او ،ينيپازول آثار در ) يخبرنگار
 يروشنفكر از فرد به منحصر و نامتعارف زنده، العاده،
 . مينيبب متعهد

 
 توسط امروز كه اصطالح نيا باره در يستيبا يم البته

 اعتبار يب و لوث  ،»موجود نظم« پنهان شيب و كم مدافعان
 نه ينيپازول كه است يهيبد. ميبرس توافق به است، شده

 خط ياجرا مسئول و عيمط يعني ( بود يحزب روشنفكر
 ويآنتون« يمعنا در »كيارگان روشنفكر« نه و) يحزب

 سلطه موجبات ساختن فراهم تيمسئول كه (»يگرامش
 به را قدرت است قرار كه  را يا»يخيتار بلوك« يفرهنگ
 متعهد، يا  سندهينو يحت نه و) دارد عهده بر رد،يبگ دست
 را خيتار يمعنا كه ييآنها يعني (بود سارتر يالگو با مطابق
 ديبا يانيب  مختلف اشكال كه معتقدند و اند كرده درك



 از او واقع در .)رديبگ قرار يجمع مبارزه الزامات درخدمت
 يم متحد » نيزم شدگان نينفر « با را خود كهيئآنجا

 بردن سوال ريز  به ، را هنرمند و روشنفكر فهيوظ دانست،
 ها ناگفته كشف و مسلط جهان ميمفاه كردن رنگونس و

 يم معمول شده رفتهيپذ يها ييبازنما و داتيدرتول
) باشند او خود جناح در ها نيا اگر يحت ازجمله    (دانست

 اتفاق در كه يزيچ آن كردن انينما نيهمچن و
 نهفته و شده رانده پس ،يفرهنگ و ياجتماع )اجماع(نظر
 . ( كند رها را خود يژگيو هرگز آنكه بدون است؛ مانده
 بدون روشنفكر«  ،»سولو يتيگو خوان « كه يزيچ همان
 ).٣() نامد يم »وكالت حكم

  
 تعهدات هرگز نكهيا با ينيپازول كه است علت نيهم به و

 ازين مدام اما نكرد ينف كامال را اول يها سال يستيكمون
 يرو دنباله و يمرنگه«  را آن او كه  يامر بر  تا داشت
 به. كند عبور آن واز شود مسلط دينام يم » ونيمترق



 شده، ينهاد و يرسم سميكمون كه يدوران در مثال عنوان
 يصنعت يها شهر افتهي سازمان يايپرولتار بر را اش توجه

 و ضوابط اصول، با (ييروستا عالم بر او بود، كرده متمركز
 شهرها هيحاش يايلتارپرو شبه اي و ) آنها ژهيو يها ارزش

 برابر در بود  يمقاومت  وهيش او زعم به كه (كرد يم ديتاك
 خ،يتار نيا كه آنچه بر وتمركز خيتار الزامات اصطالح به
 . ) داشت آن  راندن رونيب و كشاندن هيحاش به در يسع
 بود معتقد ينيپازول رايز (سوم جهان به او توجه مثال ايو

 عقل ناقض كه دارد وجود ياهآگ از ياشكال آنجا در« كه
 او تيعنا مثال اي و) »است ييبورژوا و يستيماركس يئگرا
 مثل كايآمر در كاليراد چپ يها جنبش از يبعض به
 با و وجود همه با آنها« نكهيا اعتبار به  »پانتر بالك«

 نيبد و » كنند يم شركت مبارزه در خود گوشت و پوست
 .گذارند يم سر پشت را معمول يانقالب يالگو سان

 
 و يفرهنگ تعهدات مركز در »نامتعارف« سميماركس نيا



 كه شد متوجه سرعت به او داشت؛ قرار زين او يهنر
 ضد مبارزات از كه جنگ از بعد شرفتهيپ فرهنگ

 دست از را خود ييكارآ گريد بود گرفته نشئت يستيفاش
 دهمآ سر به اش دوره و )  ينيروسل و برشت دوره  (داده
 ييگرا ناب « مقابل در يستيبا ينم وجود نيا با اما . است

 ١٩۶٠يها سال يادب يها آوانگارد  »سميفرمال«  و »
 آنها او كه  )ايتاليا در ۶٣ گروه شاعران  مثال ( آمد كوتاه

 و )١( خطر يب ، يديتجر يا مبارزه به دست نكهيا از را
 خرده يزندگ وهيش يزندان نكهيا از و بودند زده يزبان صرفا
 ييگرا عتيطب ضد نظرات اعالم يورا از و بودند ييبورژوا

 پنهان تيواقع مقابل در را شان يستيترور مواضع صرفا ،
 ينيپازول نزد در يديكل نقطه. كرد يم سرزنش كردند، يم
 از شود يم يناش زين ميمستق تجربه از تعهد، كه است نيا

 در و رابطه در يكيزيف و يذهن برخورد نوع از يزندگ نوع
) شود يم كينزد »ژنهََُُِ ژان« به او نجايا در ( تيواقع درون

 جنجال و مبهم ، يتغزل اشعار در هم كه است يزيچ نيا و



 اش يينمايس آثار در اي و ها رمان در هم و او زيبرانگ
  .دارد وجود

 
 كه است نهفته نيا در نمايس تياهم ،ينيپازول يبرا رايز
 و است ريگ در تيواقع با ميمستق طور به ينايب وهيش نيا

 در برش با ، آن اندنينما و تيواقع ثبت نحوه لحاظ به
 يم يناش نجايا از او بودن ستيشيفت آشكار جنبه (ها پالن
 و بزرگ سكانس پالن« در آنها كردن مجزا و) شود
 در (كند يم عمل زبان كي مثابه به ،»يزندگ نقطعيال
 قطع بطور و  ،)كند يم خارج يعيطب ازحالت را آن جهينت
 نيتر شجاعانه و نيتر دهنده تكان از يكي كار، وهيش نيا

 نه يعني است، آورده وجود به را ستميب قرن ينمايس آثار
 ينمايس او خود قول به اي (است لياص يمولف ينمايس تنها

 ينمايس  يتيروا يها هنجار از گرفتن فاصله يبرا شاعرانه،
 و ارمتناقضيبس  است يهنر نيهمچن بلكه) جيرا يتجار

 و) ستيريمان (گرا تصنع و است ييابتدا هم ؛ معمول ريغ



 در او ييتوانا و مشخص وعالقه توجه در (گرا واقع هم
 خاص وهيش. [ است ختهيفره اريبس و ) »بدن زبان« انتقال

) آن يمجاز يمعنا در (ختنيآم و كردن جمع در او
 كيكالس يقيموس  ،يميقد يها ينقاش از خاسته بر عناصر

 ياثر به ها نهايا همه ليتبد و  اتيادب اي و يمردم اي
 .]بايز يول ناخالص

     
 يتراژد كه يوقت چه است، صادق صورت هر در امر نيا 
 ماما آكاتون، (كند يم وارد ييايپرولتار شبه يايدن در را

 ماقبل يوحش وناني ي ها اسطوره كه يوقت  چه) روما
 يبازساز اي و) ا مده پ،ياد (كند يم ايحا را كيكالس

 به ليانج (حيمس يزندگ واقعه در يانقالب برد و خشونت
 ها آن در كه بيعج يها ليتمث ارائه اي و) يمت تيروا

 تا زنديآم يم وقاحت و ابتذال با مرحمت و لطف
(  كند فيتضع را مسلط )جماعت با يهمرنگ(سميكونفورم
 پرداختن و يبررس ،)يوكدانخ ،ينياوچل و ياوچالچ ، تئورم



 شده پنهان يمردم سابقه و ييبورژوا فرهنگ گريد هيسو به
 گريد مهين اي و) يبور كانتر يها تيحكا دكامبرون، ( آن
 اهيس نشيب كردن وارد اي و) شب كي و هزار ( اش يشرق
 به رو سميفاش تيموقع در يساد دو يمارك نوع از

 ييها لميف نهايا  .)مسودو از روز ستيوب صد سالو،( احتضار
 ييبايز علت به ، سال يس گذشت از بعد هنوز كه هستند
 وبه زنند يم هم بر را ما آرامش ، آلودشان راز و مبهم
 و حماقت تابع اكثرا كه را نمايس يكنون تيموقع ينوع

 با تضاد لحاظ به هاست، يسرگرم صنعت يتجار بالهت
 امكان وجه چيه به امروز يآثار نيچن. ( كنند يم افشا آن،

 )ندارند شدن ساخته
 
 كه همانطور نظر، نيا از دفاع بود؟ مرتجع ينيپازول ايآ

 نيا قتيحق. است ينادرست ريتعب ، ديآ يم شيپ يگاه
 يم دفاع » يقبول قابل ريغ « ديعقا از يگاه او كه است
 اي و مدرن عنوان به كه نچهآ هر با درمخالفت كه كرد



 جنبش مثال  (گرفت يم قرار شد، يم مطرح يمترق
 در يالديم  هفتاد دهه يها بحث اي و ۶٨ سال ييدانشجو

 را او يجدل اتينظر نيا امروز اگر اما ،) نيجن سقط باره
 هر از قبل او هدف كه ميشو يم متوجه ميبخوان دوباره

 گرا همگان  ستيكونفورم چپ روشنفكران كيتحر زيچ
 مثل ،شد يم زين او خود دوستان حال شامل كه (بود

 عكس يورا از تا)  ايموراو البرتو نو،يكالو تالويا اكو، امبرتو
 بودن يمترق نيا قايدق كه  دهد نشان آنها يها العمل
 هنجار با مطابق و سازگار ،ياديبن يا وهيش به آنها يظاهر
 . داشت قرار يعموم رشيپذ مورد كه بود ييها
  

 )يفرانسو شاعر( رمبو ،ينيپازول مجموع، در نكهيا با البته،  
 به ديبا يم كه نداشت باور گاه چيه اما  د،يپرست يم را
 در يحت را ينوستالژ هرگز او. بود »مدرن مطلق طور«

 دوران[مادر عت،يطب ينوستالژ ( يليتخ گسترده ابعاد
 وهيش مثابه به) رفته دست از تيمعصوم و] يكودك



 اب كامال تواند يم تهيمدرن آن در كه يئايدن با مخالفت
 كه يزيچ معنا، نيا در. نكرد يتلق ، شود يكي يگر يوحش
 تنوع در اي و ييروستا يايدن ،»وليفر« ينوستالژ در او

 و ديتهد مورد »يترق« توسط كه يا يشيگو و يفرهنگ
 قبل ما يها  فرهنگ يگوناگون در اي و  داشت قرار ينابود
 جستجو  يغرب يماورا اي و)  چوسر و،يبوكاچ ( ييبورژوا

 سمت به را او كه يزيچ آن با) كشبي و هزار (كرد يم
 هيحاش) رومن بورگات (يايپرولتار شبه اي و سوم جهان
 كردن هيتك ينوع: نداشت يتفاوت كرد يم جذب رم شهر
 زمان با كردن مبارزه بهتر  يبرا »گذشته يروهاين« بر

 .شد يم  كننده رانيو حال زمان نيا كهيوقت ، بود حال
 
 رشيپذ يعني (يمترق يموضع از است يذرگ نيا واقع در

 موضع به) نو توسط كهنه ينيگزيجا ته،يمدرن كوركورانه
 شود يم» نو« مقابل در مقاومت شامل كه ( مقاومت

 و يسازگار  شتر،يب خفقان مرادف »ديجد« نيا كهيوقت



 نبوغ. )است يساز شكل هم و جماعت با يهمرنگ و قيتطب
 يزيچ همان نيآ كه مييبگو يگذر هم را نيا(ينيپازول
 يم متفاوت امروز »ديجد نيمرتجع « از را او كه است
 يروين به را ينوستالژ توانست  كه است نيا در) كند
 ديتاك نباشد ياجياحت  كنم يم فكر من. كند ليتبد يانتقاد
 اريبس خود زمان در كه يبرخورد و رفتار نيچن كه ميكن

 در يعني. است ما امروز مسئله  يبيعج طرز به بود نادر
 لحاظ از ژهيو به  ( ها يرو پس نيبدتر كه يطيشرا

( شوند يم يمعرف  »ونيزاسيمدرن«  عنوان به)  ياجتماع
 نوع هيعل اعتراض علت نيهم به)  ها براليل جيرا اتيادب

 يم  شود، يم ليتحم بازار استبداد توسط كه يا تهيمدرن
 . باشد يانقالب تواند

 
 شگفت طور به ينيپازول ضعامو نكهيا نكته نيآخر باالخره

. رسد يم نظر به گونه امبريپ يحت و نگر ندهيآ يآور
 نيا متوجه )۴ (خود زمان در كه است يكس هاتن اوعمال



 حال در شناسانه مردم ياساس جهش كي كه شود يم امر
 قدرت، در يبورژواز آن، با كه يتحول . است يريگ شكل

. كند يم تيتقو را وآن دهد يم گسترش را تسلطش
 رها ( يجنس  يآزاد سرود »يزندگ يلوژيتر« در ينيپازول
 هنوز كه ديسرا يم را يمردم يايدن) گناه احساس از شده
 .است امدهين در ييبورژوا ييگرا تقدس كامل تيتابع به
 
 را آنها ينف ضرورت او لميف سه نيا شينما محض به اما

 شود يم جهمتو  كه علت نيا به قايدق كند، يم احساس
 يآزاد تواند يم ١٩٧٠ يها سال در مسلط قدرت كه

 را عمل يآزاد نهيزم نيا در و رديبپذ كامال  را يجنس
 نقش در  كس هر  كه يينجاآ از   كند غيتبل و جيترو

 كاال مثل ييكاال به سكس و شود يم ظاهر  كننده مصرف
 گريد سكس كه نروستيا از .گردد يم ليتبد گريد يها

) سميتانيپور(يمذهب تقدس رايز (ستين آور يئرسوا يارزش
 در و  جذب خود نوبه به و ) است رفتن نيب از حال در



 جهينت ودر (ستين) محرا(تابو گريد و است شده ادغام متن
 يها تيفعال همه كردن ييكاال و ستين مقدس  گريد

 نيا از و )است مقدسات به كردن يحرمت يب ينوع يبشر
 انيجر با يهمخوان و يسازگار« مقوالت در سكس  پس

 .رديگ يم قرار »يمصرف
 

 امر نيا هب بودنش گرا همجنس ليدل به البته ينيپازول
 در زين او شيگرا نيا كه داشت ميب او.بود حساس اريبس

 نكهيا: سدينو يم او (  شود جذب و حل يعاد يها هنجار
 رايز) است تحمل قابل ريغ   شود رفتهيپذ يگرائ همجنس

 داشت تياهم چالش كي عنوان به شتريب  او يبرا امر نيا
 به كمتر او «: دسته و گروه كي به يوابستگ و تعلق تا

 هم كه يا سندهينو تا شد محكوم اگر همجنس عنوان
 براه سر يبرا شانتاژ اي و فشار ابزار عنوان به  ييگرا جنس
 مهمتر كه يزيچ اما) ۵ (نداشت؟ يريتاث چيه او كردن
 نيا از حركت با او كه است يتر عيوس يريگ جهينت است



 كه دارد وجود يقدرت پس نيا از.  دهد يم دست به امر
 در قدرت صاحبان ( يا نهرسا هم و است ياقتصاد هم

 بازنمود يها دستگاه صاحبان كه هستند ييها همان جهان
 حكومت ليتحم شان نشيب كه هستند زين جهان نيا

 تقدس كه است يجهان متوسط طبقه يا گله شده يهمگان
 .ست گرا شكل هم و زدا
 
 است يمفهوم ينيپازول نزد در يگريد زيچ هر مثل نيا
 خود يايرو در  بورگات » يايپرولتار شبه  « ،يكيزيف

 شده يمعمول و يعاد يزندگ ردوا  كه  كند يم تجسم
 يم شرم احساس خود  كهنه ميعال و ها كد از و ،است
 كم او . است انداخته دور به  را  خود  ژهيو فرهنگ و كند
 و ها رفتار همان (شود يم هيشب بورژوا انيدانشجو به كم

 يزبان با بايتقر و بلند يموها ، نيج يها شلوار همان
 نشيب نوع كي قالب در كم كم زين سوم جهان ؛)مشترك

 فرو كننده مصرف و يكيتكن غرب »شمول جهان« شبه



 شروع ايتاليا خود يداخل سوم جهان  با نيا و ؛ است رفته
 لطف به يا ژهيو طور به كه است »مركز« نيا است؛ شده
 نامش كه يساز كدستي و هيشب وحشتناك نيماش
 يم ليتحم يانحصار و واحد ييالگو و مدل است، ونيزيتلو
 او و شود يم ليتبد ياصل دشمن به او يبرا ونيزيتلو (كند
 يساز ازطر هم« يعني ، ) كند يم هيتوص را آن ينابود
 در ؛»وار گله منحط نظم «و » ايدن خشن و خواه تيتمام

 كند، يعمل نتوانست يخيتار سميفاش كه يزيچ مجموع،
 يجمع ارتباط يها رسانه و بازار با كه يديجد قدرت
 انجام متيمال كمال در) داوطلبانه ياطاعت با (شده متحد

 توسط كه است »يفرهنگ يكشتار« واقع در نيا دهد؛ يم
 از  تفاوت يب و شكل هم  يا توده  در ، انسان ها ، نآ

 . دنشو يم حل  ، گانهيب خود از و عيمط گان كنند مصرف
 
 ست گرا واقع اما است، يدلخراش و آور اسي يريگ جهينت 

. است گرفته شدت سو نيا به شيپ سال يس از امر نيا.  



 كه يذهن همانقدر ، آن برابر در مقاومت ،ينيپازول يبرا
 يگريد اعتراض وهيش »نظم« نيا برابر در. است ياسيس
 سازش و گرفتن  فاصله ، دهيپد هر يژگيو حيصر انيب جز
 كه است يا يانرژ تنها نيا (ندارد وجود آن با يريناپذ
 يدرس .)ندارد را آن جذب ييتوانا ش،ينما يايدن و بازار
  « مقابل نقطه و ماست روز مسئله شهيهم از شتريب كه

 در كه است » ينافرمان در ييگرا همگان و يرو دنباله
 نظم  همدست نيبهتر و افتهي توسعه يروشنفكر يايدن

  .است موجود
 
 
 
 ينيپازول يها متن مختلف يها چاپ ديبرتجد عالوه)١(

 :يبيج چاپ در
René de Ceccaty, Pasolini, Folio/biographies, Paris, 2005; René de Ceccaty, 
Sur Pier-Paolo Pasolini, Ed. du Rocher, Paris, 2005; La Longue route de 
sable, texte inédit de Pasolini, Ed. Xavier Barral, Paris, 2005 ; Bertrand 
Levergeois, Pasolini, l’Alphabet du refus, Le Félin, Paris, 2005 ; Marco 
Tullio Giordana, Pasolini, mort d’un poète, Seuil, Paris, 2005. 

 



 
 
  اجوردان ويتول ماركو به ديكن مراجعه) ٢(
 
 توسيكوژ« سولو يتيگو خوان در گراس ترگون باره در) ٣(

 ٢٠٠١ سيپار ارديفا .......»انتروپتوس
 
 كه ها، ستيونيتواسيس و »بور دو يگ« ياستثنا به) ۴(

 . شناخت ينم را آنها ينيپازول
    
 به رشيتصو كه ديد يم و بود زنده ينيامروزپازول اگر) ۵(

 اند يگ « انيگرا همجنس) شيفت (يها بت از يكي عنوان
 كه زد حدس توان يم است، شده ليتبد » يستاد نيلزب

 امر.  باشد  زيمآتمسخر توانست يم  او العمل عكس
 يبرا) مخالف جنس به شيگرا ايو ييگرا همجنس (يجنس
 امر  به را آن شود ينم كه است يخاص دهيپد ،ينيپازول

  يامر يجنس شهوت«: گفت يم او (داد ليتقل يمشترك



 كه يافراد انيم يقيعم دره  «: اي و ؛ »است يفرد دايشد
 از  و. »دارد وجود دارند، تعلق يواحد يجنس خانواده به
) ديپرا يگ به اشاره ( داشتن تعلق غرور گونه هر با رو، نيا
  .بود گانهيب


