
فــراز و نشیـــب هــــای
ن ن و گـــفــــــ�ت یــــس�ت ز

روز صفدری �ب

از تاریخ انتشار آخرین مقاله و مقوله در این سایت سه ماه و اندی می گذرد. 
یک فصل وقفه و انفصال. آخرین سطر آن نوشته، بازگشت به زندگی، این بود: 
زندگی حرف آخری ندارد. یا هیچ حرِف زندگی حرف آخرش نیست. در عمر 
هفت ـ هشت ساله ی این وب سایت، این اولین وقفه و تعلیق نیست. و من هر 
بار کوشیده ام تا به علل »خصوصی و فردی« این تعلیق و وقفه ها به قدر کافی 
به طور ریشه ای بپردازم تااز این طریق ابعاد همگانی و فراگیر شان ملموس تر و 

بازآوایِی ارتباِط دو فاعِل من و ما محسوس تر شود.
این بار نیز دوستاِن عزیِز عالقمند به فعالیت این سایت، از سر لطف و 
همدلی جویای حال و احوال من و علل وقفه ی اخیر شدند. به هر یک از آنان 
گفتم که به نشانه ی سپاس گزاری ام از آن ها، این احوال پرسی دوستانه را انگیزه 
و موضوع اولین نوشته ام، و فرصتی عاطفی برای از سرگیری فعالیت این سایت 

قرار خواهم داد.
و   اندیشنده  اندیشیدنی که  بازتاب اندیشی،  یا  بازاندیشی،   réflexion
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موضوع اندیشه را با هم در خود بازمی تاباند، مرا به تأمل و تردید در چگونه 
نامیدن علِت این تعلیق واداشت. از آن جا که مشهودترین شکل این وقفه را 
می توان به سکوت من تعبیر کرد، نخست از همین دیدگاه به این فصل سکوت 

می اندیشم. اندیشیدن به سکوت، ابعاِد مغاکیِن آن را محسوس تر می کند.
من پیش تر در مقاله هایی به ارتباط ریشه ای دو کلمه ی crise بحران، و 
critique نقد، پرداخته ام. با اتکا به همان نکته ها می خواهم از خود بپرسم و 
با خود بیندیشم که آیا سکوت معنانشان یا داِل یک بحران، پرژنه، در زبان ام 
نیست، آیا می توانم با نقدکردن، پرژنیدن، غربال کردن این بحران، راه برون رفتن 
یا فراگذشتن، شکستِن این سکوت را بیابم؟ به "بحران بیت " از ماالرمه، و 
از دانیل بالنَشر و چندین متن دیگر فکر می کنم. اما حس  "بحراِن کلمات" 
می کنم بحران زبانم، و سکوت ناشی از آن، بسیار حادتر و پیچیده تر از همه ی 

متن هایی است که در این باره خوانده ام. 
 زبان مادری فارسی، و زبان نامادری یا پدرخوانده واِر عربِی ما، دو واژه ی 
خاموشی و سکوت را در واژگان و ذهن ما گنجانده و نشانده است. ریشه شناسِی 
درست و حسابی از این دو واژه در اختیار نداریم. به هرحال، همچون بیشماری 
از مترداف های فارسی ـ عربی، ما نمی توانیم آن ها را دل بخواهی در هر بافتاری 

جایگزیِن هم کنیم.
گوناگونِی معنایِی کاربرِد کلمه ی سکوت در زبان های مختلف حیرت انگیز 
است؛ به تعداد صفات و حاالت عاطفی و روانی و نیز موقعیت ها، سکوت های 
جوراجور داریم: سکوت عاشقانه، سکوت رضایت، سکوت اعتراض، سکوت 
ُبغض، سکوت  قهر، سکوت  و سماجت، سکوِت  لج  رنج، سکوت  و  درد 
شادمانه، سکوت مرگبار، سکوت شرمگینانه، سکوت تحمیلی یا براثر سانسور، 

سکوت سنگین، سکوت گویا، سکوت معنادار...
در  داریم:  از سکوت  مفهوم های گوناگونی  متفاوت هم،  در عرصه های 
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قرینه  به  حذف  نوعی  درنوشتار  بیان؛  در   aposiopèse تعلیق  نوعی  گفتار 
ellipse؛ در نقاشی نوعی آرامش و سکون در ترکیب بندی تابلو؛ و جالب تر 
و گویاتر از همه، در موسیقی: زمان های مکث و سکوت، که در فرانسوی، به 
نظرم قشنگ تر، آن ها را soupir یا آه می نامند: آه، نیم آه، یک چهارم، یک هشتم، 

یک شانزدهم آه!
در تاریخ ادیان و االهیات، و نیز فلسفه که تقریبًا همیشه کنیز و خدمتکاِر 
ممنوعیِت  و  نهی  از  می گیرد.  دیگری  ابعاد  سکوت  مفهوم  بوده،  االهیات 
 indicible نامیدن خدا تا ناممکنِی فهِم یکتایِی سرمدی، تا توسعه ی دو مفهوِم
ناگفتنی، و ineffable بیان ناشدنی، یا به زبان نیامدنی. در آرای برخی عارفان 
فرانسوی قرن هفدهم، مسئله ی سکوت و امر ناگفتنی موضوعی محوری و 
بنیانی است. همین رویکرد در ادبیات عرفانی فارسی نیز حضوری برجسته دارد 
به صورت تمجید از سکوت سالکانه تا رسیدن به مرحله ای که عارف در برابر 
جالل و جمال و عظمت بیان ناپذیِر امر قدسی غرقه ی "انجذاب" زبان  دوخته و 

الل می شود.
اما  مفهوم هایی چون ناگفتنی و بیان ناشدنی در اندیشه ی انتقادی )برای 
مدلول ها  دوران مدرن  در  اندیشه ی شاعرانه  و  در شعر  نیز   و  آدورنو(  مثال 
امر  برابر  در  »شاعر  می گویند:  والری  و  ماالرمه  می یابد.  دیگر  معناهایی  و 
بیان ناپذیری که تجربه می کند به این نتیجه نمی رسد که "پس باید سکوت کرد"؛ 
بلکه می گوید " باید گفت" اما به شیوه ای و با چنان کمالی که تجربه ی بیان ناپذیِر 

من به تجربه ی شما تبدیل شود.«
یا باز برای مثال در حوزه ی فلسفه والدیمیر یان ِکله ویچ، ابداع گِر عباراِت 
مفهومِی "تقریبًا هیچ" و "نمی دانم چه"، که موسیقی شناسی برجسته هم بوده، 
دو مفهوم ناگفتنی و بیان ناپذیری را محور آثارش در زمینه ی موسیقی شناسی 

می کند.
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باری، اگر وقفه ی اخیر من صرفًا برخاسته از میل به سکوت می بود حاال 
می توانستم برای تلطیف و قسمت کردن آن با خوانندگان، به نقل گفته هایی 

بپردازم که دوست دارم و پیش تر نیز منتشر کرده ام، مانند:
از روبرتو خواروز:

آیا سکوت نقطه گذاری صداست یا صدا نقطه گذاری سکوت است؟
کسی که نتواند ساکت شود نمی تواند حرف بزند. شعری که سکوت نکند 

هیچ چیز نمی تواند بگوید.
هیچ کس نمی تواند از همه چیز حرف بزند. اما حرف زدن از بعضی چیزها 

مثل حرف زدن از همه چیز است.
دوپهلوبودِن زندگی ما را وامی دارد که در آِن واحد هم ساکت نمانیم و هم 
سکوت کنیم. تنها اگر ترتیِب زندگی را به هم بزنیم می توانیم این دو کار را با هم 

انجام دهیم. یا هیچ یک را انجام ندهیم.
برای  یک کوشش: کوشش  بیان  برای  جدید  است  اقدامی  نوشتاری  هر 
زندگی کردن. این اقدام های گوناگون فقط گاه گاهی به یکدیگر نزدیک می شوند. 
با این حال، به نظر می رسد تحوالِت ناگزیر این اقدام ها در جای دیگری با هم 

جمع می شوند. شاید در آن جا کوشش برای زندگی کردن نیز کامل می شود.
و نیز این دو ماده از کتاب  اعالمیه ی حقوق موجود انسانی، نوشته ی رائول 

ونه گم:
»ماده ی ۴۶

هر موجوِد انسانی حق دارد به سوی جهان باز و بسته شود.
۱- همان گونه که هرکس مجاز است در دلش نهان خانه یی داشته باشد که 
هیچ کِس دیگری به آن راه نمی یابد، همان گونه نیز حق دارد از مکان و زمانی 
تنهابودن است. چنین  به  او  باشد که ضامِن تمایالِت  بهره مند  سلب ناشدنی 
نعمتی بیش از آن که به مالکیت مربوط باشد مبتنی بر بهره مندی و کام یابی از 
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یکتابودن است۱، ازهمین رو از این آزادِی عمل برخوردار است که به نزدیکی های 
برگزیده روی آورد و بخشی از گنجینه های نهانی را به لذِت دوستی اهدا کند.

تفسیر
الگوِی کیمیاگرانه نیز، که خودآفرینی به آن شباهت دارد، بر این نکته صحه 
می گذارد که نیروی میل نهانی و رازدارانه پرورش می یابد. این نیرو وقتی از 
کتمان ها، نافهمی ها و خصومِت جهاِن بیرون در امان باشد راحت تر تلطیف 
و پالوده می شود. وانگهی همین  که تحقق یابِی خویش را مایه ی نخوِت خود 
سازد، تحِت تاثیِر رایج و منفِی خواسِت قدرت محاسِن به دست آمده از خواسِت 
زنده گی را از کف خواهد داد. بنابراین سکوت از مواِد اولیه ی کاربرد و آگاهِی 

نیروی میل است.
توزیِع  آن،  نتایِج  انتشاِر  وجودی،  تجارِب  از  صورت برداری  بااین همه، 
نیست،  ممنوع  تجارب  این  ثمره ی  ارائه ی  حتا  و  آن،  غنِی  دست آوردهای 
دروِن  در  تجارب،  این  به  و عالقه اش  توجه  نسبِت  به  هرکس،  به گونه یی که 
خویش مارپیچی را که هم چون دایره یی در خویش می خزد تا سپس گشوده شود 
و جهان را در بر گیرد، کشف کند و حرکِت جهان شمول و انفرادِی خواسِت 

زیستن را بیافریند.
ماده ی ۴۷

یا  بیان کند  را  افکارش  و  امیال  عواطف،  دارد  حق  انسانی  موجوِد  هر 
مسکوت بگذارد.

۱- بیاِن آزادانه ی عواطف و ایده ها، از لحظه یی که تحِت هیچ ممنوعیت، 
سانسور و محذوریتی نباشد، این گزینه را هم در بر می گیرد که از سِر رازداری 
یا برای بهترپرداختن به آن ها و پالودن شان، این عواطف و ایده ها را برای خود 

نگه دارد.
تفسیر
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و  جهل  ترس،  به زوِر  اغلب  تاکنون  خویشتن داری  و  فروبستگی  لب 
است.  ساخته  حاکم  همه جا  در  برده گی  و  ارباب  سیاسِت  بوده که  نیرنگی 
سکوت می تواند این نقش را ایفا کند که فی نفسه یک لذت و کام یابی باشد 
و نه نوعی محافظت از خود در برابِر هیاهوِی گوش خراشی که غالب است؛ 
از نگاِه  خلوت گزینی های معماگونه یی هست که کارکردشان نه درامان ماندن 
تفتیش گرانه، یا دسیسه چیدن در پنهان کارِی محتاطانه، بلکه پناه گاهی است که 

در آن میل تقطیر می شود تا دیگر چیزی جز خواهنده گی ناب نباشد.
اقرار. ُحجب، خودنمایی، سکوت،  انتخاب است نه یک  شفافیت یک 
وخامت و جدیت در گفتار، پرچانگِی سبک سرانه، وقتی از چنِگ مکانیسم های 
دیگر  آن گاه  باشند  رها شده  از خالء  اضطراب  عقده گشایی، جبراِن کم بود، 
چیزی نیستند جز بیاِن لحظه ها، بازی های متناوب، قطعه های پراکنده از نظِم 

مواِج لذت ها.«

آری اگر در این مدت سکوتی از این گونه اختیار کرده بوده ام، حاال با حسی 
از کام یابی و رامِش دل، همچون بیرون آمدن از دریا پس از شنایی طوالنی، با 

لذت نفس عمیق می کشیدم! اما چنین نبوده است.
پس برای بیان علل این وقفه، نخست نیاز دارم تا مخاطبم را در وضعیت 
گفت وشنود یا دیالوگی تصور کنم که مارسل مورو آن را، در کتاب فریبایی و 

خوف، چنین وصف می کند: 
»در گفت وشنودی استثنایی، ناگهان تهدیِد تخریب را احساس می کنم، 
این بدان معناست که چیزهایی می گوییم که شاید هرگز نگفته ایم. چنان که انگار 
به روی هم  را  نابود می کنم. دل هامان  را  با شنیدن شان خود  یا  با گفتن شان 
گشوده ایم، اما آن ها را به سوی حرفی برخاسته از جایی دیگر نیز گشوده ایم، 
حرفی رازناک، صدایی در کناره ی صداهامان که با نیرویی ناشناخته ، شاید 



7           www.behrouzsafdari.com

جمِع مرگباِر سکوت های خدا، تقطیر می شود. سکوت های خدا تنها بخِت ما 
بی خداها برای ابداع حرف و سکوتی است بی نیاز از خدا، حماسه ی وحشتناک 
و شگرِف کلماِت ناامید. چنین حرف و چنین سکوتی به ناگزیر مفرط اند. گاه 
عرفانی اند، از آن دم که دیگر هیچ چیز، پیش از مرگ، به حد و مرزی مجبور و 

محدودشان نکند.
هر گفت وشنوِد سرگیجه آوری پرده برداشتن از معلولیت هاست. بصیرت ها 
سوزاِن  امیاِل  عواطف،  شامِل  به ویژه  تالقی  این  اما  می کنند  تالقی  هم  با 
هویداشدن، است. کلمات راه شان را، که رفتن به سوی چفت و بست ها، قفل 
قابل دیدن  و  قفل شدگی ها،  این  دیدِن  می کنند.  پیدا  است،  درون  شدگی های 
کردِن آن ها، کشِف تنهایِی انسان به جای سکوت های خدا، و حِق خودفرماِن 
انسان به شیفتگی های نقصان مند است. در چنین شرایطی، حرف زدن با دیگری 
یافتِن کالِم کم آمده است، کالمی که راوِی کمبود است. و این، گهگاه، وه که 
چه تسکین دهنده است. لحظه ای که هستی در آن لرزان و متزلزل می شود، که 
سقوط با رخنه ی کلمات اش به درون کلماِت ما ما را فرامی خواند، مایی که 
فکرش را هم نمی کردیم. اما به بهای چنین لرزان شدنی است که به این کشف 
از چالق هاییم2.  یا کاِتدرالی ساخته شده  نائل می شویم که: ما کلیسای جامع 
کاتدرال، به خاطر اثِر آفریده شده یا کارَوند، اگر چنین اثر یا کارَوندی وجود 
داشته باشد )البته این کاروند یا اثر می تواند یک زندگی باشد(؛ و ُکنده ها یا 
این همه، هر  با  اثر.  آفرینش  در  رفته  به کار  به خاطر مصالح  اغلب  چالق ها، 
چقدر هم لحظه ای در این باره شک نداشته باشیم که هر کاروند یا اثِر مهمی 
علیه سرشاری و ُپریایی3 انجام می گیرد، باز این ایده ما را دنبال می کند که 
نوعی ُپریایی امکان پذیر است. که ایده ی نادرستی است اما شاید چنین ایده ای 
می راند:   پیش  اعتراف  به گداختگِی  را  ما  نذرگونه،  لحظاِت  در  است که، 
سیری ناپذیر.]...[ و  حرمان زده  بودم،  چنان که  هستم،  چنان که  منم   این 
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در برابِر دیگری، تواِن پذیراشدن و استقبال کافی نیست. ما حفره و شکافی 
آن  در  شیداوار  واقعی اش  دیوانه واِر  با کالِم  دیگری  است  ممکن  هستیم که 
فروافتد. اما ما که اعتراف شنو4 نیستیم. ما گوش کنندگانی بی حد و مرزیم که 
عجله داریم هرچه زودتر به نوبه ی خود به حفره و شکاف مقابل مان فرورویم. 
قول و کالِم گرفته شده را به کالم و قوِل داده شده بیامیزیم. در شناخِت ما، یکی، 
یا تقریبًا یکی، شویم. کسی چه می داند، شاید به بازشناسی ]قدرشناسی[ متقابل 
برسیم، به نوعی همدستی. چنین است دیالوگ یا گفت وشنوِد ایده آل و عالی. 
شبانه مان.  روشنایی های  نیز  و  شدن شب هایمان،  مصادف  و سپس  تصادم 
چنین است کماِل گفت وشنود، در اعتمادی بی کرانه. نه برون ریزی احساسات 
است، نه تدارک دیده شده و از روی نقشه. تکان خوردن و به لرزه درآمدِن اغلب 
نامنتظره ای است در َخِم این شهوِد ناگهانی که  بی آن که چرایی و چگونگی اش 
شده  سوراخ  و  برداشته  َتَرک  درون مان  وبست  چفت  در  چیزی  بدانیم،  را 
است. هیچ چیز وقیحانه ای در این کار نیست، آن چه هست رعشه ی اعماق 
است، رویدادی که اگر بی درنگ زیسته نشود چه بسا خفگِی به بار آورد. هر 
چه اطالع رسانی، و حّرافی، برایت سخت تر باشد، بیشتر به گفت وشنودی از 
این دست نزدیک شده ای. اما کجاست آن دیگری که در انتظار همین موهبِت 
ناشنوده  و بی سابقه است؟ این را به تجربه می دانی: هر روز با کاتدرال هایی از 
چالق شده ها رو به رو می شوی، دوستان یا ناآشنایان، مردان یا زنانی که ماجرای 
تاریِک گره خوردگی و زخم های کهنه ای را زندگی می کنند که در ّسِر کلمات مهر 
و موم شده اند. تو چنین کسانی را دوست داری و حس می کنی که آن ها نیز 
خواهاِن شکستِن سکوِت خدایان اند. و آنان نیز چون تو رنج می کشند از این که 
نمی توانند همه چیز را بگویند، یا دست کم بگویند از کجا برمی خیزد این تنهایی 
که، حتا در عشق و در هنر نیز، در درون خویش احساس اش می کنند. این است 
دراِم عظیِم زمانه ی ما: فقدان ارتباط و همرسانی5. این جامعه ی روادار نیست که 
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می تواند ما را آزاد گرداند. به ازای چند تابوی ازمیان رفته چقدر تابوهای جدید 
و مخرب و حریِص جاودانه کردِن قفل و بندها به میان آمده است... آزادی 
تو، شاید سرآخر آن لحظه ای باشد که بتوانی دالیل اعتراض ات به این آزادی 
را به شدت روشن کنی. آن گاه است که میدانی. تنها مزیِت این دانستن همین 
دانستن است. و با وجود این، همه چیز در آن نهفته است. حتا وقتی این دانستن 
در میان کمبودهای شدید و نتوانستن هایت سرگردان می چرخد باز گواهی بر 
ابدیِت تراژیِک آدمیان است. و هنگامی که دانستِن تو آن چه را می داند روایت 
تاریخ نگاِر  می یابی،  آفریننده  می کنی،  کاری که  هر  در  را،  خود  باز  می کند، 

حبس، و پیکار عظیم برای ُپرکردِن سکوت های خدا. ]...[
خطرناک ترین حال برای من غم است و برای دیگران ناامیدی. با ناامیدی، 
من می توانم شورش کنم، بُغّرم و بخروشم و مشت روی میز بکوبم، و شاید 
دست به کشتن بزنم. اما با غم، نه، خودم را می کشم و می گذارم کشته شوم. 
غِم من، نسخه ی بی حال، دلگیر و تمکین کرده ی ناامیدی است. یعنی درست 

در مقابل و ضِد آن.«
است  روز  صد  حاال  و  بوده  ناشناخته  من  برای  است که  غمی  چه  این 
هفته هاست  است؟  چالق کرده  همرسانی  و  ارتباط گیری  برای  را  زبانم  که 
که با خود کلنجار می روم، در جدال با دیوهای درون، تا این "آه" یا سکوت 
طوالنی را در نت های نامریِی اعماقم  بخوانم و معنی یا »حل«اش کنم. تا این 
که چند روز پیش در گفت وگو با همراه ام به یاد متنی افتادم که سال گذشته 
نسخه ای انگلیسی اش را برای دوست عزیز مترجمی در ایران فرستادم. کتابی از 
نویسنده ی استرالیایی، ِگلن آلبرشت، با عنوان، "عواطِف زمین، کلماِت نو برای 
جهانی نو". آلبرشت مفصل توضیح داده که چرا در توصیف وضعیت جهانی 
که زیر سیطره ی آنتروپوِسن، یا به عبارت درست تر، در اسارِت کاپیتالوِسن6، 
است به واژگان جدیدی نیاز داریم. و او از همان اوایل سال 2۰۰۰ نوواژه ای 
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کلیدی ابداع کرده به نام سوالستالژی، به سیاق نوستالژی. برای معرفی این 
مفهوم، و صرفه جویی در وقت، نخست نگاهی به صفحات فارسی در اینترنت 
انداختم، چندین جا از این نویسنده و دیدگاه های او یاد کرده اند اما متأسفانه با 
زبان فارسِی به شدت زشت و غلطی. از خوانندگان دعوت می کنم به صفحات 
 ویکی پدیا،به انگلیسی، فرانسوی یا زبان های موجود دیگر در این باره رجوع کنند. 
است،  هجران  و  غربت  غم  نوستالژی  اگر  می دهم.  توضیحی  مختصر  پس 
سوالستالژی غِم غربت و هجرانی است که در موطن و خانه ی خود احساس 
می کنی. غم از دست دادن و تضییِع  جایی که پشتوانه ی عاطفی و مأمن و مأوای 
آسایش خاطر و امنیت تو بوده است. نوواژه ی سوالستالژی  solastalgie، که 
اغلب سوالستالژیا )به سیاق نوستالژیا( نوشته می شود، ترکیبی است از دو 
واژه ی انگلیسی solace از ریشه ی التینی سوالسیوم، به معنی تسال و تسکین و 
اندوه گساری به هنگام بروز تنگنا و گرفتاری؛ و استالژیا، که برشی غیرریشه ای از 
نوستالژیا با ریشه ی یونانی آلژیا، به معنی درد جسمانی است. اما سوالستالژی 
درد و رنجی روحی و روانی است، تروما و روان زخم است. آلبرشت این نوواژه 
را هنگامی ابداع می کند که بومیان استرالیا در رویارویی شان با استخراج کنندگان 
و سرمایه داران بخش معادن، یعنی ویران گراِن زیستگاه هزاران ساله ی بومیان، 
از او کمک می خواهند. اما معامله گران حریص با پشتیبانی دولت به مقاصد 
می شوند:  دچار  سوالستالژی  عارضه ی  به  بومیان  و  می رسند  انتفاعی شان 
احساس غم، ناتوانی، اضطراب، افسردگی، از دست دادن معنا، افسوس ودریغ، 
و غیره. البته این عوارض روانی بسیاری بیماری های جسمانی نیز به دنبال دارد. 
به گواه بررسی های پزشکی انجام شده حتا از سوی نهادهای رسمی در طول دو 
دهه ی گذشته، تردیدی نیست که بر اثر تخریب اکولوژیکی و زیست محیطی در 
سرتاسر سیاره، که انگار این همه کم بود همه گیری کورونا هم به آن افزوده شد، 

سوالستالژی در همه جا بیداد می کند....
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از غمگسار"  دوری  "غم  سوالستالژی،  مفهوِم  به  اشاره  این  از  پس  حال 
و  خانه  کنم.  روشن تر  را  منظورم  بتوانم  شاید  خود"  خانه ی  در  "هجران  یا 
غمگسار انسان، به عنوان یکی از زیندگان روی زمین، خود زمین و زیندگاِن 
طبیعت در تمامیت آن، و هنر انسان در همزی بودن با این کلیت بوده است. 
و  نادوستی  مثلِث  ضلع  سه  خود ستیزی  و  همنوع ستیزی  طبیعت ستیزی، 
خصومتی است که با پیدایش قدرت های سودجویانه و بهره کشی از طبیعت، 
آنتروپوسن  به دوران  با ورود  از خود شکل می گیرد. روندی که  از همنوع و 
توان  نهایت  به  یعنی  است  انجامیده  می بینیم  وضعی که  به  کاپیتالوسن  و 
زمین. سیاره ی  بر  انسان  حیات  انقراِض  خطر  و  خودویرانگری   ویرانگری، 
نهادهای  و  دولت ها  قدرت ها،  . کلبی منشِی  وقاحت  روند،  این  با  همسو 
گوناگون سودجویی در توجیه و تداوم این ویران گری روز به روز شدیدتر و 
 غلیظ تر شده است، چنان که در در وهله ی نخست زبان در بیاِن آن بند می آید.
چندی پیش رائول ونه گم با لبخند همیشگی اش حین صحبت در این باره گفت:  
اگر گی دوبور امروز می بود و می دید جامعه ی نمایش به کجا رسیده است چه 

می گفت!
و این شاید یعنی سال به سال دریغ از پارسال! پارسالی که در آرزوی امسال 
بود... رشته ی پیوند میان زیستن ــ اندیشیدن ــ گفتن کالف پیچیده ای است. 
گفتنی ها و ناگفتنی ها زمان مند و تاریخی اند، آگاهی و شعوِر حسی از ممکنات 
و موانِع تحقق شان، یا به عبارت دیگر تشخیص حسِی ناپذیرفتنی ها و نه گفتن 
با دل بستن به ممکنات دل خواه و  از واقعیت دل آزار، توأم  به آن ها، گسستن 
مطلوب، و خالصه شیفتگی به زیبایی های زندگی و پیکار با واقعیِت زشِت 
ضدزندگی، و در یک کالم نبرد شعر و ضدشعر، آگاهی انسانی را بر یالی لغزان 
نشانده است و زبان اش را چون بندبازی بر فراز مغاک ، تا همزمان با تالش 
برای آشکار کردن ریشه ی تمامی دردها به چشم جهانیان، کیمیاگر درمان جو، 
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جوینده ی شادی و شعبده باز لبخند در شبکاله درد باشد.
این رشته ی پیوند میان زیسته و گفته، مدام تابیدن می طلبد، به تمام معناهای 
این فعل در زبان فارسی، از درخشیدن و گداختن، تا تاب آوردن، رشتن و تافتن 
و نیز برتافتن، و گاه روی برتافتن از گفتن با خواسِت پالیدن اش، و نزدیک کردِن 

آن به درمان و التیام.
در پایان این نوشته، پاره متنی را می آورم که از زاویه ای دیگر می تواند مکمل 

حرف هایم باشد:
حرف های هانری له بوری در یک مصاحبه در اواخر دهه ی ۱۹۸۰:

»زیست شناْس مفهوم اطالعات information را این گونه درک می کند: 
شما می توانید از پاریس به شهر مارسی یک تلگراف بزنید و در آن بنویسید: "من 
با پرواز AS 62۰ در ساعِت فالن به فرودگاه مارسی می رسم". در این جا شما 
کمیتی از انرژی برای رساندن این پیام به کار می برید: انرژی برای نوشتِن آن، 
انرژی برای حمِل آن به ادراه ی پست، انرژی به کار رفته از سوی کارمند پست، 
انرژی برق که تلگراف را از پاریس به مارسی منتقل می کند، انرژی الزم برای 
رمزگشایِی آن، و انرژی مأموری که آن را به نشانی گیرنده می رساند، و غیره. 
کمیِت این انرژی ها را می توان دقیقًا محاسبه کرد. حاال حروف به کاررفته در 
این تلگراف را روی تکه کاغذهایی بنویسید و در یک کاله بریزید. بعد قرعه وار 
آن ها را بیرون آورید و کنار هم بگذارید. بسیار بعید است و به قول معروف کم 
احتمال دارد که حروف قرعه کشی شده پیام معناداِر تلگراف را تشکیل دهند. 
حال اگر این حروف را به اداره ی پست ببرید، دقیقًا همان مقدار انرژی دفعه ی 
قبل را مصرف می کنید اما تلگراف تان برای گیرنده معنایی ندارد. بنابراین طرز 

پیونِد حروف، یعنی عناصر یک مجموعه، برای ایجاد معنای پیام مهم است.

ــ آیا وجه تمایز ساختارهای زنده از ساختارهای بی جان همین است؟
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بله، همه ی اتم های ماده ی بی جان در ماده ی زنده هم وجود دارد، فرق در 
طرِز پیونِد آن ها با یکدیگر است. شیوه ی سازمان یابی یا اورگانیزاسیون اتم ها 
و مولکول ها در ساختار زنده متفاوت است. مثاًل در یک بلور، یا در یک شیء 
مثل سنگ ریزه، اتم ها و مولکول ها همواره به یک شیوه بازتولید می شوند. تراز 
یا سطِح سازمان یابی وجود ندارد. شما می توانید تکه ای از جرم یک بلور را 
برش دهید، این تکه همیشه همان سازمان را دارد؛ حال آن که در اورگانیسم 
زنده، هرچند سازماِن یک سلول تقریبًا همیشه ــ  با وجود چند تفاوت بسته به 
کارکرِد هر کدام )سلول عصبی کارکردی یکسان با سلول عضالنی یا سلول 
غده ای ندارد( همان سازماِن همه ی سلول های دیگر است، هرچند کارخانه ی 
شیمیایی  که کارکردشان را ممکن می سازد همواره یکسان است، اما آن چه فرق 
دارد این است که در محدوده ی هر سلول یک سطح سازمانی وجود دارد که 
باعث می شود یک اورگان یا اندام واره ، فارغ از سلول های تشکیل دهنده اش، 
یک اورگان متفاوت باشد. در این صورت شما با یک اورگانیسم، و بنابراین با 
 information de اطالعات، سر و کار دارید. من آن را اطالعاِت ساختاری
structure می نامم، انفورماسیون یعنی نوعی فورم دادن به عناصر اتم واره ی 
چندسلولی. این انفورماسیون یا اطالعات7 موجب می شود که کل چیزی بیش 

از مجموِع اجزا باشد.
هم  از  را  اورگانیسم تان  تشکیل دهنده ی  اتم های  همه ی  می توانید  شما 
جداکنید، در آن صورت دیگر اورگانیسمی وجود نخواهد داشت، با این حال 
همان مقدار جرم و همان کمیِت انرژیایی باقی می ماند. پس فقط سازمان یابی 
این اتم ها و مولکول ها با یکدیگر است که موجب می شود شما شما باشید و 
نه یک فیل. بنابراین مسئله مسئله ای ساختاری است، که نمی توان وزن اش را 
اندازه گرفت یا آن را با یک نیروسنج سنجید. این چیزی است به نازکِی جان، 

و کمیتی مادی نیست.



ن14            ن و گف�ت فراز و نشیب های زیس�ت

ــ یعنی شما بود و وجود را به اورگانیسم محدود نمی کنید؟
نه جرم  انفورماسیون  دارد؛  نیاز  ماده  به  برای وجودداشتن  هر موجودی 
نیاز دارد، زیرا اگر عناصری برای  انرژی  به  اما به جرم و  انرژی،  نه  است و 
پیوندیافتن با یکدیگر وجود نداشته باشد اصاًل پیوند و الحاقی در کار نخواهد 
بود. و این به ما اجازه می دهد تا دومین ویژگی سیستم های زنده را بفهمیم: 
چنین سیستم هایی از لحاِظ ترمودینامیک باز و گشوده اند، یعنی شما اگر غذا 
نخورید، یعنی جرم و انرژی دریافت نکنید، نمی توانید زندگی کنید. با این کار 
شما ماده مصرف می کنید، آن را از حالت انرژی بالقوه به انرژی حرکتی تجزیه 
می کنید، و زباله ها یا پسمانده را دفع می کنید. این یک سیستم باز در نهایِت آن 
است. تماِم بیوسفر، زیست سپهر، همه ی سیستم های زنده، از باکتری ها گرفته 
تا ما انسان ها، یک سیستم باز را تشکیل می دهند، زیرا فوتون های خورشیدی 
در آن ها رسوخ می کند و تجزیه می شود. عالوه بر این، انسان نمی تواند برای 
تغذیه از فوتون های خورشیدی آن ها را  مستقیمًا در دهان اش بگذارد، به همین 
خاطر بیوسنتز و بازیابی کردن پسماند یا زباله هایی که انسان و دیگر موجودات 
باکتری ها، جانوران، گیاهان، و  زنده،  در همه ی سیستم های  تولید می کنند، 
غیره، اهمیت دارد. وانگهی، اگر ماده و جرم پیوسته بازیابی نشود بی تردید 
مقدارش روی سیاره ی ما ناکافی خواهد شد. و اگر شما تمامی طبیعتی را که 
میان خورشید و انسان است خراب کنید، به نابودی نوِع انسان می رسید، امری 

که امروزه خطِر وقوع اش هست.
ــ پس تزهای اکولوژی را قبول دارید؟

کاماًل. از لحاظ ترمودینامیک و انفورماسیون، سیستم های زنده سیستم هایی 
باز هستند. در سطح افراد این سیستم ها از لحاظ ساختاری بسته اند. به این معنا 
که همه ی مولکول ها و سلول های اورگانیسِم شما فقط یک هدِف غایی دارند، 
که هدِف مجموعه ی آن هاست ، و آن زنده نگه داشتن شماست. هدف و غایت 
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دیگری وجود ندارد. بدون این شما زنده نخواهید ماند. این قانون را باید، پیش 
از قانون جدول ضرب، به کودکان آموخت.

ــ شما می گویید که بقای نوع  را در این می بینید که انسان تنها جانوری 
است که می داند خواهد مرد.

بله. فشاِر ضرورت انسان را وادشته که تاکنون همواره در جهت تحول و 
فرگشت واکنش نشان دهد و راه  حل هایی برای بیرون آمدن از تنگنا بیابد. امروزه 
مسئله در ته کشیدِن منابِع انرژی، در تخریِب زیست سپهر، افزایش بی رویه ی 
باعث شده کِل سیاره در معرض مرگ  تمام چیزهایی است که  جمعیت، و 
قرار گیرد. اضطراب خالقانه ای که می تواند از این آگاهی برخیزد نجات بخش 
خواهد بود. باید زندگی و مرگ را همچون مرگ و زندگِی در کلیت حیات و به 

طور سیاره ای در نظر گرفت. این تنها راه برون رفت است...«
سکوت"  ستایش  "در  کتاب  در  را  مصاحبه  این  ِاسمت،  دو  مارک 
است: افزوده  آن  به  را  سطرها  این  آخر  در  و  کرده  نقل   )۱۹۸6( 
طبیعت الل نیست. اما امیدواریم که این پیام در سکوِت آگاهی ها ]وجدان ها[

ی ما شنیده شود. دوست دارم برای حسن ختاِم گفته های این شاهدان، از گیدو 
چرونه تی، این سوراِن ایتالیایی، نقل کنم که می گوید: »اگر تغییراِت اکولوژیکی 
زیست سپهر(  )در  جهان  در  که  باشد  بدجنسی  روانِی  نیروهای  کنونی کاِر 
از طریق وسایِل زمخِت مادی )سفسطه ی  آن ها  با  مبارزه  ما عمل می کنند، 
نخواهد  این  جز  حاصلی  بد(  تکنولوژِی  علیه  خوب  تکنولوژی  احمقانه ی 
داشت که ما را لگدماِل همان نیروها کند، زیرا آن ها به وسایل مادی و عملی 
وقعی نمی نهند. تنها چیزی که می تواند آن ها را به عقب نشینی وادارد گسسِت 
تمام و کمال با جزِم حاکم بر جامعه است در پِی موعظه ای غیرقابل تصور، 
نوعی هاگرد ] گروش به دیدی جدید[، نوعی تشووا ] ابراز ندامت در آیین 
یهود[، که از راه هایی بی صدا و خاموش بر جریان های ناپیدا اثر بگذارد، تار 
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از  تعدادی  پیش گیرانه ی  با حضوِر  یا  بگسلد؛  از هم  را  پودهای غول پیکر  و 
 درست کاراِن توانمند، که آگاه از خطر و دست اندر کاِر برهم زدِن بازی باشند.«

و مارک دو اسمت این فصل از کتاب را چنین به پایان می برد: » امید من به این 
گرِوش و توطئه چینی است.«  

و سرانجام این که، انگیزه  و مشوِق محوری من در از سرگرفتن فعالیت 
این سایت پس از این وقفه ی اخیر، احیای طرحی است که انگیزه ی آغازین 
راه اندازی این سایت بوده، یعنی فراهم ساختن بستری برای کاری جمعی و 
اشتراکی در زمینه ی ترجمه از فرانسوی به فارسی. این طرح به رغم جرقه های 
گهگاهی تاکنون به ایجاد شعله و اجاقی که باید نیانجامیده است. به پیشنهاد و 
با تشویق چند تن از دوستان این بار آن طرح را به شکل جدیدی ارائه می کنم: 
برای شرکت  مجازی(  طریق گردهمایی  )از  ترجمه  یا کالس  تشکیل کارگاه 
کسانی که ۱- زبان فرانسوی را به میزانی آموخته اند که میل و ذوق شان را برای 
ترجمه کردن به فارسی برانگیخته است، 2- به چشم انداز و آراء و آثار ارائه شده 
در این سایت و سهیم شدن در گسترِش آن به طور جمعی و اشتراکی عالقمندند. 
گام های بعدی و چند و چون برگزاری این کالس ها نیز پس از دریافت اعالم 

آمادگی ها و مشورِت گروهی مشخص خواهد شد.
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پی نوشت ها

در این جمله اشاره یی هست به کتاب معروف ماکس استیرنر، به نام یک و خصیصه   .۱
)تملک( هایش.

در عبارت nous sommes une cathédrale de moignons کلمه ی کاتدرال صرفًا   .2
به معنی کلیسای جامع، مقِر مرکزی اسقف ها نیست، و بیشتر حاکی از عمارتی با معمارِی 
حیرت انگیز است، همچنین کلمه ی moignon دو معنا دارد: ُکنده )آن چه پس از بریدن و 
قطع ساقه ها و شاخه ها و تنه ی درخت باقی می ماند(، و برپایه ی همین معنی، نقص عضو، 
اندام نقص دیده، بریده شده، افلیج، علیل. با توجه به کلمه ی معلولیت در آغاز متن، معادل 

چالق به نظرم رساتر است. هر چند در سطر بعد، معنای کُنده نیز به ذهن می آید.

plénitude برگرفته از کلمه ی plein به معنی ُپر و پیمان. به همین شیوه، می توان از   .3
تهی،  پهنایی؛  پهنا،  پهن،  به سیاق  را ساخت.  ُپریایی  و  ُپریا،  واژه ی  ُپر،  روی کلمه ی 
تهیا، تهیایی؛ درازا، درازایی، ژرفا، ژرفایی و غیره. به ویژه آن که این کلمه ی ُپرکاربرد در 

فرانسوی، تاکنون معادل دقیقی در فارسی نیافته است.

confesseur: در معنای کهن تر، کسی که به ایمان خود شهادت می دهد، شهید، قدیس؛   .4
در معنای رایج، کشیشی که اعترافِ به گناهانِ شخصی را می شنود.

و   communication کلمه ی  دو  ترجمه ی  برای  همیشگی  مشکل  همان   .5
incommunication که بارها اجباراً یادآوری اش کرده ام.

در باره ی این اصطالحات، نک. به نوشته های پیشین در این سایت، از جمله "مصاحبه ای   .6
در باره ی جایگاه محیط زیست در نقد رادیکال".

یک بار دیگر می بینیم که معادل فارسی "اطالعات" در برابر information چقدر نارسا   .7
و غلط است. 


