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 در تجليل و معرفى موريس بالنشو
 

 حسين نوش آذر
 

موريس بالنشو ، نويسنده و منتقد و فيلسوف فرانسوى بيستم فوريه در سن نود و پنج سالگى در 

پاريس درگذشت. از او هشتصد مقاله و سى و پنج عنوان كتاب در تعريف و تبيين خاستگاه 

انتشار  8491ست و مهمترين اثر او كه در سال ادبيات و پيوند نويسنده با متن به يادگار مانده ا

يافت، "ادبيات و حق آدمى نسبت به مرگ" نام دارد. يگانه مضمون آثار او "مرگ" است. 

بالنشو از مرگ نويسنده در متن سخن مى گويد و در نظر او نويسندگى در همسايگى مرگ 

مى زاياند و با به پايان رسيدن  اتفاق مى افتد ـ در اين معنا كه نويسنده در متن خود را از خود

متن، اين زندگى نوظهور نيز كه در فاصلهء ميان كلمات و سطرهاى متن، در هر لحظه اتفاق 

مى افتد به پايان مى رسد. بالنشو زندگى را در حد متن كاهش مى دهد. در نظر او زندگى فقط 

شو در حيات اجتماعى و در متن و در كشش و كوشش با متن اتفاق مى افتد. از اين نظر بالن

ادبى خود تنها در پى آن بود كه خود را در متن ناپديد كند. به اين جهت از او جز يك عكس هيچ 

نشانه اى كه نمايانگر زندگى يك فرد بيرون از متن باشد به جا نمانده است. او در زندگانى دراز 

زيونى شركت كرد و نه خود نه با كسى گفت و گو كرد، نه در شوها و گفت و شنودهاى تلوي

هرگز تابعى بود از موج هاى ادبى و خيزش هاى هنرى و گفتمان هاى روز در قلمرو ادب و 

هنر. او هرگز نه به يك درجه و مقام علمى نايل شد و نه هرگز به جايزه هاى ادبى عنايت 

ادبى به  داشت. با اين حال از بزرگترين فيلسوفان زمان ماست و بنيانگذار مكتبى است در نقد

نام "شالوده شكنى" و تاثير انديشه هاى او تا آن حد است كه انديشمندانى مانند دريدا و فوكو از 

 او متاثر بودند.

 

زندگى بالنشو از نفى زندگانى و مرگ كامى و مرگ انديشى فلسفى نشان دارد تا آنجا كه در 

كه حتى عده اى زندگانى او را مجامع ادبى به يك فانتوم يا هيوالى ادبى شهرت داشت. تا آنجا 

شايعه اى بيش نمى دانستند و حيات و حضور او را انكار مى كردند. در دههء هشتاد ميالدى 

در فرانسه خبر مرگ او منتشر شد و مارگارت دوراس كه آن زمان در اوج شهرت بود و از 

ب كرد و از شاخص ترين نويسندگان فرانسه به شمار مى رفت، ناگزير خبر مرگ او را تكذي

نو به يادها آورد كه بالنشو زنده است و حضور دارد ـ هر چند كه زندگانى او، هر لحظه در 

 همسايگى و همزيستى با مرگ اتفاق مى افتد.

 

وقتى نويسنده اى به نام كريستف بيدان حسب حال )بيوگرافى( بالنشو را منتشر  8441در سال 

تظار نمى رفت كه جز آثارش نشانى از زندگانى كرد، همگان شگفت زده شدند. از بالنشو ان

شخصى خود به جاى گذارد. به رغم تصوير و تصورى كه بالنشو از خود ايجاد كرده بود و 
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ديگران به آن دامن زده بودند، پس از انشار شرح حال او، معلوم شد كه بالنشو آن فيلسوف 

هربان و قناعت پيشه و منزه و سخت گير و متكبر و گنددماغ نيست. بل كه عاقله مردى است م

سخت زودرنج. تنها نكته خارق العاده و چه بسا تاريك در زندگانى او همراهى و همدلى با 

فاشيست هاى فرانسوى در دههء سى ميالدى بود. در آن زمان بالنشو متاثر از فلسفهء هايدگر 

 بود و از روزنامه نگارى گذران مى كرد.

 

 نويسد: او مرد، زندگى كرد و از نو مرد. بالنشو در تعريف نويسنده مى

 

در كانون نگاه بالنشو به پديده هايى مانند ادبيات و عشق، سياست و كار، حقيقت و آزادى 

همواره مرگ قرار دارد. از عناوينى كه او براى آثارش برگزيده است مرگ انديشى به خوبى 

 پيداست:

 

(، "آخرين 8411"مرگ محتمل")(، 8491(، "محكوم به مرگ" )8491"آخرين كلمه" )

( و سرانجام اثرى به نام "لحظهء مرگ من" 8414، "مرگ آخرين نويسنده" )(8411انسان" )

(8449.) 

 

در اين اثر بالنشو متاثر از فجايع جنگ جهانى دوم با شيوهء نگارشى كه انگار در مرز خواب 

 و بيدارى روى مى دهد به تامل پيرامون مرگ و زندگى مى پردازد. مى نويسد:

 

ست كه به جاى مى ماند و اين حس همان مرگ است ـ يا بهتر:  "چه باك! تنها احساس سبكبالى

 لحظهء مرگ من است كه هر دم بيش از پيش به من نزديك مى شود."

 

مرگ در نظر بالنشو حقيقتى است كه هرگز نمى شود به معناى آن پى برد، با اين حال همواره 

و در هر لحظه با چهره  در زندگانى ما حضور دارد و ما در هر لحظه آن را تجربه مى كنيم

اى از مرگ روبرو مى شويم كه تازگى دارد. مرگ در زندگانى ما ـ در نظر او ـ در مفاهيمى 

مانند "غياب"، "تنهايى"، "فراموشى"، "سكوت"، "پرسش"، و " بيگانگى" نمود مى يابد. 

ن دارد به اين بالنشو در آثار خود با زبانى كه كنايه آميز است از طنز و ريشخند به زندگى نشا

 گونه مفاهيم مى پردازد و پيوند آن ها را با مرگ نشان مى دهد. مى نويسد:

 

"نويسنده در يك موقعيت مسخره قرار دارد. از يك سو مى داند كه حرفى براى گفتن ندارد و 

مى داند كه نمى تواند انديشه و احساس خود را چنان كه بايد و شايد روى كاغذ بياورد، از سوى 

 ر اما ناگزير است كه انديشه و احساسش را بيان كند."ديگ
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بالنشو معتقد است اين دوگانگى كه از درماندگى نويسنده نشان دارد از او موجودى مى سازد با 

جنبه هاى غم انگيز )تراژيك( و در همان حال خنده آور )كميك(. به گمان او اين موقعيت 

زبان در رساندن مفاهيم و معانى ـ يا به تعبير تراژيك و كميك برآمده از وضعيت ناپايدار 

بالنشو گسستگى كاركردى زبان ـ است. زبان در نظر او يك امر "احتماال مطلق" ست و در 

همان حال "انكار محض" است ـ در اين مفهوم كه به رغم آن كه زبان به كار وصف پديده ها 

ها درمى ماند و اين درماندگى، از  مى آيد، اما همزمان به دليل نارسايى از وصف دقيق پديده

آن نويسنده است و به واسطهء اين درماندگى است كه نويسنده به مرگ نزديك مى شود. زبان 

گفتار به گمان بالنشو جهان اشياء را در نظر آدمى ملموس جلوه مى دهد. زبان شاعرانه اما 

با جهان پيرامون بيگانه  برخالف زبان گفتار جنبهء ملموس اشياء را محو مى كند و آدمى را

مى كند. بالنشو مى نويسد: ويژگى زبان شاعرانه در ناپديد كردن اشياست. بدين ترتيب به نظر 

او، نويسنده با بهره گيرى از زبان و به رغم همهء نارسايى هاى زبان جهانى را مى آفريند و با 

فريده شد، با پايان يافتن اثر آفرينش آن جهان خود را از خود مى زاياند و همين كه جهان اثر آ

 مرگ نويسنده فرامى رسد.

 

بالنشو متاثر از انديشه هاى هگل، نيچه، هايدگر، هولدرين، ساد، رمبو، مالرمه، ريلكه و كافكا 

بر محور دو عامل دوگانگى زبان و مرگ انديشى مكتب شالوده شكنى را در نقد ادبى و 

هايى هم از خود به جاى گذاشت. رمان هايى مانند: زيباشناسى هنر بنيان گذاشت. بالنشو رمان 

"توماس تيره"، "محكوم به مرگ"، "توقع و فراموشى" و "لحظهء خودخواسته". سويهء 

داستانى اين آثار بسيار اندك است و بيش از آن كه جنبهء داستانى داشته باشند، تامالت فلسفى 

ل، بالنشو چه در مقاالتش و چه در نويسنده هستند در يك موقعيت مشخص داستانى. در هر حا

رمانهايش تالش مى كند از استعاره به مفهوم برسد و از مفهوم، استعاره بسازد ـ در اين معنا 

كه از استعاره معنازدايى مى كند و از معنا، استعاره مى سازد. چنين است كه در حد آشنايى و 

ى گيرد تا فرارسيدن مرگ كه بيگانگى، من و ضميرناهشيار، مرگ و زندگى آثار او شكل م

مرگ اوست و به مرگ نويسنده در اثر قطعيت مى دهد . در تاريخ ادبيات و فلسفه شايد هيچ 

انديشمندى مانند بالنشو تاكنون چنين با قطعيت منيت و من خود را انكار نكرده باشد. از اين 

ه دليل همين گمنامى است كه ترين انديشمند جهان است و با اين حال و اتفاقا ب نظر بالنشو گمنام

 يگانه است و جاودانه و در متن رويين تن و ناميرا. 

 

http://www.hylit.net/ba/more/28_0_2_0_M/ 

http://www.hylit.net/ba/more/28_0_2_0_M/


PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/  Page 4 
 

 

 نگاه ِ اورفه

 موريس بالنشو

 ی اميرحسين افراسيابی ترجمه

  

در اين چند   است*.« فضای ِ ادبی» ی چند صفحه از کتاب ِ مهم ِ موريس بالنشو به نام  ی زير ترجمه نوشته

ی اورفه استفاده کرذه است تا انديشه هايش را در  صفحه )از اواسط و مهم ترين بخش ِ کتاب( بالنشو از اسطوره

است، آوازی که خوانده می شود و نيز آوازی که « آواز»)اثر هنری و به خصوص شعر که همان  کاررد ِ مو

ديگری که کار يا اثر با آن   می گوييم(، الهام و نکته های ِ ظريف ِ « آهنگ»نواخته می شود و در فارسی به آن 

ين چند صفحه اشاره می کند. و آن يادداشت درگير است، بيان کند. او خود در يادداشت ِ آغاز ِ کتاب به اهميت ا

    اين است:

  

کتاب، حتا يک کتاب ِ پراکنده، دارای مرکزی است که آن را به سوی ِ خود می کشد. اين مرکز ثابت نيست، بل که 

تحت ِ فشار ِ کتاب و چه گونگی ِ ترکيب ِ آن، دچار ِ آوارگی است. با اين همه مرکزی است ثابت که، اگر اصيل 

اشد، خود را آواره می کند، اگرچه همان که هست می ماند و هميشه مرکزی تر، پنهان تر، نا مطمئن تر و سلطه ب

می نويسد.   جو تر می شود. کسی که کتاب را می نويسد، آن را از سرِ  اشتياق به اين مرکز و از سر ِ بی خبری

يال ِ باطل باشد که به آن دست يافته ای. هنگامی احساس ِ اين که لمسش کرده ای به راحتی می تواند تنها اين خ

که قصدش روشن کردن است، گفتن ِ اين که رو به سمت ِ کدام نقطه دارد، نوعی   که کتاب ِ مورد بحث کتابی باشد

 است. « نگاه ِ اورفه»نيت ِ خير ِ روش شناختی است: اين جا، به سمت ِ صفحه هايی که عنوانشان 

  

  

گشايد. از آن جا که هنر  شود، نيرویِ  هنر است که شب را می ه سوی يوريديسه سرازير میآن گاه که اورفه ب

نيرومند است، شب به او خوش آمد می گويد؛ خلوتی پذيرا می شود، هم سازی و توافق نخستين شب. اما به 

اند رسيد. زير سوی يوريديسه است که اورفه سرازير شده است. يوريديسه برای او نهايتی است که هنر می تو

لوای نامی که او را پنهان می کند و پرده ای که او را می پوشاند، نقطه ی به شّدت تيره ای است او، که هنر و 

 رسد.  می ديگر  ای است که گوهرشب به آن شب ِ شوند. لحظه اشتياق، مرگ و شب، گويی به سويش کشيده می

او اين است که به کار   زديک شدن به اين نقطه نيست.در هر حال، کار اورفه در سرازير شدن به ژرفنا، ن

روشنايی روز بازش گرداند و در روز به او شکل، قالب و واقعيت دهد. اورفه به هر کاری توانا است، مگر نگاه 

 -کردن به چهره ی اين نقطه، مگر در شب نگاه کردن به مرکز شب. می تواند به سويش سرازير شود؛ می تواند
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به سمت ِ خود بکشاند و رو به باال هدايتش کند، اما تنها با روی گرداندن  -ان هم نيرومند تر استو اين از تو

ازاو. اين روی گردانی تنها راهِ  نزديک شدن به او است. اين همان معنای ِ نهان گاه است هنگامی که خود را در 

د به اتمام رساند فراموش می کند، و ناگزير شب آشکارمی کند. اما اورفه، در جا به جايی ِ کوچ، کاری را که باي

نيست، تنها اين است که کسی با اين نقطه رو به  کارآن را فراموش می کند، زيرا خواست ِ نهايی ِ حرکتش تحقق 

رو شود، بر گوهرش چنگ اندازد، آن جا که آشکار شود بر آن چنگ اندازد، جايی که گوهرين است و به گونه 

 ت: در دل شب.ای گوهرين پيدايی اس

که يونانيان آن   -تنها زمانی می تواند توليد شود که تجربه ی بی کران ِ ژرفا  کار  اسطوره ی يونانی می گويد:

 -با آن بی کرانگی اش را دوام می آورد، می شناختند  کار  ضروری می دانستند و به عنوان آن چه کاررا برای 

 کارپنهان در  ی يک راست خود را آشکار نمی کند؛ تنها به گونه ی به خاطر خودش تعقيب نشود. ژرفا به گونه ا

اين امری بنيادين است، پاسخی بی چون و چرا. با اين همه، اسطوره چنان می نمايد که سرنوشت   پيداست.

ی را، که ب کاراورفه گردن نهادن به قانون ِ نهايی نيست. و، البته، اورفه با سر برگرداندن به سوی يوريديسه، 

درنگ ناکرده می شود، ويران می کند و يوريديسه به ميان سايه ها باز می گردد. آن گاه که او به پشت سر نگاه 

، به يوريديسه و به شب کار  می کند، گوهرِ  شب چون چيزی غير ضروری نموده می شود. چنين است که او به

نگاه نکردن، بی وفايی نسبت   نادرست نيست.خيانت می کند. اما روی برنگرداندن به سوی يوريديسه هم کم تر 

به بی کرانه است، نيروی ِ نسنجيده ی حرکت، که يوريديسه را نه در حقيقتِ  روز و خواهش ِ هر روزه، بل که 

می خواهد اورا هنگامی که پنهان  -در ابهام ِ شبانه می خواهد، در فاصله، با تنی بسته و چهره ای مهر و موم

امی که پيداست، و نه در صميميت ِ يک زندگیِ  آشنا، بل که چون بی گانگی ای که مانعِ  است ببيند، نه هنگ

 نزديکی است، و می خواهد در سرشاری مرگ او زندگی کند، نه اين که او را زنده سازد.

تنها چيزی که اورفه به جست و جويش به جهان زيرين آمد، همين است. تمام شکوه ِ کارش، تمام نيرویِ  

، و حتا اشتياق به يک زندگی شاد در روشنی ِ شفاف و دوست داشتنی ِ روز، برای اين مقصد قربانی شده هنرش

 ، نيرنگی که آشکارمی شود. ديگر  اند: نگاه کردن درشب به آن چه شب پنهان می کند، شب ِ 

ن زيادتی تبری جو، اين حرکتی بی نهايت مشکل ساز است که روز، آن را چون نوعی جنونِ  توجيه ناپذير، يا چو

محکوم می کند. از چشم انداز روز، نزول به جهان زيرين، پايين رفتن در اعماقِ  واهی، به خودی خود زياده 

منع می کند، اجتناب ناپذير است، زيرا که او با « بازپس نگريستن»شکستن ِ قانونی که اورفه را از   روی است.

پيش شکسته است. اين نکته اشارتی است بر اين که در واقع هيچ گاه  نخستين گام ها به سوی ِ سايه ها آن را از

اورا ناديدنی ديد، دست نخورده لمس کرد، درغيبتِ    اورفه از بازگشتن به سوی ِ يوريديسه دست نکشيده است:

اهش سايه وارش، درآن حضور ِ پوشيده که غيبتش را پنهان نمی کرد، که حضور ِ غيبت ِ بی پايانش بود. اگر نگ

نکرده بود، نمی توانست او را به سویِ  خود بکشد؛ و درست است که يوريديسه نيست، اما در اين نگاه ِ به 

مرده، نه از آن گونه مرگ ِ نفسانی که  -پشت ِ سر، اورفه خود غايب است. او کم تر از يوريديسه نمرده است

رگ ِ ديگر که مرگ ِ بی انتها است، عذاب ِ آرميدن است، خاموشی است، و پايان است، بل که از گونه ی آن م

 فقدان ِ پايان است. 
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روز، با داوری کردن بر کارِ  اورفه، بی صبری ِ او را هم سرزنش می کند. گويا اشتباه ِ اورفه که سرنوشتش 

رد. او تنها آوازخواندن از يوريديسه است، در اشتياقی ريشه دارد که او را به ديدن و تملک ِ يوريديسه وا می دا

تنها در آواز، اورفه است: هيچ رابطه ای با يوريديسه نمی تواند داشته باشد مگر در محدوده ی سرود ِ ستايش. 

او تنها پس از شعر و به خاطر شعر است که زندگی و حقيقت می يابد، و يوريديسه چيزی به جز بيان گر ِ اين 

ديل به سايه ای می کند و تنها در فضای ِ اورفه ای و با وابستگی ِ جادويی نيست که بيرون از شعر، اورفه را تب

معيار ِ اورفه ای آزاد، زنده و فرمان روايش می سازد. آری، اين درست است: اورفه تنها در آواز به يقين بر 

يوريديسه تسلط دارد. اما در آواز هم، يوريديسه از پيش از دست رفته است، و خود ِ اورفه، اورفه ی تجزيه شده 

می سازد. او يوريديسه را از دست می دهد چون که فرا تر از حدودِ  « مرده ی ابدی»ست؛ آواز بالفاصله از او ا

حساب شده ی آواز، مشتاق او است، و خود را از دست می دهد، اما اين اشتياق، و از دست رفتن ِ يوريديسه، و 

 الزم است.  کار  اب ِ سکون ِ ابدی برایتجزيه شدن ِ اورفه الزمه ی آوازند، درست به همان گونه که عذ

اورفه به خاطر ِ بی صبری مجرم است. اشتباهش اين است که می خواهد به جای ِ پی گيری ِ بی وقفه ی همان 

بی صبری، شکست ِ کسی   عمل ِ اشتباهش، اليتناهی را به اتمام برساند، برای ِ تمام ناشدنی پايان قائل شود.

ت ِ زمان پا پس کشد؛ صبر ترفندی است که با ساختن ِ ديگر زمانی از اين غيبت که به است که می خواهد از غيب

تسلط بر آن است. اما صبر ِ حقيقی بی صبری را ناديده نمی گيرد، با بی   نوعی ديگر سنجيده شود، در پی ِ 

نا بر اين بی صبریِ  رابطه ی نزديک دارد. ب -بی صبری ِ تاب آورده و به گونه ای بی انتها تحمل شده  -صبری 

اورفه در عين حال عملی درست است: آن چه که شور و شوق ِ خود ِ او، بيش ترين صبر ِ او و اقامت ِ بی 

 پايانش در مرگ خواهد شد، درهمين بی صبری آغاز می شود. 

  

 الهام 

  

خاموش می ماند. و  کارکند. اشتباهِ  او را آشکار تر نمی  کارنمی کند.  کاراگر جهان بر اورفه داوری می کند، 

که گويی، اورفه با پی روی نکردن از قانون، با نگريستن به يوريديسه، تنها، از   همه چيز چنان پيش می رود

لهام گرفته، در واقع سايه ی مبهم را از دوزخ به دام گويی، با اين حرکت ِ ا -پی روی می کند کارضرورت ِ ژرف ِ 

 هدايت کرده است.  کار  انداخته و بی آن که بداند، آن را به بازگشت به روشنايی ِ گسترده ی

اين   بی توجه به آواز، در بی صبری و بی حيايی ِ اشتياق، که قانون را از ياد می برد:  نگريستن به يوريديسه،

فريبندگی ِ تهی گی )خالء( تبديل می کند؟ آيا يوريديسه را تبديل به   الهام، زيبايی ِ شب را به . پس آياالهام است

می سازد؟ پس آيا الهام آن لحظه ی بحرانی است که گوهر ِ شب « مرده ی ابدی»سايه ای می کند و از اورفه 

می شود؟  ديگرفريبنده يا شب ِ ضرورتش را در آن از دست می دهد، و آشنايی ِ دوستانه ی نخستين شب، دام ِ 

نمی توان گفت غير از اين است. از الهام، تنها، حس ِ شکست را می گيريم، تنها، خشونت ِ آشفته را باز می 

شناسيم. اما اگر الهام، شکست ِ اورفه را اعالم می دارد و به گم شدن ِ يوريديسه، نه يک بار که دوبار اعتراف 

اين هم هست که اورفه را بر می گرداند و به گونه ای  -ی گی ِ شب را بيان می دارداگر بی معنايی و ته -می کند
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مقاومت ناپذيراو را به سوی ِ آن شکست و آن بی معنايی سوق می دهد، گويی انکار ِ شکست بسيار ناگوارتر از 

ست، برای کسی که انکارموفقيت بوده است، گويی آن چه را بی معنا، غير ضروری و اشتباه می ناميم، می توان

 خطر را می پذيرد و بی مقاومتی به آن تسليم می شود، خود را چون سرچشمه ی تمام ِ اصالت ها آشکار کند.

نگاه ِ الهام شده ی ممنوع، از دست دادن ِ هر چيز را برای اورفه مقّدر می کند: نه تنها خود را، نه تنها واقعيتِ  

است، استثنا نا پذيراست. الهام، حکمِ  ويرانی ِ اورفه و قطعيت ِ اين  روز را؛ بل که گوهر ِ شب را. اين قطعی

، پيروزیِ  کاررا وعده دهد يا در  کارويرانی را صادر می کند، بی آن که، بابت ِ غرامت ِ اين ويرانی، موفقيت ِ 

را در  کار  د می کند،آرمانی ِ اورفه يا بقای ِ يوريديسه را به ثبوت رساند. الهام، همان قدر که اورفه را تهدي

به حدِّ نهايی ِ ترديِد خود می رسد. از همين رو است که   در آن لحظه کار  خطر ِ سازش و مصالحه قرار می دهد.

چنين به کّرات و به شدت در برابر ِ آن چه به آن الهام می بخشد مقاومت می کند. و نيز به همين دليل است که به 

خود داری کنی. اما آن  اود: تنها زمانی می توانی مرا داشته باشی که از نگاه به حمايت از خود به اورفه می گوي

می بخشد فرا تر   را از آن چه به آن اطمينان کارحرکت ِ ممنوع، درست همانی است که اورفه بايد انجام دهد تا 

شدن که از شب مايه می  ، و فريفته ی اشتياقیکارببرد. اين حرکتی است که نمی تواند، مگر با فراموش کردن ِ 

از دست می رود. اين  کارگيرد، و اين همان قدر با شب پيوند دارد که با خاست گاه ِ شب. در اين نگاه است که 

از اهميت  کار، که بيش از کاربه تمامی از دست می رود. چيزی مهم تر از  کار  نگريستن، تنها لحظه ای است که

برای اورفه مهم تر از هرچيز است مگر آن نگاه ِ  کار  د اعالم می کند.محروم است، حضور ِ خود را به تأکي

می تواند از خود پيشی  کار  که  می شود. پس تنها در آن نگاه است کارمورد ِ اشتياقی که موجب ِ از دست رفتن ِ 

 گيرد، به اصل ِ خويش بپيوندد و در عدم ِ امکان تقديس شود.

را قربانی می کند،  کار  هديه ای است که با آن رد می کند، با آن  است. کار  رفه بهنگاه ِ اورفه هديه ی نهايی ِ او

و با اين کار نادانسته هنوز به  -و خود را متناسب با حرکت ِ سنجش ناپذيرِ  اشتياق به سویِ  اصل می کشاند

   حرکت می کند. کار  ، به سمت ِ اصل ِکار  سمت ِ 

، به عنوان ِ غرامت، باقی می کار  ديد ِ شکست فرو می ريزد، و تنها ترديد ِ سپس همه چيز برایِ  اورفه در تر

، هرگز آيا وجود دارد؟ در برابرِ  به ترين شاه کاری که مهارت و تصميم ِ آغاز در آن جلوه گر کارماند، زيرا 

، که نيست، هرگز ناگهان دوباره ناديدنی می شود کار  است، پيش می آيد که با چيزی محو شده رو به رو شويم:

اين خسوف ِ ناگهانی، خاطره ی دور ِ نگاه ِ اورفه است؛ بازگشتی از رویِ  دل تنگی به سویِ    نبوده است.

 ترديد ِ اصل است.

  

 هديه و قربانی 

  

 اگر بر آن چه چنان لحظه ای ظاهرن از الهام می گويد اصرار بورزيم، بايد بگوييم: الهام را به اشتياق می پيوندد.

 کارمی گنجاند: قانون ِ نهايی ِ  کار  را که باعث ِ قربانی شدن ِ کار می شود، در مراقبت از بی مراقبتی تمايل ِ 

خيانت می شود. بی قيدی، عمل ِ قربانی کردن  کار  شکسته می شود؛ به سود ِ يوريديسه، به سود ِ سايه، به
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به راستی هم، غرامتش بال   شايد گناه باشد.  شد.قربانی کردنی که تنها می تواند سبُک و بی قيد با -است

چون کفاره ی گناه پرداخته می شود، اما بنيادش سبک سری، بی مراقبتی و بی گناهی است. اين قربانی   فاصله

از طريقِ   -کردنی بدون ِ تشريفات است، که در آن خود ِ تقديس شده يعنی شب با تمام ِ ژرفای ِ دست نيافتنی اش

به غير ِ ضروری،  -قيدی که حتا بی حرمتی نيست و به هيچ روی سنگينی يا جاذبه ی کفر را ندارد نگاه ِ بی

 کفرآميز نيست بل که کم تر از هر مقوله ای از آن دست است، باز گردانده می شود.  که

در شيفتگیِ   شب ِ مقدسی که او -بسيار خوب، شب ِ بنيادينی که اورفه را، پيش از نگاه ِ بی قيدش، پی می گيرد

اين شب به يقين غنی  -آواز تسخير می کند ، و سپس در محدوده ی آواز و فضای ِ سنجيده ی آن ادامه می دهد

شب ِ مقدس، يوريديسه را   تر و شکوه مند تر از آن بی هودگی ِ تهی ای است که نگاه ِ اورفه از آن می سازد.

در آواز محصور می کند. اما خود نيز محصور است.  محصور می کند؛ آن چه را که از آواز پيشی می گيرد

پی می گيرد، تقديس شده ای است در تسلط ِ نيروهای ِ مناسک، يعنی نظم، درستی، قانون، طريقِ    وابسته است،

تائو، و محور ِ دارما. نگاه ِ اورفه شب را آزاد می کند، مرزها را می شکند، قانونی را که شامل بنياد بود و آن را 

ار می کرد می شکند. پس نگاه ِ او آن لحظه ی نهايی ِ آزادی است، لحظه ای که او خود را از خود آزاد می مه

است آزاد می  کار  را از مراقبت ِ خود آزاد می کند، تقديس شده ای را که در کنترل ِ  کار  کند و، مهم تر از آن،

ش. )چنين است که الهام هديه ای تمام عيار است.( پس ، به آزادی ِ بنيادمی بخشدرا به خود او   کند، تقديس شده

در تصميم به نگريستن همه چيز به خطر می افتد. در اين تصميم است که نيروی ِ نگاهی که بنياد ِ شب را آزاد 

می کند، مراقبت را لغو می کند، بی وقفه را از طريق کشف کردنش دچارِ  وقفه می کند، به اصل نزديک می شود. 

   ه ی اشتياق، بی خيالی و اقتدار است.اين لحظ

می پيوندد. کسی که بی صبر نيست  بی قيدی  می پيوندد. بی صبری اشتياق را به اشتياق نگاه ِ اورفه الهام را به 

اما کسی که تنها بی صبر   به لحظه ای که مراقبت، با شفافيت ِ خود متحد می شود.  هرگز به بی قيدی نمی رسد،

بايد هسته   نخواهد بود. چنين است که بی صبری  به بی قيدی، به داشتن ِ نگاه ِ بی وزن ِ اورفه،است هرگز قادر 

ی صبر ِ بنيادين باشد، برق ِ خالصی که انتظاری بی پايان، سکوت و ذخيره کردن ِ مراقبت، باعث ِ پريدنش از 

که چون نقطه ای تاب ناک که از اين مرکز ِ خود می شود، نه تنها چون جرقه ای که از تنشی شديد بر جهد، بل 

 اتفاق ِ شاد، بی قيدی. -انتظار ِ مراقبت گرايانه گريخته است

  

 جهش 

  

کند،  شود. و اين نگاه، حرکت ِ اشتياق است که سرنوشت ِ آواز را تباه می نوشتن با نگاه ِ اورفه آغاز می

شده و بی قيد به اصل می رسد، آواز را تقديس می  کند، و در اين تصميم ِ الهام واپسی برای ِ آن را مختل می دل

يعنی: آدم تنها زمانی   کند. اما برای نزول به اين لحظه، اورفه بايد از پيش نيروی ِ هنر را در اختيار داشته باشد.

می تواند بنويسد که به آن لحظه ای برسد که درعين حال تنها در فضايی که با حرکت ِ نوشتن گشوده می شود 
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وان به آن نزديک شد. برای نوشتن، بايد از پيش بنويسی. دراين تضاد است که گوهر ِ نوشتن، گرفتاری ِ می ت

 خانه کرده اند.  تجربه و جهش ِ الهام

  

 * THE SPACE OF LITERATURE, translated by Ann Smock, University of 

Nebreska Press,   Lincoln, London, 1982 

 

http://www.poetrymag.ws/revue/04/blanchot-maurice-espacelitteraire.html 

 

 

 خشنود   مرگ

  بالنشو  موريس 

    پچواک احمد پرهيزى  

  

 

را   ارزشش  کند که مى  را خاطرنشان  اى نکته  اش روزانه  دفترچه خاطرات  هاى از يادداشت  افکا در يکىک  

  انچن  ، اگر درد آن در بستر مرگم  که  گفتم ۱ ماکس  به  خانه  به  بازگشت  هنگام»انديشيد:   بدان  دارد که

  انداختم  را از قلم  عمد آن  به  ــ و بعد هم  کنم  اضافه  کردم  بود. فراموش  شديد نباشد، بسيار خشنود خواهم

  اين  . در تمامى است   خشنود مردن ِشايستگى  بر همين  اش پايه  نويسم مى  که  چيزهايى  بهترين  ــ که

را دشوار   آن  که  ميرد و کسى مى  که  است  از کسى  تصحب  ، هميشه کننده  و يکسر قانع  خوب  هاى قطعه

تاءثرآور   خيلى  خواننده  براى  نظر من  به  کم ِها دست بيند. همه اين مى  عدالتى بى  نوعى  يابد و در آن مى

  يک   رازآلودى ِهاى توصيف  ، چنين خشنود بميرم  در بستر مرگم  بتوانم  کنم فکر مى  که  منى  ؛ اما براى است

  از توجه  شده  حساب  شکلى  به  ، من کنم مى  شادى  احساس  حتا در لحظه احتضار هم  ، من است  بازى

  تا آن  تر است جمع  و حواسم  عقل  . من است  شده  معطوف  مرگ  طور به  اين  که  جويم مى  بهره  مخاطبى

حد   تا به  من  و زارى  گريه  د کرد. بنابراينخواه  و زارى  گريه  در بستر مرگش  کنم مى  گمان  که  کسى

سير زيبا و   نخواهد شد، بلکه  قطع  خشک  شکلى  به  واقعى  هاى و زارى  گريه  ، مثل است  کامل  ممکن

  توان نمى  را دارد. با اطمينان ۱۱۱۱دسامبر   تاريخ  انديشه  اين...».   خواهد گرفت  را پى  اش خالصانه

  همان  موضوع  ، اين عالوه  . به برخاست  ستايشش  کافکا بعدها به  کند که مى  را بيان  ىديدگاه  که  گفت

  . اما اين است  زده مى  حدس  را از پيش  اش شرمانه جنبه بى  کند، تو گويى مى  پنهانش  که  است  چيزى

  گونه  اين  توان را مى  طعهق  اين  . کل گر است روشن  اش کننده تحريک  انگارى حتا با وجود سهل  انديشه

  برقرار کرده  با مرگ  روايى ، اگر رابطه فرمان باشى  بر خود مسلط  تنها اگر در برابر مرگ»کرد:   خالصه

http://www.poetrymag.ws/revue/04/blanchot-maurice-espacelitteraire.html
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  توانيم و نمى  دهيم مى  را از کف  قوايمان  در برابرش  که  است  چيزى  همان  مرگ«.  بنويسى  توانى مى  باشى

  کند؛ نويسنده مى  کشد، گفتار را قطع مى  بيرون  ها را از زير قلم ، واژه مرگ  راين. بناب در خود بگنجانيمش

  را تحت  کس  شنود يا هيچ نمى  کس  هيچ  که  و مبهم  ناشيانه  کشد، فريادى نويسد، فرياد مى ديگر نمى

  ؟ بدين . چرا مرگ است  با مرگ  هنر، ارتباط  کند که مى  جا؛ کافکا احساس  دهد. در اين تاءثير قرار نمى

  . چنين است  شده  بر خود چيره  حد نهايت  شود به مى  چيره  بر مرگ  که  . آن است  نهايت  مرگ  خاطر که

 .   عظيم ِروايى ، فرمان است  لحظه عظيم  بر آن  روايى دارد. هنر فرمان  کامل  قدرت  کسى

  گر چه.«  است   خشنود مردن ِشايستگى  بر همين  شا ، پايه ام نوشته  من  که  چيزهايى  بهترين»جمله 

؟  چيست  شايستگى  نمايد. اين مى  مشکل  آن  اما پذيرش  است  اش زاده سادگى  دارد که  دلفريب  اندازى چشم

تا بداند چطور در   شده  نزديک  مرگ  قدر به  در بر دارد؟ آيا آن  چيزى  کافکا چه  خاطر براى  اطمينان  اين

 رفتار خواهد کرد؟   رشبراب

  مرگى  ميرد به مى  هر کس  که  جايى  همان  يعنى  هايش نوشته«  خوب  هاى قطعه»رسد کافکا در  نظر مى  به

  است  عبارت  آيا موضوع  . بنابراين است  کرده  را در لحظه احتضار وارد بازى  ميرد، خودش مى  ناعادالنه

  چيزى  چنين  طور دقيق  به  ؟ اما متن است  گرفته  نوشتار انجام  ير پوششز  که  مرگ  به  نزديکى  اى از گونه

دهد و  مى  در اثر رخ  ناگوار، که  مرگ  ميان  صميمانه  ارتباطى  به  متن  شک  گويد: بدون را نمى

  يفىتوص  دار را، که سرد و فاصله  کند و ارتباطى مى  ، اشاره با حضور او خشنود است  ، که اى نويسنده

  تواند حوادث را بداند، مى  متاءثر کردن  فن  که  در صورتى  راوى  کند؛ يک مى  دهد نفى مى  دست  به  عينى

  حالت  اند. در اين غريب  خودش  براى  که  کند، حوادثى  روايت  کننده  منقلب  روشى  را به  کننده  منقلب

  که  اى روايى . اما فرمان بگيرى  يارى  از آن  باشى  داشته  حق  که  و اين  است  بيان  علم  به  مربوط  دشوارى

  بدان  عميق  شکلى  او به  که  و کتابى  حساب  و همچنين  ديگر است  گويد چيزى مى  سخن  کافکا از آن

 خشنود  ِکند، اما بايد لياقت مى  ايجاب  چنين  ، بايد در لحظه احتضار ُمرد، واقعيت شود. بلى مى  متوسل

را،    نگاه ِبرق  و بايد در لحظه ُمردن  را يافت   عظيم ِ، خشنودى  عظيم ِ، بايد در ناخشنودى را داشت  ردنمُ 

  البته -  است  بسيار نزديک  ِهِگلى  دانايى  به  که  اى مندى کرد. رضايت  خيزد، حفظ برمى  جان  از آرامش  که

  که  مرگى  ، يعنى محض  در منفيت  که  دليل  همين  به -کند   اهر هم  را با خودشناسى  ، خشنودى دانايى  اگر اين

 شوند.  مى  مثبت  ، امورى حد مطلق  تا به  ، کار و زمان است  ُمحتمل

  چنين گيرد. هم جا نمى  قدر راحت  ، اين طلبانه جاه  چنين  اندازى جا، در چشم  کافکا در اين  که  ماند اين مى

  برداشتى  بيند،؛ منظورش مى  مردن  خوب  توانايى  را مستلزم  نوشتن  خوب  او لياقت  وقتى  که  ماند اين مى

هر   ، به که  خاطر است  کند. ] ؛ بدين مى  خود را [ بيان  تجربه شخصى  ، بلکه نيست  طور عام  به  از مرگ

را متوجه   ناآشفته  د نگاهىتوان مى  که  است  کشد، چنين دراز مى  آشفتگى  بدون  ، او در بستر مرگش دليلى

را در نظر   هايش از قصه  يک  شود. او کدام  يکى  با مرگشان  بينانه روشن  کند و با محرميتى  قهرمانانش
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  ، آن يادداشت  از اين  چند روز پيش  , کهAu Bagne in der strafkolonieقصه   شک ؟ بى است  داشته

نويسد و تعداد  را مى  محاکمه  بود. بنابراين  شده  دلگرميش  بو موج  بوده  خوانده  دوستانش  را براى

را نيز مدنظر   و داورى   مسخ  هاى ، بايد قصه نيست  ابتدايى  افق  ها مرگ در آن  که  قصه ناتمام  زيادى

  مرگ  هاى از صحنه  گرايانه واقع  توصيفى  کافکا به  دهد که مى  آثار نشان  اين  کردن  . لحاظ داشت

 ميرند.  مى  و خاموش  سريع  خيلى  ميرند در چند کلمه مى  که  ها، آنان قصه  اين  انديشد. در تمام نمى

تنها   ها نه آن  بر آنکه  گويند مبنى کافکا مى  در مورد قهرمانان  کند که را تاءييد مى  اى عقيده  مساءله  اين

  را به  رفتارشان  که  است   مرگ ِفضاى  زيند اين مى  هک  هم  طور آشکارا وقتى  به  ميرند بلکه مى  که  وقتى

کنند و کافکا نيز  مى  را تجربه  غربت  اين  دارند. آنان  تعلق«  مردن«  نامعلوم  زمان  به  رساند؛ آنان مى  انجام

  سوى  به» را  تجربه  اين  نخواهد توانست  رسد که مى  نظرش  به  ، ليکن است  کردن  تجربه  ها در حال بر آن

را   تجربه   اين ِ ، لحظه نهايى اگر او پيشاپيش  بکشد که  بيرون  و اثرى  قصه  کند و از آن  هدايت« خير

 کند ] .   چنين  توانست  بود [ مى  خيال بى  بود و در برابر مرگ  پذيرفته

در هنر.   تقلب  براى  است  رسد مجوزى نظر مى  به  که  است  رنجاند اين ما را در انديشه کافکا مى  چه  آن

کند؟  مى  توصيف  ناعادالنه  اى واقعه  چون ، هم است  از آن  آماده استقبال  خود با خشنودى  را که  چرا چيزى

  ؟ براى خشنود است  از آن  خودش  که  آن  کند حال مى  گزارش  وحشتناک  شکلى  ما به  را براى  چرا او مرگ

، شايد  است  با مرگ  کردن  بازى  دارد. شايد هنر مستلزم  اى  ظالمانه ِنگارىا سهل  متن  که  است  همين

  . اما اين اى روايى فرمان  وجود دارد و نه  کمکى  نه  که  گاه  شناساند، آن ، را مى از بازى  اى ، لحظه بازى

جا   آن  که  انديشيده  قصد از پيش  کند، با اين پرواز مى  هنر گرداگرد حقيقت»؟  معناست  چه  به  بازى

را   سوختگى  ملموس  شکلى  سوزد، اما به جا نمى  کند، آن پرواز مى  جا او گرداگرد مرگ  اين« نسوزد.

  اى شود: منظره  تاءثرمى  موجب  سرد و دروغين  طرزى  سوزد و به مى  شود که مى  کند و همانى مى  بيان

   کافکا بايد آن ِبا نظرگاه  برخورد کردن  منصفانه  براى  همه  اين . با؛ است  هنر کافى  کردن  محکوم  براى  که

  گونه  اين  ، چرا که نيست   خود خوب ِخودى  به  ، رفتارى ُمردن   او راضى ِچشم  فهميد. به  را طور ديگرى

  همان  ـ يعنىدهد ـ مى  را نشان  در زيستن  از خوشبختى  و دور بودن  از زندگى  بودن  ناراضى  رفتار، نخست

 ــ   داشت  و دوستش  نياز داشت  آن  از هر چيز به  بايد پيش  که  چيزى

  . کافکا، به است  رفته  از بين  لحظه  از همين  معمولى  با جهان  ارتباط  يعنى«   خشنود مردن ِشايستگى»

  نوشتن  به  عطيه  و اين  شده  او داده  تبعيد به  مثل  ، درست او عطا شده  به  که  ، مرگى است  مرده  نوعى

خود   دور کنند خود به  را از شخص  طبيعى  امکانات  که  واقعيت  اين  طور عادى  . به است  پيوند خورده

  ، دربرگرفتن از زندگى  بودن  محروم  کند. واقعيت او نمى  نصيبرا   نهايت بى  بر امکان  روايى فرمان

  )خشنوديم  منفى  شکلى  نماياند، مگر به نمى  کننده  را راضى  کند و مرگ نمى  را توجيه  سعادتمندانه مرگ

 کافکا. اما  ِ ديدگاه ِو نارسايى  سطحى  ويژگى  است  .( اين ايم باز کرده  را از سرمان  از زندگى  نارضايتى  که
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  دورى  از َمردم  اين  براى»نويسد:  مى  کافکا در دفترچه خاطراتش  ، دوباره سال  ، در همان درستى  به

و   گزينى دورى  اين.«  بميرم  در آرامش  بتوانم  که  اين  براى  ؛ بل کنم  زندگى  در آرامش  که  گزينم نمى

  از دست  ندهم  را نجات  خودم  با کارى  اگر من: » است  شده  يلبر او تحم  کارش  دليل  به   تنهايى ِخواست

خود را   در برابر موجودات  ؟ من يابيم درمى  هست  که  روشنى  همان  را به  مساله  بود. آيا اين  خواهم  رفته

  شوم  هالک  آرامى  به  خواهم مى  که  خاطِر اين  به  ، بل کنم  زندگى  آرامى  به  خواهم مى  خاطر که  اين  به  نه

نويسد تا در  گيرد، تا بنويسد، او مى سنگر مى  ، او در برابر جهان است  کار نوشتن  اين.«  کنم مى  پنهان

نوشتار.   براى  است  و توجيهى  است  ، هدف هنر است  خشنود، اُجرت  ، مرگ مرگ  بميرد. اينک  آرامش

ما آشنا   براى  ؟ جواب گذارد بنويسيم مى  چيزى  و چه  بنويسيم  . اما چگونه شدن  هالک  آرام  براى  نوشتن

ما   دشوار براى  اى را تجربه  . تناقض باشيم  شايسته خشنود مردن  که  بنويسيم  توانيم مى  : تنها وقتى است

 ( le cercleکند. دور ) مى  حل

از   پردازد که مى  چيز نخستين  به  که  است  صورت  اين  بيند به مى  خود را با دور مواجه  انديشه  که  گاهى

  نزديک  واقعه ابتدايى  اين  تواند جلو برود. شايد ما به مى  نقطه  آن  به  برگشتن  و تنها براى  است  گذشته  آن

  کسى  اينک  . نويسنده تغيير دهيم« خشنود»و «  آرامى  به«  هاى واژه  کردن  را با پاک  ، اگر قاعده بشويم

  رابطه پيشاپيش  ؛ درباره يک را از نوشتن  قدرتش  که  است  نويسد تا بتواند بميرد و او کسى مى  که  است

شعر و   شاعر تنها پشت  که  چنان شود. هم مى  روشن  اما طور ديگرى  است  باقى  گيرد. تناقص مى  با مرگ

باشد تا شعر   وجود داشته  شاعرى  ستنخ  است  الزم  بماند که -وجود دارد   که  است  از آن  انگار پس

اثر،   رود يعنى مى  اثرى  نوشتن  در پى  ُمردن  توانايى  سوى  کافکا به  زد که  حدس  توان مى -وجود يابد 

  [ يعنى  بر آن  بايد پيشاپيش  مرگ  اثر و به  خلق  به  شدن  نايل  گويا براى  که  است  ، تجربه مرگ خودش

و کاربرد   و فاصله  است  دست  در اثر دم  که  تحرکى  زد که  حدس  توان مى  اما همچنين شد.  چيره  مرگ ] 

کند. حتا  مى  راهنمايى  ُمردن  امکان  را به  نويسنده  که  نيست  تحرکى  همان  طور کامل  به  است  مرگ

  کند که مى  وابسته  کسى  را به اثر  که  هنرمند و اثر، روابطى  ميان  غريب  چنين  کرد روابطى  فرض  توان مى

گيرد  مى  نشاءت  اى از تجربه  قاعده بى  چنين  باشد، روابطى  وجود داشته  است  صرفاً در مرکز اثر ممکن

  که  گيرد و از دو نمودى مى  نشاءت  آن  تر از ابهام را زير و رو کند. اما بيش  زمان  هاى تواند قاعده مى  که

ُمرد،   بتوان  که  خاطر اين  به  : نوشتن دهيم مى  او نسبت  به  کند که مى  بيان  ر جمالتىد  کافکا بسيار ساده

ما   کنند، که مى  زندانى  بودنشان  دورى  ما را در ايجاب  که  هايى . واژه نوشت  بتوان  که  خاطر اين  به  مردن

را   کنند تنها نقطه شروع ما را مجبور مى  ، که دور شويم  بياييم  خواهيم مى  چه  کنند از آن را مجبور مى

  نزديک  آن  به  ، بتوانيم از آن  دور شدن  تنها در هنگام  که  کنيم  کارى  نقطه  و در اين  و جو کنيم  جست

کند  حضور مى  اعالم  ناپذيرى پايان  آن  که  دهند: زمانى اميد را نيز اجازه حضور مى  ها اين ، اما واژه شويم

 کند.  موعد را پديدار مى  شود و ناگهان مى  لطمس  که
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ها  جمله  . اين  خود اوست ِخاص  باشند که  تاريک  توانند بيانگر نگاهى کافکا مى  هاى ، جمله طور طبيعى  به

  ديگر، به  از بسيارى  ژيد ، پس  آندره  که  اند، ديدگاهى درباره هنر و اثر هنرى  رايج  هاى با ديدگاه  در تقابل

،  شان ترين ، متعددند، و گويا مهم بنويسم  دارند که مرا وامى  که  داليلى»بود:   کرده  يادآورى  خويش

 ۷۲،  )خاطرات«  داشتن  نگه  در امان  را از مرگ  : چيزى يکى  اين  ويژه  ، شايد به است  شان ترين محرمانه

  هنرمند را به  که  ها است آثار، اين  ماندگارى  به  ، اعتماد کردن خاطر نمردن  به  (، نوشتن۱۱۷۷  ژوئيه

يا بنا   داده  ، يا تغيير شکل شده  پوچ  که  است  کند، اثر مرگ مى  مقابله  با مرگ  زند. نبوغ پيوند مى  کارش

شايد »و «  شده  کاسته  اش از شکوه»و «  شده  کاسته  اش از تلخى»،  پروست   سرباالى  هاى بر واژه

  جديد هستند و به  دهند که تذکر مى  خالقان  به  که  سنتى  روياهاى  اين  ما به  است  ممکن«.  شده  ناممکن

  گرايند، همان توسعه هنر انسان  محصول  که  کرد. روياهايى  نخواهيم  دارند، اعتراض  امروز ما تعلق  غرب

  کند. اين  خود را جاودانه  کنش  با اينکند و   جلوه  بزرگ  در آثارش  که  است  اين  دنبال  شخص  که  جايى

  به  پيوستن  براى  يادماندنى  به  ، هنر جز روشى اى لحظه  ؛ اما در چنين و معنادار است  مهم  البته  موضوع

  همين  ، به جنگ  مردان ، بزرگ ، قهرمانان تاريخى  بزرگ  هاى شخصيت  ، که تنها هنرمندان  . نه نيست  تاريخ

  ها و وجودهاى ها مثال شوند، آن مى  ها وارد حافظه مردم دارند. آن مى  در امان  ا از مرگخود ر  روش

اگر   که  بفهميم  توانيم يابد. مى مى  باشد خاتمه  کننده  راضى  که  از اين  پيش  فرديگرى  روش  اثرگذارند. اين

، ديگر  است  حقيقت  براى  جمعى  الش، ت است  در جهان  ، کنش است  کار تاريخ  نخست  است  مهم  چه  آن

  زمان  بر بلنداى  و ثابت  حرکت بى  که  باشى  نيازمند اين  که  است  ، پوچ نابود نشوى  بخواهى  که  است  پوچ

،  است  مهم  چه  . آن خواهى مى  که  است  چيزى  آن  برخالف  ، وانگهى است  ها پوچ . اين بنمايى  برجسته

در تغيير   که  اين  براى  است  نابود شدن  ، که تغيير است  ، که ها نيست  کاهالنه بت ِنگىدر جاودا  ماندن

،  . بنابراين باشى  و خالى  عار و خشک بى  نامى  که  اين  ، نه نام بى  : کنشى باشى  داشته  سهمى  جهان

  گمنام  که   ديگرى ِهر کار واقعى  دارىو پن  است  پر از نقص  که  تنها حقير بل  نه  خالقان  ماندگارى  روياهاى

تر و  درست  که  است  بر مرگ  پيروزى  نوعى  است  گرفته  شکل  خاطر رشد جهان  و به  جهان  در اين

 .  ، آزاد است نباشى  قبل  مثل  که  حقيرانه اين  از افسوس  کم تر و دست مطمئن

تغيير در   نوعى  به  وابسته  که  نيز هستند ــ روياهايى  ديگرى  هاى واجد ويژگى  بسيار قوى  روياهاى  اين

هنر تصور   خود را ارباب  انسان  که  در خود ندارند، زمانى  هنوز هنر، حضورى  که  هنر هستند زمانى

از   باشد که  کسى  خلق  کند و در هنگام مى  خلق  باشد که  خواهد کسى خواهد حاضر باشد، مى کند، مى مى

  اند و اين شده  با مرگ  درگير رابطه ژرف  هستند که«  خالقانى»دهنده  روياها نشان  گريزد ــ اين مى  ويرانى

  مرگ  خواهند که ها مى ها و آن کند. اين مى  دنبال  کافکا هم  که  است  چيزى  ظاهر، همان  بر خالف  رابطه

بگيرند. از   فاصله  از مرگ  که  اين  براى  ، ديگران مرگ  گرفتن  در چنگ  براى  پذير باشد. يکى امکان

  جاى  است  و مرگ  آزادى  ميان  اى  رابطه ِگذارى بنيان  که  افق  در يک  پوشيد. آنان  چشم  توان ها مى تفاوت
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 گيرند.  مى

  

 :  منبع

De Kafka à Kafka, Gallimard, 1981  

 .  است  نوشته ۱۱۹۷را بالنشو در   مقاله 

 

،  اسرائيلى  دان و موسيقى  (، نويسنده پراگ ۱۸۸۱ -آويو   تل ۱۹۶۸) Max Brod برود:  ماکس -۱

  تمامى  بود که  از او خواسته  هولناک  کافکا با اصرارى  که  است  کسى  کافکا. او همان  صميمى  دوست

 نکرد.   کافکا عمل  به  اش وعده  او به  را بسوزاند؛ و البته  هايش نوشته

 

http://www.poetrymag.ws/revue/04/maurice-blanchot-lamortcontente.html 

 

 

  www.poetrymag.info 

  

 انتظار فراموشی

 موريس بالنشو

         پچواک : پرهام شهرجردی       

 
Mark Rothko ,Untitled [Seagram Mural,]c. 1958, National Gallery of Art, Washington D.C.d   

  
  

  

  

http://www.poetrymag.ws/revue/04/maurice-blanchot-lamortcontente.html
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نشو، به طور انتظار فراموشی موریس بالنشو حادثه ای است در زنده گی ی ادبی بال انتشار کتاب 
عام تر، در زنده گی ادبیات. کتاب ظرف پنج سال نوشته شده، روایت، شرح و توضیح را به هم می 
آمیزد و با سبک گسسته و منقطعی که دارد، در برابر شئی مورد خوانش عالمت سوآل می گذارد. 

 چه می خوانیم؟ 

  
گفت و گو و عشق )در   فت و گو،حافظه با گ  رابطه ی حافظه، رابطه ی اصل و منشا با حافظه، و

مرد و زنی را شاهدیم(، که تکه تکه از هم جدا می شوند تا در میان ِ قطعه   این کتاب، گفت و گوی
رد   در مورد فرم این نوع نوشتار، نوشتار گسسته، قطعه شدن ِ شان انتظار و اعتنا، پر رنگ شود. 

گسسته ای را پیش می کشد که هم زمان هم به  پای نیچه دیده می شود. ولی بعدها بالنشو نوشتار ِ
گزین گویه های نیچه می ماند، هم چیزی بیش تر در خود دارد. کتاب های بعدی، گام فراسو و 

 نوشتار فاجعه، سیر ِ تکاملی ی این نوشتار گسسته اند. 
  

فراموشی، در کتاب های ما قبل حاضر شده بوده اند، کتاب های پیشین تمام شده دو شخصیت ِ انتظار 
اند، یا نشده اند، اما شخصیت ها مانده اند، از کتابی به کتاب ِ دیگری آمده اند، به این کتاب آمده اند. 

هیچ کس این جا نمی خواهد خودش » در کتاب به وقت مقرر کلودیا، یکی از شخصیت ها می گوید:
همین مرتبط نشدن یا عدم ِ رابطه، رابطه ی نویی را پیش می آورد، « به قضیه ای ربط دهد.را 

 رابطه ای که در فاصله، انتظار می نشاند، و از انتظار رابطه می سازد. 

  

که از دوم شخص « کاری کنید که بتوانم با شما صحبت کنم»در انتظار فراموشی با لیت موتیف 
کاری کنید که نتوانم با »دیل می شود، و دست ِ آخر فرم ِ منفی می گیرد:جمع به دوم شخص مفرد تب

«. شما صحبت کنم  

این فضا کجاست که در آن می توان صحبت کرد، برای صحب کردن چه باید کرد ؟ تا کجا می توان 
 صحبت کرد؟ چه لحنی به کالم می آید ؟ کدام لحن به زبان می آید ؟ چیست که به زبان می آید ؟

  
  

    

ی موریس بالنشوانتظار فراموشی گسسته هایی از      

  

کم    خش ی  ب

  
  

  چرا این طوری به من گوش می دهید؟ چرا حتا موقتی که حرف می زنید، باز هم گوش می »    
بگویم ؟ و هیچ وقت پاسخ نمی دهید، هیچ وقت که باید بعدا خودم  دهید؟ چرا حرفی از من می گیرید 

چیزی از خودتان را به گوش نمی رسانید. اما این را بدانید، من چیزی نخواهم گفت. آن چه می گویم 
«هیچ نیست.  

  
می خواست چیزی را که پیش تر گفته بود، )مرد( تکرار کند، تنها تکرارش کند.  بی شک او )زن( 

من حرف های خودش را باز نمی شناخت. آیا من به نوبه ی خودم اما او هیچ وقت در حرف های 
 تغییری در آن می دادم ؟ آیا از او تا من چیزی تغییر می کرد ؟ 
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با صدای آهسته برای خودش، با صدای آهسته تر برای او. کالمی را که می بایست قبل از شنیدن 
 تکرار کرد.، همهمه 

مستقر، ضرورت ِ رها  –سرگردان، همه جا  –هیچ جا  بی جای پایی از آن چه دنبال می کرد،
 کردن. 

  
 همیشه حرف کهنه است که می خواهد از نو این جا باشد، بی سخنی. 

  
  
  

  نیست، گرچه نتواند درباره ی این چیزها کلمه ی واقعی را به زبان بیاورد.  این ها داستان   
واقعی بوده، نه بگوید واقعی نبوده. بعدها، فکر کرد که  چیزی برایش اتفاق افتاده، نه می تواند بگوید

 حادثه می تواند نه درست باشد نه غلط.

  
   
  

  کسی در تو منزل کرده ؟ چه سرد است این جا، چه قدر کم در تو ساکن  اتاق بی چاره، هرگز   
نمی مانم تا جا پای اقامت ام را پاک کنم ؟  شده ام. آیا این جا  

از نو، از نو، قدم زنان و همیشه در محل، سرزمینی دیگر، شهرهایی دیگر، راه هایی دیگر، همان 
 سرزمین. 

  
  
   

  اغلب حس می کرد که او )زن( دارد حرف می زند، اما هنوز )زن( حرفی نزده بود. پس   
 منتظر می شد. با او در دایره ی چرخان ِ انتظار محبوس شده بود. 

  
  
   

 »  -« بله، اما می دانید باید چکار کنم ؟»  -« کاری کنید که بتوانم با شما صحبت کنم.» 
چطور می » -« خب، شروع کن، با من حرف بزن.»  -« متقاعدم کنید که صدایم را می شنوید.

نمی دانم. به نظرم می آید که »  -« توانم شروع به حرف زدن کنم، اگر شما صدایم را نشنوید؟
 -« برای چه من را تو خطاب می کنید ؟ شما به هیچ کس تو نمی گویید.»  -« ایت را می شنوم.صد
نمی خواهم که حرف بزنید : شنیدن، »  -« دقیقا" به همین دلیل است که روی سخن ام با توست.» 

شده نه ، من را نه، درست متوجه »  -« تو را بشنوم یا کال" بشنوم ؟ می خواهی »  -« تنها شنیدن.
«. پس باشد که تو نباشی که حرف می زنی، وقتی که حرف می زنی»  -« اید. شنیدن، تنها شنیدن  

  
 و بنابراین همیشه در یک زبان حرف دوگانه را به گوش رساندن. 

نوعی مبارزه بود که او )زن( با او )مرد( دنبال می کرد، توضیحی ساکت که او )زن( می خواست 
زن( می داد. )به   و او )مرد( حق را  

  
  
  

 نباید به عقب بازگشت.
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  از شما نمی خواهم کمک ام » اما این دیگر برایش کافی نبود. « هر چه بخواهید می کنم.»  
اما او این « باید منتظر چه باشم ؟»  -« کنید، می خواهم که این جا باشید و شما هم انتظار بکشید.

این که منتظر چیزی می شدند، اندکی کم تر منتظر می شدند.  سوآل را درک نمی کرد. به محض  

  
  

  

  

 از خودش می پرسید که آیا او )زن( زنده نمانده  تا لذت ِ تمام کردن اش را به تعویق بیاندازدی
  
  

  

   دست به این کار می زنید؟ کجا خواهید می خواهید خودتان را از من جدا کنید ؟ اما چطور   
از من جدا نیستید؟  رفت ؟ کجاست آن جا که  

  
  

  

  می خواهم با آن چه در شما آرام و نامحسوس است، دوست ام بدارید.     

  
   
  

کاری کن که بتوانم با تو صحبت کنم.     

  
   
  

از حاشیه ی کلمات هنوز کمی روز می گذشت.    

  
  
   

  

س ، حس اش این است که «او )زن( از من چه انتظاری دارد؟»وقتی )مرد( از خودش می پرسید:  
 او )زن( انتظاری ندارد، اما در حد ِ انتظار است. 

  
  

   
)زن( انتظار نمی کشید، )مرد( انتظار نمی کشید. با این همه میان شان انتظار.    

  
  
  

شده. در انتظار، هر حرفی آهسته و تنها     

  



PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/  Page 18 
 

  
  

س انتظار عقیم، همیشه فقیرتر و تهی تر. انتظار ِ تمام، همیشه غنی تر از انتظار. یکی دیگری   
 ست. 

  
  
  

 او )زن( تمام ِ باورش را در چیزی گذاشته بود که باورش نمی داشت.  

  
  

   

«.از سوآل هایتان جواب می سازم» -« با سوآل هایم جواب می دهید.»  

  
  

   
س سوی من صحبت نمی کنید، شما سوی کسی صحبت می کنید که این جا برای شنیدن تان  شما »  

«من این جایم.» -« اما شما این جایید؟» -« نیست.  

  
  

  

س  فکر می کنم، همیشه این طور فکر خواهم کرد. اندیشه ای » -« چرا این فکر را می کنید؟»  
او )مرد( از شنیدن این محکومیت به خود لرزید.« است که نمی توانیم پایان اش دهیم.  

  
  

  
س مطمئن اید که » -« نه، فراموش می کنند.» -« مطمئن اید که به خاطر می آورند؟»

نه، فراموش می کنند و چیزی در » -« فراموشی راهی است برای این که به خاطر بیاورند؟
آن چه در فراموشی از دست رفته، در فراموشی ی  مطمئن اید که » -« نمی دارند.فراموشی نگه 

پس به شکلی » -« نه، فراموشی نسبت به فراموشی بی تفاوت است.» -« فراموشی حفظ می شود؟
فراموش خواهیم شد، بی شگفتی، بی » -« فراموش خواهیم شد؟ شگفت انگیز، عمیقا، و جاودانه 

  «عمق، بی جاودانه گی.

  

 حاشيه ها 

  
 اين گسسته ها برگردانی است از

L'attente l'oubli, Editions Gallimard, 1962 
  

  
 که اجازه ی نقل و برداشت از کتاب اش  ( سپاس گزارمChristophe Bidentاز کریستف بیدان )

Maurice Blanchot ,Partenaire invisible  .را برای استفاده در مقدمه ی این متن به من داد 

 


