
 
 

 1نفلسفۀ فو



 فلسفه فون

 ماالرمه« بعد از ظهر یک فون»قرائتی از شعر 

 آلن بدیو

 ترجمۀ محسن ملکی

  

 

  اشارات

ای است که قرار است در  ، ماالرمه مشغول کار روی قطعه5681در سال 

درستی و  این متن به است. نیک فو گویی تکتئاتر اجرا شود و نامش 

 که است، چنانحقیقتاً برای اجرای تئاتری در نظر گرفته شده 

های متعددی که برای صحنه نوشته شده و جزئیات حرکات  دستورالعمل

های مقدماتی  طرح کند دال بر همین موضوع است. ها را بیان می و ژست

ن، گفتگوی دهند: بعدازظهرِ یک فو آن را در سه بخش ترتیب می

                                                                                                     
5
شود. پاها و  رومی دیده میای که نیمی انسان و نیمی بز است و در اساطیر  موجودی اسطوره  

اش شبیه انسان است. این موجودات نماد باروری  تنه دم این موجود شبیه بز و سر و بازوها و نیم

 شان بود.  بودند و سیلنوس سرکرده
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گیر  ساخت دراماتیک اساساً به شکلی چشم ن.بیدار شدن فو ،2ها نیمف

در پی یادآوری و احضار آنچه رخ داده است، ارائۀ  ساده است:

و پس از بیداری نیز، توزیع همۀ عناصر قطعه درون  را داریم؛ ها شخصیت

 بُعد رویا.

 شود: این نسخۀ اولیه با سطرهای زیر آغاز می

 داشتم. آیا این رویاست؟ نه: یاقوتِرا در سر  ها نیمف

 را زدهخوابهنوز این هوای  شانها پستانبرانگیختۀ  رخشانِ

 .3کند ور می شعله 

ده سال بعد، گویی هیچ مشتری و طالبی در تئاتر پیدا نشد و  برای این تک

گویی  بداههحال ذیل عنوان   -را گویی ماالرمه این تک ،5611در سال 

                                                      
2
. این موجودات که با کوچک طبیعت بودند های االهه و روم در اساطیر یونان ها نیمف  

بخشیدند  شدند که به طبیعت جان می عموماً ارواحی الهی تلقی میگان یونانی فرق داشتند،  الهه

؛ این موجودات را معموالً به صورت دوشیزگانی زیبا و جوان به تصویر کردند یا آن را حفظ می

 کشند. می

 
3
شود از سه ترجمۀ انگلیسی  برای ترجمۀ این شعر ماالرمه که تقریباً تمام آن در مقاله نقل می  

مقابله  منوچهر بدیعی، ترجمه را با فرانسۀ آندوست و استادم،  و سپس به کمک استفاده کردم.

از ایشان تشکر  گیری در بهبود ترجمه داشت. آقای بدیعی قطعاً تأثیر چشم ویرایش؛ کردم

   کنم. می



روی کاغذ آورد، این نسخه این ای بینابینی  به صورت نسخه -نیک فو

 شود: چنین آغاز می

 شان کنم. مبهوت ها، مشتاقم که این نیمف

سرآخر، متنی که ما امروز با آن آشناییم به صورت  ،5618در سال 

ادوار شیک و قیمتی چاپ شد که همراه بود با یک طراحی از  ای کتابچه

 آن چنین است: آغاز نهایی مانه.

  

 م.شان کن جاودان ها، مشتاقم که این نیمف

واقعیتِ ابژۀ  اولین نسخه به دنبال بحثی است دربارۀ ای. العاده چه مسیر فوق

رسد  اش سرآخر به تصمیم مشخصی می که درباره ،«(داشتم در سر)»میل 

توان آن  که می کند نسخۀ دوم دستوری را ثبت می )چیزی جز رؤیا نبود(.

اش  جایگاه و منزلت ابژههنری نامید، حال و واالیش را دستورِ تصعید 

ای را برای تفکر تعیین  نسخۀ سوم وظیفه «(.مبهوت کردن)»هرچه باشد 

حتی اگر محوشدنِ آنچه زمانی ظاهر شده بود اکنون رخ داده  کند: می

 است، شعر باید حقیقت ابدی آن را تضمین کند.

 

 معماری: فرضیات و نام
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از یک این  دو چیز ایستاده است: ضمیر اشارۀ کل شعر در شکاف بین

بین تکوین  سازی است از سوی دیگر. دستور ابدی حافظِ کهمن سو، و 

سوژه چگونه  چه نسبتی هست؟ ها این نیمفو عینیت ظاهریِ  مناین 

در یک ابژه پشتیبانی بیابد، وقتی که این ابژه ناپدید شده و خودِ  تواند می

از طریق این شعر است که یک  تنها شاهد آن است؟ هنوزمن 

کند،  ناپدیدشدگی تمامی هستی خودش را به یک سوژه اعطاء می

 «.ها این نیمف»گیرد:  در یک عمل ناب نامیدن پناه می ای که سوژه

گیرد  قرار می -ها نیمف -که آنچه مورد بحث است ذیل این نام در این

این شعر است، و میدن نقطۀ ثابت نا توان روا داشت. شک و تردیدی نمی

این شعر هیچ نیست جز  ن در آن واحد محصول و ضامن آن است.فو

 وفاداری طوالنی به این نام. نوعی

این  توان مفروض دانست. فقط می آنچه را ذیل نام ناپدید گشته

این ن را در شکاف بین این نام یعنی فو کم مفروضات است که کم

 سازد. برمی منو  ها نیمف

شود،  فرضیات متوالی عملی می واسطۀ شکاف بهاین کردن اشغال 

به نام به هم پیوند خورده و  رضیاتی که به یمن شک و البته ذیل ثبوتف

 شوند. میو حالجی کار آورده 



پیامدهای چهار فرضیۀ اصلی داریم، که هر کدام  این فرضیات چه هستند؟

 درونی خود را دارد.

خاطرات خیالی ممکن است چیزی نبوده باشند جز  ها نیمف .5

صورت، آنها چیزی نخواهند در این ن )میل فونیروی ناشی از 

 .(«4اشتیاق سوزان حواس خیالی ]او[جز »بود 

داستانی خیالی که این بار ممکن است چیزی نبوده باشند جز  .2

 ن آنها را برانگیخته است )او یک نوازنده است(.هنر فو

 در این صورت، راستی واقعی باشند. ها ممکن است به این نیمف .3

یک جور  - نشتاب فو داده است، اما رخ شان آمدنرخداد 

اندازد و  جدایی می ها نیمفدر میان  -عجوالنهبرداشت جنسی 

« جنایت»این کار  کند. شان می گذارد و پنهان بر آنها سرپوش می

 ن خواهد بود.فو

تجسدهای فرار نامی واحد: اینجا،  ها هیچ نیستند جز شاید نیمف .4

رخدادی  نامد. ونوس را می یافتۀ جوهریت  اشکال «ها نیمف»اسم 

است، و نام   بسیار قدیمی دهند ها بر آن گواهی می که این نمیف

این نام نام یک الهه  -که باید از راه برسد مقدس است حقیقی

 است.

                                                      
4
 افزودۀ مترجم انگلیسی. 
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شعر را روشن اند  دو قطعیت، که به واسطۀ پیوند این فرضیات ساخته شده

 سازد: ن را میفو« منِ»کند و  می

ها دیگر  هرچیز دیگر صادق باشد، در این شک نیست که نیمف -

یند، و میل به یادآوردن «ها این نیمف»آنها اکنون  آنجا نیستند.

از آنجا که  یا حتی خطرناک است. اهمیت چیستیِ آنها بی

تواند نقش حافظ آن  نمی ای لغو شده است، هیچ خاطره درخدا

 کوشد رخدادزدایی است، زیرا می حافظه نوعی را داشته باشد.

 عمل نامیدن را به یک معنا متصل کند.

نام، که هر خاطره را و هر واقعیت را پشت سر گذاشته است، از  -

 به بعد پرسشی از مقولۀ دانستن خواهد بود: این لحظه

 به هیئت آن را که ای ؛ خواهم دید سایهای زوج، بدرود

 .اید هآمددر

شعر قاعدۀ نوعی وفاداری را تثبیت و دال بر این است که  این فرضیات

 وفاداری به نام یک رخداد. کند. تعیین می

 



 5و ردها ها شک

ای دیگر گذر  ی دستوری از یک فرضیه به فرضیهها شکما به یمن 

کند، و هربار این پرسش مطرح  هر شک فرضیۀ قبلی را رفع می کنیم. می

در وضعیت  توانسته نام مفروض مرجع چه ردهایی را می شود که می

ردها را باید از نو تعیین کرد زیرا هیچ  ردبودگیِکنونی به جا بگذارد. 

دال بر این واقعیت که رخداد رخ داده است به « عینی»برهانی  کدام از آنها

واقعاً در این از لحاظ تجربی  ها نیمف که دال بر اینآیند ) حساب نمی

 اند(: پیش چشم ظاهر شدهمکان 

 یک جای گازِ د بهده گواهی می ،من، باکرۀ دلیل پستان

 .برجسته رازآلود، از دندانی 

ردهایی درکارند، اما این ردها به  گویند که این سطور شعر به ما می

برهان و گواهی نیستند، بلکه باید دربارۀ آنها از نو تصمیم خودی خود 

مشتاق وفاداری باشد، اگر کسی  تعیین کرد.شان را از نو  گرفت و ردبودن

اند، اما هیچ  که نسبت به نام رخداد حساس یابد ها و پیوندهایی را می نسبت

راستی  آنچه رخ داده به که سنگِ برهانی نیست دال بر این همیک از اینها 

 رخ داده است.

                                                      
1
 Traces  
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ابزاری است پنهانی برای نشان دادن این  ام است،، که بسته به نشک

واقعیت که آنچه رخ خواهد داد، آن هم تا زمانی که شعر به انجامش 

یعنی  هنربه واسطۀ  که چنان حقیقت میل است، حقیقت میل آن برسد،

باید در خاطر داشته باشیم که  شود. خود شعر به چنگ آمده و تثبیت می

و تثبیت مشخص میدن یک رخداد شعر این حقیقت را فقط ذیل تأثیر نا

بر آنها  هایی که شک چنین و هم کند، رخدادی که فرضیات متوالی می

این در ضمن  ناپذیر است. تصمیمکه کنند  ، اثبات میگذارند اثر می

این »خواهد  خواهد بود، همانی که دلش میآغازین  «منِ» حقیقتِ

به معنای دقیق کلمه ناپذیر  سوژۀ امر تصمیم« من»را ابدی کند:  «ها نیمف

 است.

 

 درباب نثر درون شعر

ک شده یا در گیومه قرار شعر شامل قطعات بلندی است که ایرانی

 شوند: آغاز می  که با حرف بزرگ نوشته شدهاند و با کلماتی  گرفته

ایجاد شده  گذاری مؤکد یک نقطهبدین طریق  .8تعریف کن، خاطرات

ها که با این دستورهای  این بخش کند. ای خاص خلق می دسیسهاست و 

 ای دارند. شوند، سبک روایی نسبتاً ساده به حروف بزرگ نوشته آغاز می
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 اند. در متن انگلیسی، اینها با حروف بزرگ نوشته شده 



 چه شرایطیتحت اند  که با ایرانیک و گیومه شدیداً مؤکد شده ها این قصه

هیچ کدام از این  گوید: شعر با وضوح تمام سخن می ؟کنند مداخله می

القاء  ها را نیمف و شهوانی جسمانیحضور که  (سه تا قصه داریم) ها قصه

حال این  برای نجات رخداد ندارند، کمترین بختی کنند، و احضار می

توان  اما نه می شود، یک رخداد نامیده می خواهد باشد. رخداد هرچه می

   توان روایتش کرد. شرح داد نه میرا  آن

موادومصالحی را برای  که ها هیچ نقشی ندارند جز آن در نتیجه، این قصه

شاید این  اند که باید منحل شوند. هایی از حافظه ه آنها پار القاء کنند. شک

این چنین تعریف را  «قصه»اجازه دهید  ای باشد. نقش و کارکرد هر قصه

آمیز  قصه اساساً شک اش شک و تردید هست. آن چیز که درباره کنیم:

آن رو که موادومصالحی را  نه بدین دلیل که حقیقی نیست، بل از -است

در این نقطه است که  کند. برای شک و تردید )شاعرانه( فراهم و القا می

بندی میان قصه و  هر مفصلرا « نثر»بگذارید  شود. نثر وارد قاب شعر می

توصیۀ یکی  هنر نثر نه هنر قصه است و نه هنر شک، بلکه هنرِ شک بدانیم.

هرچند نثر ممکن است بر اساس  ،این نکته درست است به دیگری است.

بندی شود. اولین  شک دسته ارائۀ خشک و سادۀقصه یا غلبۀ لذت از  غلبۀ

و  به شکلی بسیار درونینوع نثر بیشترین فاصله را با شعر دارد. نوع دوم 

وارفتن و از هم  در معرض آن قرار دارد و به همین دلیل با خطر عمیق

 شود. روبرو می پاشیدن



55 

 

ایرانیک شده و در گیومه قرار  نبعدازظهرِ یک فوقطعاتی که در شعر 

 ند.الحظات نثری این شعر اند گرفته

قصه را مسأله بر سر دانستن این نکته است که آیا شعر همیشه مجبور است 

سبک  .یا نه در معرض شک شعر قرار دهد به حالتی نثروار و خشک

پاسخ بودلر  «بله!»دهد:  با بیانی شکوهمند پاسخ میحماسی هوگو 

 های شر گلدر اغلب اشاره شده که تر است، هرچند  تر و پیچیده ظریف

یکی از که  مواجهیم،نثرگونه  عنصربا حضور موضعی و شدید 

تا  5681سیر تکاملی ماالرمه بین سال  قصه است.تردیدناپذیر  های کارکرد

 از بودلر است.گرفتن مداوم از هوگو، و البته  زمان مرگش معرف فاصله

هستۀ  های نثر است. آنچه اهمیت دارد حذف کردن همۀ لحظات و سویه

به ایجاب بدل  تدریج بهشود، راز یک شک که باید  شعر به راز بدل می

 قصه را به عنوان موادومصالح عمل خود داشته باشد. که آن شود، البته بی

ماالرمه  [رازوارگییا ] «مهرمتیس» اشتباه در پس پشت آنچه اغلب و به

  شود هیچ دلیل دیگری نهفته نیست. خوانده می

البته  شود، نثر در آن ظاهر می خود هنوز هرمتیک نیست. نفوشعر 

مرز آن مشخص شده و ها،  ها و گیومه میزان زیاد ایرانیکواسطۀ  به

 شود. دست انداخته می وبیش کم

 



بخش در موسیقی  در شعر ده لحظه داریم، به همان معنا که آدم از ده

  زند. حرف می

این »بخش صفر، که بر شمردن تقدم دارد، همان تکۀ اول سطر اول است: 

این سطر برنامۀ ایم که  تر گفته پیش .«شان کنم خواهم جاودان می ها، نیمف

حفظ سوژه از طریق وفاداری به نام رخدادی  کند: عام شعر را ارائه می

  ناپذیر. ناپدیدشده و تصمیم

 بگذارید این ده بخش را وارسی کنیم:

 

  اش فرضی انحالل رخداد در مکان(. 1

 ،شان روشن قرمز 

 ییهوا در زند پرپر می که، رخشانچنان 

 سنگین. هایی از خواب زده رخوت

که در آن  تاس ریختننهفتگی خواب: درست مانند شعر و  شفافیت هوا

 ،«پخشش کند یا بگریزد که آن بی»پر بر فراز مغاک شناور است 

اند، )شاید( در  هیئت یک رنگ تقلیل یافتهبه  های ناپدیدشده که نیمف
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داند دارد بیدار  ن در آن خود نمیاند که فو سرتاسر مکانی پخش شده

  برد. شود یا خوابش می می

 

  برپاکردن شک (2

 دل بستم؟ ییرویابه  

 رسد می شبی باستانی، انبان شک من،

 های ظریف که، از آن رو که بیشۀ حقیقی  بس شاخهبه 

من که  دهد دریغا دریغ نشان می خود همچنان باقی است،

 ام به خود هدیه داده تنهایی به سر سربه

 بگذار -1 های سرخ گل مثالیِ در خطای فتح را

 تأمل کنیم...

                                                      
1
شک من، انبان ظلمت »سطرها در ترجمۀ ای.ام. و ای.اچ بلکمور این چنین آمده است: این  

مانند،/ نشان  های ظریفی که از آن رو که جنگل حقیقی می رسد به جریان عظیم/ شاخه کهن، می

های سرخ را، آن هم  ام/ نقصِ مثالیِ گل سر به تنهایی( به خود هدیه داده دهند که  من )سربه می

 «/ بگذار تأمل کنم...-چیزی شکوهمندبه هیئت 



« تأمل کن»دستور در اینجا  این شک به هیچ وجه از سنخ شکاکیت نیست.

یا  یادآوریبه نه  -متعلق به فکر است عملیاتیکل عملیات شعر  است.

بازرسیِ مکان شک است که  شک عملیات ایجابی شعر است.و  -تذکار

هاست توجیه  نیمفتحت تأثیر ردهای رخداد ـ را به مثابۀ جایی که 

اولین استباط شک استنباطی کامالً این نکته صادق است، هرچند  کند. می

 «(.هیچ در مکان رخ نداده، االّ مکان»تنها بودم، منفی است )من 

 

 ( از میل به موسیقی3

نقش جز نباشند چیزی  گویی از آنان سخن میاگر زنانی که  یا

 !اشتیاق سوزان حواس خیالی تو

از چشمان آبی و  گریان، ای وهم همچون چشمهتای فون، 

 تر جاری است:  آن عفیفسرد ِ

او ناهمخوان جلوه  گویی تو می، آه است همه آن یکیاما 

 کند می

 وزد؟ تو می موهای رد نسیم روز که گرمهمچون 

  و سکون و سستی خمودگیدر میانۀ  اما نه!
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 کند از فرط گرما خفه می ،، اگر تقال کندرا خنک که بامداد

 شده باشدن جاری از فلوت م مگر آبی که کند زمزمه نمی آبی

 که و تنها بادی ؛زار غرق در همنواییبر بیشه

 که پیش از آن ن باشدانبا نیاز این دو شدن  دمیده آمادۀ

صدا را در بارانی خشک بپراکند، بر فراز افق که هیچ چین و 

 چروکی بر جبین ندارد،

 آرام و مرئیِ ساختگی وهمان دمِ  

 یابد. آسمان را بازمیالهام است، که 

  

به  شدن برانگیختهفرضیۀ ابداع میل به فرضیۀ   دهد از آنچه به ما اجازه می

 این دو نیمف است. «عنصریِ»مسخ و استحالۀ  میانجی هنر گذر کنیم،

عمالً برابر با چشمه و نسیم  ظهورشان، ناپذیریِ در تصمیم، را آنهاتوان  می

های باستانی  برابرسازیهنر همیشه مستعد این  دانست، برابر با آب و هوا.

  است.

تند که باز جدا  زند و در هم می قسمت دو چیز را بهم پیوند میاین 

ای قرارگرفته در سمت میل و عشق را  از یک سو، رویه نخواهند شد.



خود از جایگاهی دوسویه دومی  رویۀ هنری را.داریم، و از سوی دیگر، 

هنر موسیقایی فون  وسیلۀ شعر به درونرویۀ هنری که برخوردار است: 

اساساً در  در عین حال صیرورتِ خود شعر نیز هست.توصیف شده است، 

میل که به مواجهۀ فرضی با برهنگی ساحت متقاطع داریم: اینجا سه 

مربوط  های داستان، خالق پیوند خورده؛ هنرِ فونِ )نوازنده(ها  نیمف

پشتیبانِ احضار اروتیک  نیروهای طبیعت و عناصر طبیعی؛ هنر شاعر.

تساوی  های ها و زنجیره استحاله وسیلۀ که به شعر است شعریِ استعارۀ درون

 - ها نیمف شود: انداخته می شدۀ میل استنباطبازی روی بر  ارزی و هم

 ظرفیت شعر. -زمزمۀ فلوت -چشمه -ها اشک -چشمان آبی سرد

 

 (. بیرون کشیدن نام رخداد از مکان4

  آرام 6سیسیلیِ باتالق مرزهایای آه 

به این چنین  خورد من که به خورشید غبطه می خودپرستیکه 

  ، تاراجش برده

 تعریف کن، ها گلی از شراره ساکت به زیر دسته

                                                      
6
 داریم.« آبگیر»در ترجمۀ دیگر به جای باتالق،   
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  م کهدیبر تهی را می میان های نیجا  داشتم در این آه»

 طالی کبودِ بر  ، آن گاه کهکرد شان می رام قریحه

ها  را وقف چشمههای خود  تاکهایی در دوردست که سبزینه

 کنند، می

 جنبد: با سستی و رخوت میحیوانی  سفیدیِ ای گونه

 شوند، ها از آن زاده می ابنان درآمد کندی که نی پیشسوی و به 

 گریزد می -ایزدانآب  پروازِ نه! -قوها پروازاین 

 «رود... می فرویا 

 

ترین حرکت اشعار ماالرمه  در این سطرها، مثالی داریم که بدون شک عام

آن، عرضۀ یک مکان، و در پی است، مثالی که هنوز بسیار ساده است: 

 رخدادی محوشده در درون آن. تالش برای تشخیص شاهد و گواه

یک شده و در گیومه که ایران شود سلسلۀ قصه میشامل اولین قطعۀ باال 

که به خود مکان اختصاص داده شده،  -این قصه قرار گرفته است.

دست از سر آن  که به رخدادی اعتراف کندکم مانده بود توگویی 

فقط و که  کند لحظۀ ناب نثر است که از پیش متقاعدمان می -دارد برنمی



نوسان این نتیجه در  عالوه بر این، فقط به شک و تردید منجر خواهد شد.

باعث حک و ثبت شده است و  «ایزدان آب»و « قوها»بین استفهامی 

وسیلۀ امر خیالی  به (انهدام واقعیت )پرندگان باتالقشود امکان  می

تواند ما  قصه می که نکتۀ آخر این .گشوده نگه داشته شود)برهنگی زنان( 

فون را در معرض وسوسۀ را به انزوای این مکان بازگرداند، و بدین وسیله 

 آغازینش قرار دهد.

 

 خویش در مکانسرمستانۀ ملغا کردن وسوسۀ آغازین: (. 5

 سوزد می حناییخت، همه چیز در ساعت لَ

 پردۀ بکارتِ این زیادهنشان دهد  که آن بی

آن کس که چنگ سر گریخت از  سربهبا چه هنری  9مطلوب

 :جوید الف را می

 ، آغازینشور  برچشم خواهم گشود سپس  

 باستانی نور،قامت و تنها، به زیر موج  راست

 .پیرایگی سر بی سربهشما،  ها! و یکی از سوسن ای

                                                      
9
 «.جوید آن فزونی نکاح که مطلوب آن کسی است که الف را می»در ترجمۀ دیگر:  
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و بدین  کند بیهوده را مطرح می ای تنها خاطرهمکان  از آنجا که روایتِ

 چرا اصالً جستجوی ردها را رها نکنیم؟ ،مان کند تواند ترغیب دلیل نمی

وفایی و  این همان وسوسۀ بی مان برد؟ تحلیلچرا نگذاریم صرفاً نور منظره 

های مربوط به رخداد و  دست شستن از پرسشخیانت است، وسوسۀ 

از آنجا که یک حقیقت همیشه  «.ها نیمف»وفاداری به نام، وفاداری به 

در غیر این صورت، قدرت د )شو تولید مییک رخداد  واسطۀ به

ای علیه  هر وسوسه ،(توانست نشئت گیرد؟ از کجا می اش نوبودگی

دست شستن از رخداد و نامیدن برای  ای همچون وسوسه را خودحقیقت 

 و الغیر،« آنچه هست»ای برای قناعت کردن به  کند، وسوسه عرضه می آن

در این صورت بار این مسأله از  به نیروی نهایی مکان و نه چیزی دیگر.

یکی از »او  شد؛ برداشته می فون که نور صالت ظهر تحلیلش برده،دوش 

ناپذیر  تسلیم امر تصمیمکه شد، و نه دیگر این تکینگی سوبژکتیو  می« ما

 حقیقتی فرساینده.یعنی رهاکردن هر جذبه و سرمستی مکان  شده است.

میل فون، موسیقی او، و سرآخر خود شعر  ای بیش نیست. اما این وسوسه

 ورزند. ها اصرار می بر گشتن به دنبال نشانه

 

 های بدن و قدرت هنر نشانه (.6



 ،کند می فاش شان که لب به جز این هیچِ شیرین

 دهد، وفایان اطمینان می به بیسروصدا  که بی بوسه

 یک گازِدهد به جای  ، گواهی میمن، باکرۀ دلیل پستان

 ؛رازآلود، از دندانی برجسته 

 انبان عظیم را  آن دو نیاما بس است! چنین راز پنهانی 

محرم راز خود شود  که زیر آسمان الجوردی نواخته می

 برگزید:

 را به سوی خود  گونه آشوبِ گرداند برمی 

زیبایی اطراف  بسا چهما  ورزد که رویا می بلندی نوازی تکدر 

 منحرف کنیمرا 

آواز را با  که خود ای کننده گمراه  های آشفتنآن هم به یاری 

 آمیزد؛ دالنۀ ما در می ساده

رویایی  گردانی هست، جا که عشق را توان مقام تا بلندای آنو 

  که بر سر دارد، رویای آن

 حذف کندپرطنین را سطری یکنواخت، تهی و 
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ام  بسته نگاهکه  گاه پاک تهی یا ها پشت پاافتادۀ پیش از رویای

  کند. خلق می

  

رد دیگری جز بوسه یا  گوید در دو سطر آغازین این بخش، فون می

سازی  اثرسازی یا هیچ بیقسمی « نفسه فی»بوسۀ  خاطرۀ بوسه در کار است.

اما ردی هست، جای گازی رازآلود  «.هیچ شیرین»ناب است، یک جور 

به »و « باکرۀ برهان»به تناقض ظاهری میان  بدیهی است که آدم بر سینه.

این  در سطری واحد اشاره خواهد کرد. «دهد جای گازی... گواهی می

ادی که بدان گواهی داده هیچ رد رخد بخشد: تناقض تزی را قوام می

 که این رخداد رخ داده است. همسنگ برهانی نیست دال بر این شود می

رخداد بُعدِ از برهان تفریق شده است؛ در غیر این صورت،  درخدا

اما این امکان  با این همه، داد. از کف میرا ناپذیرش  محوشدنِ تصمیم

این نشانه، از ای در کار است، حتی اگر  رد یا نشانهشود که  منتفی نمی

به یک رخداد  نکند. نیست، تفسیر خود را مقید ۀ برهانیرگآنجا که 

 یگذارد، اما این ردها هرگز ارزش احتمال قریب به یقین ردهایی به جا می

استنطاق ردهای راست آن است که  به خودی خود ندارند.  صدایی تک

ردها فقط در  فرضیۀ عمل نامیدن.یک رخداد ناممکن است، مگر ذیل 

ن رخداد تعیین ایبر یک رخداد داللت داشته باشند که  توانند صورتی می



که دیرزمانی « ها نیمف»ذیل نام ثابت  پذیر یافته باشد. شده و حالتی تصمیم

« رازآلود»توان به جای گازی  ارائۀ برهان، میشده، بدون  است تعیین

 گواهی داد.

سنگ برهان  برداشت ماالرمه از راز است: ردی که هماین خود ذات 

هرگاه که چیزی  شود. که مرجعش بر ما تحمیل نمی ای نیست، نشانه

آدمی بدین طریق به تفسیری مشخص مقید شود،  که آن کند بی داللتی می

وت نام ذیل ثب ناپذیر نشانۀ امر تصمیم نشانه همان ما با راز سروکار داریم.

 است.

کند، این  آغاز می«( اما بس است)»ی سطر چهل و سوم «اما»با ماالرمه که 

اگر  خود محصول هنر است.این رد رازآلود دهد که  فرضیه را بسط می

آرایش کلمات  که بینیم میاین را با نسخۀ اول مقایسه کنیم، 

و به  شود نامیده می« زنانه»جای گاز رازآلود متفاوت است. در نسخۀ اول، 

، 5618و  5681 های بین سال ش مشخص و ثابت بود.تفسیرهمین دلیل 

کند، ردی  به ایدۀ رد رازآلود گذر می صدایی ماالرمه از ایدۀ برهان تک

تفسیرش گشوده است. این بدان دلیل است که نسخۀ اول در ساحت که 

انگیزه و  حتی در مقصود تئاتری شعر، ،پرسشی کهمعرفت سهیم است. 

برهان  دانیم؟ دربارۀ آنچه رخ داده چه می محرک آن است، چنین است:

در نسخۀ آخر،  و معرفت با یکدیگر پیوند دارند. )همان جای گاز زنانه(
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پرسش دیگر بر  شود که مرجعش معلق است. ای بدل می گواهی به نشانه

بر سر بیرون کشیدن سر دانستن این نیست که چه رخ داده است، بل 

ماالرمه پرسش قدیمی و رمانتیک  است.ناپذیر  حقیقت از رخدادی تصمیم

 پرسش خاستگاهِگذارد و به جای آن  رویا و واقعیت را کنار می

 کند. بودگیِ یک مکان را مطرح می رخدادی ِامر حقیقی و نسبتش با داده

 اینها عناصر مقوم یک رازاند.

هنرمند من دقیقاً چنین رازی را در مقام محرم اسرار فلوت  گوید: شعر می

 «راز» خود، در مقام آن کس که بدو اعتماد دارد، برگزیده است. حقیقی

و  کند، موسیقایی فلوت را بازی می« منِ» دهندۀ پاسخاز این به بعد نقشِ 

است  از جنس هنرکند برای احیای این فرضیه که مرجع راز  راه را باز می

 و نه عاشقانه.

گرداند  برمی»شود:  )که این چنین آغاز می 46تا  48سطرهای بس پیچیدۀ 

تواند  میکند فلوت، که آنچه  اظهار می «(ها را به سوی خود آشوب گونه

 نوعی گرداند، دهد و آشوب را به سوی خودش برمی برای میل گواهی 

هنرمند و  کند. رویابافی موسیقایی را فقط و فقط به خاطر هنر بر پا می

هم با برپاکردن دوپهلویی و  کنند، آن دکور را منحرف میهنرش 

شان از سوی  دالنه آواز سادهبین زیبایی مکان از یک سو، و  ناهمخوانی

برگردان  توانست با می نوازد فلوتی که هنرمند به زیر آسمان می دیگر.



خویش  ل به خودش، چنین رازی را محرمنهفتۀ میهمۀ وجوه مجازی یا 

کل  ناهمخوانی ثابت با آواز هنرمند، فلوت با برقرارکردن نوعی بداند.

فلوت با همان شدتی که عشق مستعدش  کند. زیبایی مکان را منحرف می

خیالینی رویای آن را دارد که باعث محوشدن یا انحالل رویای است، 

این  فلوت (.5) بسا دربارۀ این یا آن بدن داشته باشد شود که فرد چه

سطری یکنواخت، تهی و »ویا قدرت را دارد که از این موادومصالح ر

 بیرون بکشد. «پرطنین

این واقعیت را برجسته  گیرانۀ آن، ارزشمندی سهلآشکار این قطعه، تصنع 

صرفاً  بسا های مطلوب محو شده است چه از بدنراز رویا که کند که  می

 ه وجود یک رخداد را مفروض بدانیم.کجلوۀ هنر باشد و ما را ملزم نکند 

واقعی، اگر به میانجی هنر ثبت شود،  ای یک میل بدون مواجهه، بدون ابژه

تواند  که البته میردی رازآلود را درون وضعیت برانگیزد ) تواند می

 (.هایی را برقرار کند و به هم ریختگی« ها آشفتگی»

 رد هنری از آنجا رازآلود است که فقط و فقط ردی از خویش است.

ردی  هنر توانایی تولید رد در جهان را دارد،تصور ماالرمه این است که 

ای  با راز خود حلقهکه چون فقط و فقط به ردگذاری خود مربوط است، 

 ای تواند رد میلی را خلق کند که بری از ابژه هنر می دهد. بسته را شکل می
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راز برابری  -این راز هنر است ای واقعی(. شده است )به معنای ابژه مواجه

  ای. آن با میل، بدون توسل به هیچ ابژه

 دهد. این همان چیزی است که ما را در معرض وسوسۀ دوم قرار می

 

 وانمودۀ هنریوسوسۀ دوم: قناعت کردن به (. 7

 موسیقار بداندیش، ای ابزار گریزها،ای ، پس بکوش

ها، آنجا که به انتظارم  تا باز شکوفه دهی در کنار دریاچه

 نشینی! می

گان سخن خواهم  الهههای مدید از  مدته به غوغای خویش، غرّ

 پرستانه بت های و با نقاشیگفت؛ 

 برخواهم داشت: شان تری را از سایه های بیشبند

  ام،  که روشنایی را از دل انگورها مکیده گاه از این رو، آن

به دور افکنده، ام فروشی جلوهتا حسرتی را از خویش برانم که 

  

 گیرم، خوشۀ تهی را به سوی آسمان تابستان می کنان خنده



 دمم،  ش میهای روشن تشنۀ سرمستی، بر پوستو 

   .دوزم سررسیدن شب، به آنها چشم میو تا 

، این گیرد از آنجا که فرضیۀ پیشین این است که همه چیز از هنر نشأت می

تو، این ابزار هنر، راهی »گوید:  شعر می خطاب به فلوت فون است. گذار

 به میلم بازگردم، میلی که خواهم می»؛ «ات را از سر گیر وظیفهشو و 

  .«همتایش هستی کنی تظاهر می

شود. البته در عین حال،  ورز در اینجا از فونِ هنرمند متمایز می فونِ میل

شود، و متعاقباً رخداد  صحنۀ اروتیک همچون رویابافی محض عرضه می

ما در اینجا در میانۀ وسوسۀ  گردد. اثر و ملغا می ها( بی واقعی نیمف)ظهور 

یم، که به معنای قناعت کردن سوبژکتیو و ذهنی به وانموده است، به  ا دوم

این  فرضیۀ پیشین دانست.منحرفانۀ تفسیر  توان این را می میل بری از ابژه.

ن راز را خلق من است که ای راستی هنر شاید به»مثل آن است که بگوییم: 

ام  ر اینجا کیفکرد. دورزانه پر خواهم  میل ای وانمودهبا کرده، اما آن را 

سپس این نکته اهمیتی اساسی خواهد یافت که  «.را خواهم یافت

سرمستی که  سرمستی باشد، نوعی ای که این چنین تصور شده وانموده

اگر وانموده ممکن است، پس  کند. توجه ما را از حقیقت منحرف می

توانم از آنچه خود را غایب کرده  میدیگر نیازی به وفاداری نیست، زیرا 

تقلید کنم یا خصلتی تصنعی بدان ببخشم و با آن به مثابۀ خأل برخورد 
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است )انگورهای  50دریافت حسیکنم، خألئی که درضمن خأل و نبودِ 

 کنارگذاشتن وفاداری بهوانموده همیشه معنایی ندارد جز  پرشده از هوا(.

 رخداد از طریق به نمایش درآوردن یک خأل.

در مورد پرسش رخداد باید گفت که نقش خأل محوری است، زیرا آنچه 

خألِ یک وضعیت  شود، ظهورش میکند، آنچه باعث  رخداد احضار می

« آنچه آنجا نبود»سمتِ به  که به اینامر واقعی است. رخداد، با واداشتن 

همان خأل « آنچه هست»وجودِ  دهد که بیفتد، به این واقعیت شهادت می

رخداد یعنی تزریق فقدان  کند. باطل مینمودِ امر سرشار را  رخداد است.

 یک نمونۀ سرشاری و وفور.به درون 

جز  ماند، باقی میو فقط نامش  شود، اما از آنجا که رخداد محو می

حقیقی  هیچ راهها(  نامِ اضافی )در این مورد، وفاداری به نیمفوفاداری به 

 برای پرداختن به این خأل در وضعیتِ از نو قوام یافته وجود ندارد. یدیگر

که در لحظۀ گذرای  چنان نوستالژی برای خود خأل، آن البته هنوز نوعی

 کنندۀ ژی وسوسهلاین همان نوستا رخداد احضار شده بود، در کار است.

خألئی سرشار است، خألئی که بتوان در آن سکنی گزید، وجدی 

 سرمستی است.ناشی از مستلزم کوری البته، این نوستالژی  همیشگی.
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 sensation 



سپارد و علیه آن پناهی جز  این همان چیزی است که فون خود را بدان می

  یابد. رحمانۀ حافظۀ روایی نمی ازسرگیریِ بی

 

 صحنۀ جرم (.8

 گوناگون شویم.خاطراتی غرق در  ، بیاییدها ای نیمف

 با نیزه هر گردنِ کرد، ها نفوذ می چشم من که بر نی»

 نشاند خود را در موج فرومی ، که سوزرفت را نشانه می فناناپذیر

 شود؛  پرتاب می لبا فریادی از سر خشم که بر آسمان جنگ

 شود محو می ها طرّهمند  وی شکوهشتشسو 

 گوهرها!ای  ها، ها و لرزش درخششدر 

درازکشیده و  در پیش پایم،؛ آن هنگام که کنم شتاب می

 مجروح ازدرخود ) پیچیده

  (چشند زوج بودن میآزار که از  سستی و رخوت

دخترکانی هستند که در هیچ جز در میان آغوش خطرناک 

  ؛اند یکدگر به خواب نرفته
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 شان، که از هم بگشایم افکنم، بی آن بر آنان چنگ می

 از آن بیزار است سبکسر که سایۀ زار این بیشهگریختم به 

رایحۀ خود را به زیر آفتاب خشک  های سرخ گل آنجا که

 کنند می

به پایان باید همچون روزی باشد وجد و سرور ما آنجا که 

 «55رسیده

  رحمِ شادی بیای  ب باکرگان،ای غض پرستم، تو را می

سوزان و  های از لب گریزد لغزد و می که میبارِ عریان و مقدس 

 آتشین من، 

 هراس پنهان تن: !برق ایه لرزههمچون 

یکباره  معصومیتآن خجول، که  قلب تا از پای آن ظالم

 و، رهایش کرده

تر آغشته  کم یا بخاراتی های مجنونانه مرطوب از خیسی اشک

 به اندوه.

                                                      
55

 .«بسا همچون نور تباه و هدر شود آنجا که وجد و سرور ما چه»یا در ترجمۀ دیگر:   



 های شادمان از فائق آمدن بر این ترس ت من،جرم و جنای»

 بافۀ ژولیدۀ م آن ا هاین است که جدا کرد خائن،

 آن چنان ماهرانه در هم پیچیده بودند؛ها را که خدایان  بوسه

 پرشور را پنهان کنم ای ه خند خواستم زیرا تازه می

 شنگه با یک انگشت فقطشادمانۀ یکی از آن دو )اعماق در 

 داشتم

 خواهراشتیاق آغشته شود به  او رمانندسادگی و صفای پَتا 

 سوزانش، همان

 (:بری از سرخی چهرهدل و  ه ساد خواهر کوچکتر،

 کند خود را رها می ناسپاس این طعمۀ تاهمیشه هنگام که

 اند ه سستش کردهایی مبهم  از آغوش من که مرگ

هق من که هنوز سرمستم و   شفقتی برای هق بی احساسِ

 .«کرد می
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شدۀ  ایرانیک های طوالنی مبتنی است بر نثر درونی، بر بخش این صحنۀ

پرتی، در ابتدا  های انحرافی و حواس بدون راه قصه و تظاهر بیهودۀ حافظه.

آورد و سپس  فون این جفت نیمف را به چنگ می گوید چگونه به ما می

دهد و دو موجود زیبا چگونه در آغوشش محو  شان می چگونه از دست

عاری از آور و  شرم وبیش مؤکد است و کماروتیسم در اینجا  شوند. می

اشتیاق »، «کمتر آغشته به اندوه خاراتیمرطوب از خیسی ب») نزاکت

ورلن )که خود نیز، «ِ ادبیات مبهم»این  .(و جز اینها« خواهر سوزانش

تلمیحی و نه »یا کلماتِ  بود( مستهجندانند، شاعری  که همه می چنان

و  ورلن مستهجنکه او نیز به اندازۀ خود ماالرمه نیست )« هرگز مستقیمِ

سیاهی که به تسخیر  دده»شعر بود، نگاهی بیندازید به  عاری از نزاکت

 (.«شیطان درآمده

 مکان تعلق دارد.و فراخوانی به رژیم احضار  اولین قصه، در بخش چهارم،

هایی که بر  نیمفقرار بوده به رخداد ـ  «آرام مرزهای سیسیلی باتالقی»

دو قصۀ موجود در این بخش هشتم  کنند.اعتراف بود آنها تأثیر گذاشته 

آیا  .(«گوناگونیم خاطراتیما غرق در »اند ) محول شدهمستقیماً به حافظه 

فقط دربارۀ اولین اتفاق نثرگونه نه کامالً.  تقارنی روایی در کار است؟

متمرکز است بر بُعدِ ناپدیدشوندۀ  گوید. ها سخن می محوشدن نیمف

ای اروتیک که  ی ایجابی داریم به شکل صحنهاین بار، اما، توصیف رخداد.

کند  می آنها را تصدیق تکثرو  کند را مشخص می«( ها این نیمف)»نام 



عدم تمایز نسبی آنها شوند و در عین حال،  وضوح متمایز می این دو زن به)

  .(دارند نگه می« در هم پیچیده»شود زیرا خدایان آنها را  نیز تأیید می

شدنِ شعر  بردی برای حقیقیاین خاطرات چه کاروضوح اروتیک اما 

 دارد؟

که بدان حافظه نشان این دوپهلویی و ابهام اساسی را بر خود دارد، 

شاید مکان از رخداد مبرا  معناست که حافظه ذیل لوای نام قرار دارد.

گاه چنین نیست، زیرا از پیش به میانجی نامیدن  باشد. اما حافظه خود هیچ

حافظه دعوی آن را دارد که رخداد به معنای دقیق کلمه  یابد. ساخت می

زیرا کل بازی نیست،  چیزی جز حقهاما این  آورد، را برای ما به ارمغان می

روایت آن زیر سلطۀ دستور نام قرار دارد و ممکن است سرآخر چیزی 

 ناپذیر تزلزلاین اظهار  وسیلۀ بهعملی )قفانگرانه و منطقی( که نباشد جز 

  شود. می بیرون کشیده« ها این نیمف»یعنی 

 فسخ و الغای رخدادوجه  ای از رخداد ناب در کار نیست. هرگز خاطره

در این نقطه  گاه از جنس حافظه نیست. بدان معناست که رخداد هیچ

 غالب است.معصومیت مکان و مبرابودن آن و دوپهلویی ردهاست که 

ای در  ثبوت نام بیرون کشید، خاطرهواسطۀ  به توان فقط و فقط از آنچه می

 شود معلوم می باشد(هرچقدر هم دقیق به همین دلیل است که ) کار است.



33 

 

دهد مگر موادومصالحی جدید  هیچ چیز پیش روی ما قرار نمی این صحنه

 برای شک و تردید.

دو نیمف به  تنیدگی درهماولین قصه از این دو قصه در صحنۀ مذکور 

آورد و احضار  شان به چنگ میل فون را به یاد می افتادنهنگام خواب و 

از طریق را دوسر ناپدیدشدنِ این موجود عریان  ن قصه،دومی .کند می

  خواند. فرامی شان جداکردن زوری

این مضمون که بودلر در  واضح است.گرایانۀ قصه  هستۀ خیالی همجنس

جمله در شود، از  در سرتاسر قرن مشاهده میفضای شعر آغازگرش بود، 

در این موتیف  (.گوستاو کوربهخفتگانِ برای مثال نگاه کنید به نقاشی )

تأمل بنیادین  انتظار داشت سروکارمان با نوعی توان بالشک می مشترک،

. زیرا همه چیز بستگی («این آزار زوج بودن»باشد ) دوو  یکدرباب 

 همان با همان. تنیدگی دارد به حفظ درهم

افکنم،  بر آنان چنگ می») 12اساسی هست، سطر  در این تأمل دو لحظۀ

جرم و جنایت من، ») 64و  63و سطرهای  («شان که از هم بگشایم بی آن

های/ خائن، این است که جدا کردم آن  شادمان از فائق آمدن بر این ترس

 دویِ یکو دو،  یکِو جداشدن از هم؛  تنیدگی در هم .(را« بافۀ ژولیده

     صلتی مهلک دارد.که خ



ای بسته  اند، فانتزی میلی که حلقه تمامیتی خودبسنده تنیده هماین دو زن در

یا شاید  -دهد و وقف خویش است، یعنی میلی بدون دیگری را شکل می

این  .یک به مثابۀ دومیلِ  نوعیبه هر حال،  نشده. باید بگوییم میلی اخته

و درضمن  انگیزد است که میل بیرونی فون را برمی ای حلقهمیل دوری یا 

آنچه فون از درکش عاجز است این  تباهی خواهد کشید. او را بهکار 

نوعی میل او نیست، بلکه  برایای  است که مواجهه با نیمف مواجهه

تواند به مثابۀ یک تمامیت  میفون با آنچه فقط  میل است. ی مواجهه

چهرۀ  صرف نظر کردن از ابژه و ارائۀوجود داشته باشد، آن هم به یمن 

کند این  سعی میسان  و بدینکند ) همچون یک ابژه برخورد می میل ناب،

و معطوف به یک جز « به صورت ناقص»تمامیت را تقسیم کند یا با آن 

  .(خاص رفتار کند

شود از این قرار است:  درس دردناکی که از این رهگذر نصیب فون می

گاه از  مسأله هیچ عیار باشد، حقیقی و تماموقتی بحث بر سر رخدادی 

بلکه از مقولۀ میل به معنای دقیق کلمه، میل ناب،  مقولۀ ابژۀ میل نیست،

ای  نمایش این حالت ناب است که حلقه بازانه این تمثیل همجنس است.

  دهد. بسته را شکل می

( شده در فاصلۀ بین دو بخش ایرانیک ،62تا  18سطرهای ای ) باید به قطعه

کند توجهی خاص مبذول  این بخش از هم جدا میکه این دو قصه را در 
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راستی خصلتی سوبژکتیو  ای مواجهیم که به در اینجا با تنها لحظه داشت.

اعالم که میل  ای ، لحظه(«پرستم، ای غضب باکرگان تو را می»یافته )

  .شود می

این )»نامیدن  تمایز گذاشتن بین اعالم کردن و نامیدن بسیار مهم است.

واقعیتِ را « اعالم»تر رخ داده است، پس اجازه دهید  پیش «(ها نیمف

این همان لحظۀ  ا این نامیدن بخوانیم.ن نسبت خود باظهارکرد

ای خود را اعالم  هر سوژه انتصاب سوژه ذیل نام رخداد است.حیاتی ِ

 نامیدن.عمل به مثابۀ نسبتی مشخص با  آن هم ،«(پرستم تو را می)» کند می

ورز به رخداد  در عین حال اعالمِ وفاداری سوژۀ میلاعالم در نتیجه، 

 است.

 یکاعالم فون در بین دو لحظۀ قصه قرار گرفته است، اولی ذیل لوای 

فون از آن رو این اعالم  جدایی و دودستگی.قرار دارد و دومی ذیل لوای 

میل ناب  یکِبه دانسته چطور  نمی کند اعتراف میکند که  را اظهار می

 وفادار بماند.

ی با عمل نامیدن بیرون نامتجانس و ای رابطه ،اعالم شود معلوم میهربار که 

که نامیدن تحمیل کرده  ای جز مجموعه سوبژکتیو ای دارد یا در مجموعه

این دقیقاً  وفایی است. سروکارمان با خیانت و بی ،است درج و حک شده

 جرم و جنایت فون است.



ورزانۀ  ذیل لوای نوعی اعالمِ میلآن است که او تالش کرده این جنایت 

یکی شدنِ  )یعنی میل به نامتجانس ]یا بیرونی نسبت به عمل نامیدن[

از هم آن چیزی را  ،به صورت مجزا( شهوانی با این دو نیمف، آن هم

را در خود جذب  دو اش به مثابۀ میل نابی که بودن یکیجدا کند که 

بودنی  یکی، است تحت حمایت و پشتیبانی خدایان قرار داشته کند، می

جنایت او از این قرار  است. ظهور رخداد ناپذیر که همان قدرت تقسیم

است که چیزی را به ابژه بدل کرده که به شکلی کامالً متفاوت از یک 

نیروی سوبژکتیوکنندۀ یک رخداد نه میل به یک ابژه،  کند. ابژه ظهور می

 میل است.به خود  بلکه میلِ

کس که مقولۀ ابژه را،  هر آن گوید: این چیزی است که ماالرمه به ما می

رسد،  فسخ و الغاء میاحیاء کند کارش به  خواند، که رخداد همیشه فرامی

 همسوشدن با به جای ،در آغوش آن کس که ها نیمف همین و بس.

بدل کند، دود ها را به ابژۀ میل خود  آن خواست می ،میلی نو مواجهۀ

ماند احساس  او می تنها ردی از رخداد که برای روند. شوند و به هوا می می

  خسران خواهد بود.

بخشیدن یا به صورت ابژه در آوردن  رسد، عینیت وقتی رخداد از راه می

این مشکل بزرگ  خواند. الذکر( خسران را فرامی فوق« جنایت»)همان 
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زرگ اخالق وفاداری: چگونه ابژه وفاداری به یک رخداد است، مشکل ب

 ؟و بازنگردانیم احیاء نکنیمو ابژکتیویته را 

فون یک  نقص روایی حافظه. چنین تحلیل است، و هم بخشی عینیت

  شود. کند و در عینیت گم می خاطره را تحلیل می

نثرگونه، نتوانست آن چیزی باشد که  فون، یا الاقل فونِ حافظه، فونِ

 ای بری از ابژه. کند: سوژه رخداد از ما طلب می

 

 وسوسۀ سوم: نام مقدس و واحد (.9

  های من، هاشان پیچیده بر شاخ ، طرهدیگران! چه بد

  م خواهند کرد؛به سوی شادکامی و سعادت رهنمون

، به رنگ هر انار تو ای شورواشتیاق من، بدان و آگاه باش که

 رسیدهسراپا  خون و

 پردازد؛ میترکد و با زنبوران به زمزمه  می

  به چنگ خواهدش آورد، آن کس کهمفتون و خون ما، 

 از برای کل فوج ابدی میل جاری و ساری است.

 غرق طال و خاکستر است این بیشهکه در آن ساعت 

برپا   در میان شاخ و برگِ مستهلکسرشار از سرور جشنی 

 شود: می



  کند ونوس از دامنۀ توست که دیدار می تنا!اِ

 گذارد می هایت گدازهریایش را بر  معصوم و بی های و پاشنه

 میرد. مییا شعله  غرد میخوابی غمین در آن هنگام که 

 ام! به چنگ آوردهمن ملکه را 

 ...حتمیمجازات ای آه 

 نه، 

 

، در ابتدا موضع کالسیک کسی را اتخاذ وفاست فون که همیشه بی

و   اتفاق یگانهکشد: هیچ  که از سوژۀ یک رخداد بودن دست می کند می

دوجین از آن یکی و  نیمنظیری رخ نداده است، شش تا از این داریم،  بی

این البته به معنای تفریق کردن خود از  تکرار انحالل تکینگی. چه و چه.

این »بیایند و جای  توانند می «دیگران»و نشان به این نشان که نامیدن است، 

غیریت تکراری، که دیگر چیزی جز این  را اشغال کنند.« ها نیمف

ترک یکنواختی میل انتزاعی در خود ندارد، همان نقاب سنتی است که 

یک به رغم این،  پوشاند. کند و می گفتن هر نوع حقیقتی را پنهان می

که روح استوار و محکم به  «!چه بد»تعبیرِ  توان با گاه نمی حقیقت را هیچ

نیز مشوش و آشفته روح  «چه بهترِ»آورد نشان داد، با تعبیر  زبان می

  توان نشانش داد. نمی

که تحت سیطرۀ احساس فقدان قرار  شده، پنهانبا این همه، زیر این موضع 

، موضعی آید و به عمل می گیرد پروبال میموضعی دیگر دارد، 
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توان بازگشت رخدادی را  می تر است. نقشی بس جذاباین  گویانه. پیش

و حتی بینی کرد،  پیشمحوشدنش اکنون سوبژکتیوشده است  که فقط

)ابدی( آن را، زیرا نیروی میل، در پیوندی که با خسران دارد، بازگشت 

به اعالم بازگشتِ  نام و بی میل گمنامبودنِ  فراهم همیشه حاضر است.

است که مواجهۀ  «ابدی میل فوج» خاطرِ زیرا به دهد. ]رخداد[ خوراک می

 تواند بازگردد. آن بنابراین می و مبانی تکین رخ نداده است، که اصل

گشت ناگزیز این است که این باز کند جرم را ابدی می که  آن دشواری

بازگشتِ خصلتِ  که خواهیم دید، بازگشتِ یک ابژه است. و حتی، چنان

 .خدایا  شی مطلق :ابژهجوهری یافتنِ ابژه و بدل شدنش به 

 نباید به حافظه زیاد ایمان داشت، زند که این بخش بر این امر مهر تأیید می

تماماً تا پیامدهای  جنایت راکند این است که  زیرا تنها کاری که می

چه »سرخوشانۀ اشتباهاً ذیل لوای  گشاید. کند و می متعالی آن، آشکار می

بینیم که  به ناگهان می چنان وجود دارد. هم، گرایش عینی و تحلیلی «بد

خسران است که بازخواهد گشت، خسرانی که اساساً خسران و از دست 

  ست.ا «ها این نیمف»دادن 

تواند بدان وفادار باشد  نمای آنچه آدم می عکس، خصلت سرشت هب

 در عنصر امر تکرارناپذیر نهفته است.یک حقیقت  تکرارنشدن آن است.

چیزی نیست جز  کند کدام( )به هر حال فرقی نمی تکرار ابژه یا فقدان

    وفایی و خیانت مکارانه به تکینگی تکرارناپذیر امر حقیقی. نوعی بی



 از پیش این مکر و حقه را پنهان کند.کوشد با احضار ابژۀ مطلق،  فون می

بلکه الهۀ  های جورواجور، ، نه دیگر عشقزن مطلقنه دیگر زنان، بلکه 

ونوس که از تصویر  های درباری، بلکه ملکه. روسپیعشق، نه دیگر 

بر مکان فرود  بندی شده، مفصل، که خود بر اساس میل انتزاعی «فوج»

 .امر واقعیآید، آن هم در مقام ملکۀ ناموجود زنبورهای  می

من یک نام وسوسۀ نامیدنی به ی شود، بنابراین، وسوسۀ سوم وارد صحنه می

نامی مشخص و کینگی مواجهه به نفع مقدس و واحد، طوری که ایدۀ ت

  شود. کهن کنار گذاشته می

به روی صحنه  قدس با دقت و به سبک و سیاقی نمایشیاین ظهور نام م

ومیش شعر  وارد گرگ ما شاهد تغییر نورپردازی و دکور هستیم. رود. می

فشان و گذاره  جای خود را به مضمون آتش زده آفتاب باتالق شویم. می

 «چه بد»منطقِ  .(«هنگام که این بیشه غرق طال و خاکستر است»دهد ) می

در آن هنگام که خوابی غمین »بیند ) فضای پیشاشبانۀ فریب را تدارک می

ظهور نوعی تعالی این تصویر خوبی است از  .(«میرد غرد یا شعله می می

 رسد. این از ذات و خمیرۀ خداست که همیشه دیر از راه میساختگی: 

 یست جز وسوسۀ واپسین.خدا هیچ ن

 ون )و شاعر(که ف دهد نشان می «مجازات حتمی»خشک و منقطعِ تعبیر 

وسوسۀ امر مقدس، وسوسۀ نام اند:  جهشی روشن و بری از انگیزه کرده

واحد که نامیدن رخداد را باید در پای آن قربانی کرد، وسوسۀ ونوس که 
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هر امر  کهشیء مطلق وسوسۀ  گیرد، جای هر نیمفِ تکین را می

خطرناکی به پیامدهایی بس  ها همۀ این -کند ای را لغو و فسخ می واقعی

طبعی، فروپاشیدن و بدل شدن شعر به یک شکل از  رسد )به شوخ می

 شود. فسخ میاین وسوسه  گویی رمانتیک(. پیش

 

 خواب و سایهقاطع (. معنای 11

  

 اما روح که 

 شدهتر  تهی گشته و این بدن که سنگین از کلمه

 شود: می نیمروز غرورآمیزسکوت سرآخر تسلیم ِ

 52کفر به خواب رویمباید در آغوش نسیان ِ درنگ بی

 دارم چقدر دوست میلب، و  های تشنه ماسهدرازکشیده بر 

  ها! اخترگون شراباثربخشی ِ دهان بگشایم بر

به هیئت آن ه ای را ک ؛ خواهم دید سایهای زوج، بدرود

 .اید درآمده

 

                                                      
52

 «درنگ به خواب روم، باید کفر و سرزنش را فراموش کنم... باید بی»در ترجمۀ دیگر:   



به ظهرِ  کند، الهه شک می گاهیشامفون که بر قامت خاکستری و 

این حقیقت معلق است که فون در خوابش  شود. حقیقتش بازگردانده می

 بدان خواهد پیوست.

که بسیار با آن خوابی که با  -پیوندزدن این خواب، این سرمستی ثانوی

ایه، مضمون به مضمون پایانی س -وانمودۀ موسیقایی همراه بود فاصله دارد

سایۀ  .اهمیت دارد ،وارسی آنچه در آینده در زمانی مشخص خواهد شد

همیشه در شعر القا  ،«ها این نیمف»همان چیزی است که نام،  این دو

تحت کنف حمایت نام، خواهم رفت  گوید: فون به ما می .53خواهد کرد

 )نام همیشگی( در آینده چه خواهند بود. «ها این نیمف»و خواهم دید 

 اش. توالی شاعرانهکاملِ  است، البته در حالت آیندۀ ایدهسایه همان 

و   ابدی خواهد ست که فون میها مواجهه با نیمف سایه حقیقتِ

شک چیزی است که به فون اجازه داده در برابر  کند. شانجاودان

 حرکتی سرسختانه است بیخواب این  های متوالی مقاومت کند. وسوسه

حرکتی که زیرا از نام به حقیقتِ نام )بماند، در آن  تواند که فون می
                                                      

 کند. که در سطرهای بعدی بدان اشاره می استفاده کرده «آیندۀ کامل»در اینجا بدیو از زمان  53 

ای  زورکردن نقطه»بدیو باور دارد  نسبت دارد. «زورکردن»زمان آیندۀ کامل در بدیو با مسألۀ 

بینی در  شمارد، البته پیش مجاز میهای معرفت را  بینی پیش که در آن یک حقیقتاست 

گویانه  اگر حقیقت کامل شود. این بُعد پیش ،خواهد بود خصوص نه آنچه هست، بلکه آنچه

که بتوانیم  . این«بندی شوند مستلزم آن است که احکام حقیقت به صورت آیندۀ کامل فرمول

 ای در آینده محقق خواهد بگوئیم بدان معناست که این حقیقت در نقطهچیزی دربارۀ حقیقت 

  .شد
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گمنام که « منِ»به  «فون» ( گذر کرده، ازدهد شعر را تشکیل می تمامیت

 ها نهفته است. کردن نیمف کل وجودش در ابدی

این وفاداری  به هم فشرده است. سرسختی و وفاداریِ تداوم و ،خواب

از آن  .اکنون شده است که ، البته چناناست کنش سوژههمان  واپسین

ها دست به  دارد با فرضیهنکه دیگر نیازی  «از کلمات تهی گشته»جهات 

را زی «تر شده که سنگین»است « بدنی»و مالک  آزمایش و تجربه بزند.

 تهییج و برآشفتن میل ندارد.ی به دیگر نیاز

ایِ حقیقت شاعرانه، برخالف سوژۀ لکانی که میلی است  سوژۀ ماالرمه

ساخته و پرداختۀ کلمات، نه روح است و نه بدن، نه زبان است و نه میل. 

هم کنش است هم مکان، نوعی سرسختی و سماجتِ گمنام که استعارۀ 

  یابد. خود را در خواب می

از  امکان شعر در تمامیتش که «م دیدخواه»مکانی را « من»به زبان ساده، 

با  این شعر را خواهم نوشت. این دیدنِ خواب« من» گیرد. آن نشأت می

  شود. آغاز می« شان کنم خواهم جاودان ها، می این نیمف»

، مابین محوشدن رخدادیِ شان کننده ابدی «منِ»و « ها این نیمف»مابین 

فقط این  خواهد بود.وفاداری شعر خفته، زیبارویان برهنه و گمنامیِ فون 

 ماند. است که تا به ابد به جا می

 



 خالصۀ بحث:

 رخداد(. 5  

ترین و  اندازد. این یکی از بزرگ اش می ناپذیری شعر ما را به یاد تصمیم

مزار، محفل،  - هیچ چیز درون وضعیتترین مضامین ماالرمه است.  عالی

رخداد به مثابۀ تشخیص و تأیید رخداد  تواند نمی -، یا سطح دریاباتالق

تعلق آن، چنان  ناپذیریِ پرسش تصمیمپرسش بخت رخداد،  را زور کند.

باز هم به اعالمش  ، هرچه ردهای آن نیز متعدد باشند،رخداد است که

 ماند. وابسته می

، گر بر اساس وجودش بدان بیندیشیمرخداد، ارخداد دو چهره دارد. 

راستی  به عدم قطعیت، نوعی نوسان میل. نوعی نوعی مکمل گمنام است،

رخداد، در صورتی که  ها را توصیف کنیم. ظهور نیمف توانیم نمی

 ها این نمیفدستور وفاداری است.  نوعی ،براساس نامش بدان بیندیشیم

ریختن طرح فرمانبرداری شعر از این دستور است  خواهند بود، اما تنها با

 شود. تولید می دادگی حقیقت این رخکه 

 

 نام(. 2

ها  کند، قطع نظر از شک این نام تغییر نمی ــ «ها این نیمف»نام ثابت است. 

این تغییرناپذیری به وضعیت جدید تعلق دارد، وضعیت فون  ها. و وسوسه
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رخداد است.  -تنها حال حاضرِ – حال حاضر راستی به نام بیدارشونده.

از  با حال کهبندی کرد:  صورتتوان  پرسش حقیقت را این چنین می

و  رساند، شعر تمامی مواضع را به ته می چه باید کرد؟ است جنس نام

شود که  در حول و حوش یک نام، حقیقتی خلق میگیرد که  نتیجه می

، ها بدترین گزینهاز جمله  - خواهد بود ها درنوردیدن این گزینه

 زمان حال. ی دال بر کاری نکردن با هدیۀهای وسوسه

 

 وفاداری(. 3

وفایی را  حدودوثغور یک نظریۀ کامل بی . شعر، از منظری منفی،(الف

تاریخی  وفایی ترین شکلش حافظه است، یعنی بی واسطه بی کند. ترسیم می

وفادار بودن به یک رخداد هرگز مستلزم یادآوری نیست. یا روایی. 

نام رخداد هایی که فرد از  همیشه اشاره دارد به استفادهدرست برعکس، 

سه چهره و نقش وسوسه را به  اما شعر، در فراسوی خطر حافظه، کند. می

 تسلیم شدن: گذارد، سه راه  نمایش می

وجد. این  با مکان، یا چهرۀ پنداری یکی کردن خود یا همذات -

استمرار سوژه را ملغا و به چهره، که از نام اضافی دست کشیده، 

 کند. و ثبات مکان بدل می

نام ساختگی  داستانی/ این چهره، که خصلتبرگزیدن وانموده.  -

 کند. ورزانه پر می فراوانی میل خأل آن را با نوعی پذیرد، را می



که در  گشته سرمستقدرت مطلق جز  چیزی نیستپس سوژه 

 شوند. آن خأل و مأل از یکدیگر تمییزناپذیر می

 ن واحد که تکینگی رخداد را تهدیدنام کهبرگزیدن یک  -

  کوبد. و در هم می کند می

که،  اند ای وجد، سرشاری، و امر مقدس سه وسوسهتوان گفت که  می

 دهند. از درون یک ظهور رخدادوار، فساد و انکارش را ترتیب می

کند،  وجود یک عامل وفاداری را برقرار میشعر، از منظری ایجابی،  ب(.

ها و  واسطۀ فرضیهدر این لحظه باید آن را در جفتی جای داد که به که 

مسیری بر این اساس  د.گیر شکل می کنند ها حمله می هایی که بدان شک

نام   از نظر آن هم کاود، می کل وضعیت را  گیرد که شکل میتصادفی 

کاملِ  منتهی شدن به آیندۀ ها و گری و فائق آمدن بر وسوسه ثابت، آزمون

انواع مسیرهایی که در اینجا  ژه که این مسیر بدان بدل شده است.سو

این »نام یعنی  ای که در چنگِ«من»از نظر تعین یافتنِ  مدنظر گرفته شده ــ

ذیل ساحت میل عاشقانه و تولید شعری قرار  قرار دارد ــ« ها نیمف

    گیرد. می

کند بستگی  این امکان بر میلی که خود را به نام آنچه محوگشته وصل می

که سوژه، وقتی این میل فسخ شود، بتواند از دل  دارد، یعنی این امکان

 ساخته شود.  ،هنادانسته شدنش را میسر کرد تاروپود حقیقت تکین که
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