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  يادداشت مترجم

  
  

زده  و با شوقي شتاب.  را خواندمرسواييِ شاعرانگذشت كه  ام با زبان فرانسه مي شش ـ هفت سالي از آشنايي
ي چاپ و  گونه هنگام من در ترجمه و امكانات كاردستي ضاعت ناچيزِ آنحاصلِ ب. اش كردم به فارسي ترجمه

يا » شدن«و » بودن«حكايت . اي شد كه سپس ميل به بازويرايي و بازنشرِ آن همواره در من بود نشر، كتابچه
يزه و ريشه و بنيانِ انگ. كند ي اين متن نيز صدق مي  ِ زندگي در مورد ترجمه»دگرشدگي« و » بودگي همان« 

هاي  وبرگ ها و شاخ ميلِ من به معرفيِ اين اثر همان است كه بود، كه اينك پس از گذشت زمان پژواك
  .ديگري نيز يافته است

  :ها را نوشته بودم ي نخست اين جمله در آغازِ آن ترجمه
وهش در سوز مجالي دهد، اين دفتر بخشي خواهد بود از يك رشته ترجمه و پژ مهري ايامِ فرصت اگر بي« 
ي كنوني كه دروغ، خداي  در برهوت جامعه. ي عشق و آفرينش در هستيِ انسان ي دو مفهومِ همريشه باره

ي مصرف و از خودبيگانگي، داروي مسكنِ آن است،  هاي كاالييِ آماده مشروعِ آن؛ شعورِ كاذب، احساس
اما در اين پهنه، . گيرد شمه ميتوان دل بست جز شور و عصياني كه از شعر و عشق سرچ راستي به چه مي به

  ».جداكردنِ كاه از دانه آسان نيست
  

ام نبوده و نيست، همان  هاي حسي و انديشگي هاي من بدونِ پيوند با زيسته كدام از ترجمه جايي كه هيچ از آن
مرار و اي از است دانم و نشانه هاي كنوني خود مي گر و مصداقِ انگيزه عبارات را پس از ساليان  هنوز بيان

ام از اين متن و ويرايش جديد  ي ميان نخستين روايت ترجمه زيرا در فاصله! يادگاري از وفاداري به خودم
  .هايي از همين تمِ اصليِ نبوده است هايم چيزي جز وارياسيون ودريافت كنونيِ آن، درك

، )ماني به زندگاني يرِ زندهتغي(ي شعر و عشق و انقالب  در سفرم به سوي كشف و پااليشِ سه معناي همتافته
ي سفر تبديل ساخته و اين باور را در من  شده را به دعوتي به ادامه ام راه تا كنون طي هايي كه يافته نشانه راه

اندازِ سفرِ زندگي منوط به انسجامِ اين سه مفهوم در  دارتر كرده كه حسِ هارموني و هماهنگي در چشم ريشه
  .سان استزندگيِ فردي و اجتماعيِ ان

هاي جغرافياييِ خاص، مثل   كه برگرد اين سه معنا تنيده  انسانِ معاصر را چه در عرصه اي سردرگمي و شُبهه
ي اين  گرچه همه. ها مچاله كرده است ئولوژي ي سياره در كالف سر در گُمِ ايده ايران، و چه در گستره

 با خود فريبي و ديگرفريبي وقيحانه سرود پيروزي آفريني ها براي الپوشانيِ عجزشان در زندگي ئولوژي ايده
  .خوانند مي
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ها  سال اگر در آن. چيز در تكراري سترون نگذشته است ي زماني ميان اين دو ويرايش باري همه در فاصله
زباني خورده بود، اكنون در  گم، يا همين بنژامن پره، به گوش كمتر فارس هايي چون گي دوبور، رائول ونه نام
ي طعامي در خورِ كيفيت زندگي  ها را به مطالبه ي خودمختار ذهنيت قِ اميال، اشتهايِ آگاهي و سليقهاعما

هاي اين  ترين نشانه كننده يكي از دلگرم. اي محدود و مهجور گرچه هنوز در گستره. خواند بيش از پيش فرامي
فتادسال عاشقانه، تحليلي از ذهنيت غناييِ ه: ها براي من انتشار كتابِ محمد مختاري تغيير در ايرانِ اين سال

  . در شعر فارسي استمعاصر
دواند كه سمت و معناي هر حرف و عمل  ها ريشه مي هاي اين شعورِ حسي آهسته و پيوسته در جان ريشه ريز

. دگانه و يكتاي شعر و عشق و انقالب سنجي و طرحِ فردي و جمعيِ را بايد بر حولِ كيفيت زندگي در ابعاد سه
پروردن و پاليدنِ حس تشخيص و تمايز در اين باره براي جدا كردن اصالت از جعل، و تعميمِ آزادي و 

  .شكوفاييِ انساني
  
  
  .ص.ب

  1393 بهار 
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   از نيمرخهرِ په ِ
  به قلمِ ژان شوستر

  
  

اش   منتشرنشدههاي نوشته دانيم كه پس از مرگ ِ شارل فوريه پيروانش اين نياز را احساس كردند كه دست مي
 كنار شد مربوط مي شاعرانه ولگردي ِ خيالِ بهازحد  بيشچه را به نظرشان   مرتب و ازهم سوا كنند تا آنرا

شان به  رماندنِ چنين كساني كه ميلِ صادقانهي جنسي، براي  ويژه در زمينه  جسارت فوريه، به.بگذارند
 اما مگر .ان هيچ تناقضي نداشت، كافي و مؤثر بودش كاريِ اخالقيِ بنيادي اصالحات اجتماعي با محافظه

  و برخورد و مرامِ سوسياليستي در ارتباط  آموزه:را نيز نديد بيم و هراسشود در اين سانسور  پيامد نوعي  مي
 رؤياي بر  همچنان؛ و براي كساني كهشود بودن مي» علمي«گردد و مدعي  هاي فوريه تدوين مي»اوتوپي«با 

 در .گرايي قرار نگيرند  يت مسئله اين است كه در معرضِ اتهامِ ناواقعفشارند پاي مي فاالنسترد خود براي ايجا
اي نوين  سردانه طرح جامعه  خونماركسزند،   تيرِ خالص را به رومانتيسم ميهنري هاينهاين آلماني كه درآن 

اش،  كوشد تا زبان خويش، پيوسته مياو، براي آگاهي دادن به پرولتاريا از وضعيت، شمار و توانِ . افكند مي
 در چنين رويكردي به فرايند رهايي، سهم ِ . برتري يابد زيانِ زبانِ شور و شهودبهزبانِ عقلِ ديالكتيكي، 

بر اثرِ . توانيم وخامت ِ چنين ِ خسارتي را برآورد كنيم  امروزه ما مي .تخيل، در ابتدا، محصور خواهد بود
گيريِ آگاهيِ طبقاتي  ها، تقليلِ قواي تخيلي در شكل ها و معلول متقابل ميانِ علتي  ي رايجِ رابطه پديده

 خواهد شد و همين ماركسيسمي كه تنزلِ قطعي يافته ممنوعيت عليه روح ِ موجبِ تنزلِ ماركسيسم
قالبي ي ان  در رويارويي با اين ممنوعيت و نيز انقياد زاده از آن، انديشه.دهد آفرينشگرانه را اشاعه مي

تواند طرح ديگري در نظر  اي نمي چنين انديشه: اصول جزمي بسنده كندفعالنه به نتواند، بنا به تعريف، م نمي
  .سرور و بي خدا اي بي طبقه، بي  داري از ساختنِ جامعه ي تخيل در جانب داشته باشد جز ادغامِ دوباره

  
 ندخيال، با مجموعه.وارِ چنين طرحي است  تدوينِ شيفتهره بنژامن پهكارو اي از نيروهاي   شعر، اين بانگ
 انسانِ .ي پول، كار و جنگ موجبِ بدبختي انسان اند كند كه به همان اندازه كننده مقابله مي بيگانهازخود

پردازد،   به شخصيت فعال، خودآگاه و معقولِ خويش، جز اصلِ واقعيت، كه پيوسته به آن باج ميفروكاهيده
 است؛ و  ساخته گير سرنوشتي پيش اي چشم اش به گونه رو سرنوشت  از اين. نداردچيزي براي شناختن

 نيستتواند رنگ ديگري به خود بگيرد در جهاني كه دگرگونيِ اقتصادي، اجتماعي و سياسي مانع از آن  نمي
كند،   مي در چنين جهاني، كه هنوز استيالي عقل آن را تنظيم.كه اصلِ لذت همچنان پنهان نگاه داشته شود

 قدرت و . سوءظن استرو از لحاظ سياسي مورد سازد و ازهمين شعر خصلت موهومِ آزادي را برمال مي
ي اجتماعي، ولو  گرفته در عرصه  در تكميل كردنِ عميقِ رهاييِ انجام را شعرخواست مبرمِحاكميت انقالبي 
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و چنين . دهد ميهاي خود نسبت  ردنِ پايهدوامِ آن، خيلي زود به قصد و نيتي براي متزلزل ك تضمينِ براي
رسد ديالوگ ناممكن  به نظر مي. اند راستي تغيير نكرده هاي قدرت به نيست زيرا پايهبرخوردي يكسره برخطا 

 تصورتواند  كه قدرت انقالبي، كه زندانيِ شرايط عقالنيِ جلوسِ خويش است، نمي شود، چون جا آغاز مي از اين
ي انقالب  ي گستره و دامنه  و هرگونه اعتراضي در باره.چارچوبي محدود تحقق يافته باشدكند كه انقالب در 

  . ضرورت انقالب استهمانابه نظرش اعتراض به 
اش را  رو كه اعتبار و توان اش كند بل از آن كه ويران ايستد نه براي آن شاعر كسي است كه روياروي عقل مي

كه به اين قصد  بل اش كند، قل در حيات آن نقشي اساسي دارد، محرومكه از روح، كه ع بسنجد، نه براي آن
گردد و سرگيجيِ   محو مييايشگرفها  دور كند كه به محضِ ورود عقل به آن بخشي هاي الهام  خطه از او راكه

   .شود مستانه رقيق مي
ياد همان تنها اصلِ واقعيت گرايان، كه جهان را به انق خواهد به جاي اين عقلِ سرد و تهاجميِ عقل شاعر مي
ت تيكي ميانِ اصلِ واقعيت و اصلِ لذگرِ بازيِ ديالك ي را بنشاند كه ميانجي»خرد ِ گدازان«آورد، آن  در مي
  .است

 اگر چه تشريحِ آن به اما اقدامِ او،. كند، شاعر انقالبي است با اين كار، شاعر شرايط ذهنيِ آزادي را تعريف مي
تاريخ فقط از روايت «  تا دستورِ كار ِ بعدي، گريزد، زيرا ت، از چنگ تاريخ نيز ميطور تاريخي ممكن اس

. 2»اند  فراشد جهانشان برادرانه در كارِ آدميان در خواب« كه  ، حال آن1»هاي بيدار ساخته شده است انسان
تواند  هاي بيدار، نمي نسان درگيرِ نبرديِ دوجانبه است، و ضمنِ مشاركت در نبرد تاريخيِ انسا  بدينشاعر

 و منجمدبه شكلي شعر و شاعري را درآن درگير كند و در درون تاريخ، كه روايت واقعيتي جزئي است، 
  .منعقد درآورد

ها كه خودش به تنهايي آن را درك كرده، با هويدا ساختنِ  شاعر با تحويل ِ واقعيتي دروني به انسان
شناسيِ اميد و نااميدي، فقط در   با ابداعِ علتيدهاي تراژيك عشق، كلريزيِ قالب، با شگرفاييهاي  سرچشمه

ي بشريت را با طرحِ  كوشد تاريخِ سرپوشيده  در واقع، او مي.كند ذهنيت خويش را دنبال مي  جريانِ امرظاهرِ
 و نيز .چنين است عينيت شعر .معماهايي كه ابوالهول فقط دربرابرِ او نهاده است، به اطالع ديگران برساند

يابد متفاوت از سطحي كه جايگاه ستيزِ تاريخيِ  چنين است مسيرِ شعر كه در سطحي از آگاهي بسط مي
 اوضاعِ در اختيارِآن را   واز مسيرِ خود منحرف كنداش را  تواند سخن  با اين حساب، شاعر نمي.طبقات است

اي  اي مقدس به مرتبه اش از مرتبه  سخنپايين كشاندنِمسئله نه چندان صورت  زيرا در اين .قرار دهد يخاص
 در عمقِ ، انساني كه، استاش، و محروم ساختنِ انسان  آن از خواست مبرمنامقدس، بلكه محروم ساختنِ

 ي رخداد باشد، شده يا محدودشده به رويه  راندهوقتي شعرماند؛  ي تصاوير باقي مي طعمه اش، فالكت اجتماعي

                                           
   Lichtenberg ليشتنبرگ، -  1
 Heraclite هراكليت، -  2
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بارشان را مرتكب   عملِ نكبتبافيِ ديني ي حاصل از افسانه شده خاوتمندانه توزيع تصاويرِ تسالبخش و سگاه آن
  .شوند مي
  
  

 ليبرتهي  كه مجموعه ، چنانرسواييِ شاعران، و ره است نوبت سخن با پهي دو متنِ  باره امروزه بازخوانيِ يك
Libertésانديشه  امكان ميمان فراهم آورده، اش را براي  فرصت اي را كشف كنيم كه فيلسوفانِ  دهد تا دقت

. شود  منتشر مي1945در  رسواييِ شاعران .اند هوده با شاعرانِ واقعي در جدل مكاتبِ گوناگون بر سرِ آن بي
 آرمانِ انقالبي منحل شده. فرسايي است كه فقط قحطيِ مادي نيست  توانزمان زير بارِ قحطيِ فرانسه در آن

سمي تند و تيز جاي هر مرامي را گرفته است، يشووين دانند د آن ميبن است و در كساني كه خود را پاي
چه به عنوانِ شعر  آن. داران نظامِ سلطنتي به همين وضع افتادند در زمانِ گذشته نيز طرفگونه كه  همان
شده،  ها براي قهرمانان كشته  اشك ريختن شُرشُرشود چيزي نيست جز نقاشيِ احساسِ ملي، مي عرضه

دهد كه تنها خودش   به آهنگ تكراريِ عظمتي گوش ميتمامي فرانسه با تسامح. گيري يي به انتقامها فراخوان
. ها بردارد هاي تغزلي را از چهره رسد تا نقاب به موقع مي رسواييِ شاعران. تواند آن را از آنِ خودش بداند مي

شده در  هاي ارائه در خوانشِ متنگيري  طور كه خواهم گفت، به پي گيري، و همان شك به فاصله  بياما ما
 روح و ، بياني قائم به ذات و خودفرمان از آزاديها خشنِ آنالزاماً سِ لحنِ  در پجا نياز داريم تا بتوانيم، اين

اي   با تعريف ديالكتيك شعر در درونِ انديشهره په. شعرِ انقالبي هستيم ما دربرابرِ يك مانيفست .دريابيمجان 
كند كه  كند، براي اين شعر قدرت عمليِ سترگي مطالبه مي  اطالعات اساطيري و واقعي عمل ميبا انباشت كه

  .گيرد  در برميها تا دگرسانيِ درك و فاهمه را ]وجدان[از بيداريِ آگاهي 
  
  
  

 جنبشِ ي فعاليت مايه آندره بروتون، در كنارِ 1959اش در سپتامبرِ   ِ شاعر تا هنگامِ مرگره بنژامن په
ي  درباره. وجوي وحدت خويش ي بنيادي روحي بود در جست گرِ مطالبه بياناو از اين راه .  بودسوررئاليست

ي اين  هرحال در همه ره اگر همواره آغازگرشان نبوده به هاي سياسيِ سوررئاليسم هم بايد گفت په گيري موضع
كه به تعريف يك خط مشيِ كلي محدود  با وجود اين، رسالت سياسيِ سوررئاليسم،. مواضع سهيم بوده است

كرد كه  او در يك گروه ماركسيستي مبارزه مي.  بسنده نبودره بنژامن پهشد، در قبالِ خواست عملِ انقالبيِ  مي
يقين  خواهي، به اين دو فعاليت، اين دو آزادي. ريزيِ آن در اسپانيا به هنگام جنگ داخلي سهيم بود در پايه

 آشتي دادنِ عينيِ  اين دو عرصه هنوز اش به او امكان داده بود كه بفهمد اما بصيرت آگاهي. براي او يكي بود
رو، ضمنِ تعلق به دو جنبشِ بسيار نزديك به هم اما جدا از هم، رسماً از تغييرجهت  هم ازاين. زودهنگام است
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از همين رو، در كمالِ . كرد ي وضعيتيِ جريانِ ديگر خودداري مِ يك جريان به سوي اصولِ اساسي يا الزامات
  .كرد آرامشِ باطن به حقيقت انقالبي در هردو عرصه خدمت مي

 است كه اينك اي نوشتهكلمه، در » كوهستاني« معنايِ بهاي گواه فضيلت نهفته،  چنين مشي زندگي
  .خوانيم مي
  
  
  
  
  
  

ين اميدوارم خواننده ميل داشته همچن.  را خاطرنشان كنمره پهخواستم در اين مقدمه اهميت پيامِ نظري ِ 
انجمنِ دوستدارانِ  ِ كاملِ او زير نظرِ ]كاروند[مجموعه آثار . ري را بهتر بشناسدباشد چنين آدمي و چنين شاع

 كورتو، چنان اين مجموعه، به همت كلودي   نخستين جلد به عنوان مقدمه. انتشار استدست در ره بنژامن په
 همواره »جنگلِ نمادها«  كسي كه كه در  هماند،قه به اين آدم را برانگيزشق و عالتواند ع است كه مي

  .جوي واالترين معاني بود درجست
  

  ژان شوستر
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  ره است نوبت سخن با په
  
  
  

ها و  ي از اساطير، افسانههمچون مدخلي براي جنگ ي انگليسي آيد ــ كه به ترجمه اهميت متني كه در پي مي
  گرفتنِ  برعهده دوستانِ نويسنده به قدر كافي بزرگ بود تا نوشته شده است ــ در نظرِهاي مردميِ آمريكا قصه

شان  آميزهدقت و حرارت اين متن، كه . موجه سازد به زبانِ اصلي  را انتشارِ جداگانه و زودتر از موعد آن
كنيم، پژواكي  ي كه ما طي ميا ، در زمانهشمار است و  مؤثرترين آثار ِ نظريِ بسيار اندكه  باش نزديكيموجب 

هاي آن را  گيري ي نتيجه كنند همه چنان بر اين دوستان اثر گذاشته كه اعالم مي بخشد، تقريباً يگانه بدان مي
كنند بتوانند همراه با نامِ خودشان  ، گمان ميره بنژامن پهداشت  جا، در گرامي در اين. دانند از آنِ خويش مي

در قبالِ جاني است كه  همبستگيِ كنوني شان شاملِ همين بياورند كه رويكرد پيشينهاي كسانِ غايبي را  نام
ها  اي منحصر به فرد از واگذاري اي بوده كه به گونه اش زندگاني ناپذير است، و تضمينِ همواره اش خدشه آزادي
  .ا بوده استمبرّ

  
 از طرفJ.B. Brunius ،  Valentine Penrose ،)انگلستان(  

René Magritte,Paul Nougé,Raoul Ubec) بلژيك(  
Braulio Arenas,Jorge Cacerès) شيلي(  

Wilfredo Lam) كوبا(  
Georges Henein ) مصر(  

Victor Brauner, Oscar Domingez, Harold) فرانسه(  
Pierre Mabille) هائيتي(  

Aimé Césaire,Suzanne Césaire, René Menil) مارتينيك(  
Leonora Carrington,Esteban Francès) مكزيك(  

André Breton, Marcel Duchamp, Charles Duits, Max Ernst,Matta, Yves Tanguy. 
  

   1943 مه 28نيويورك، 
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ها چيزي آموخته  اند جنگ به آن هايي هستند كه مدعي آدم
دانم  ها از من جلوتر نيستند، مني كه مي حال اين است؛ با اين

  .رنظر گرفته است چه برايم د1939سالِ 
  

» بين  نهانزنانِ نامه به « ، مانيفست سوررئاليسمآندره بروتون، 
1925.   

  
  
  

 توليد ادبي، بدوي و مردميِ مردمانِ آمريكايي از زمانِ خواهد  ميرو مدعي نيست كه هيچ جنگ حاضر به
ا حد ممكن گيرا از كاروند  تخواهد تصويري  فقط مي. تا امروز را در تماميت آن معرفي كنداز كُلمب پيش

هاي فاتحان، مسافران و مبلغانِ  ترين متونِ پراكنده در رويدادنگاري ي شاخص شعري اين مردمان را با ارائه
در اين جنگ هيچ . شناسان و فولكلورشناسان از سوي ديگر، به دست دهد سو، و در كارهاي قوم  از يكمذهبي

اش تنها معيارِ  دهنده هاي تشكيل گاري در كار نيست زيرا در گزينشِ متنن اندازي به قلمروِ قوم قصدي به دست
ي اين امر  نتيجه .شك خودسرانه است نگاري بي اي از ديدگاه علمِ قوم نظارت داشته  و چنين گزينهشاعرانه 

ادنِ برعكس، اين جنگ با نشان د. اي از منظري ديگر ندارد الزاماً اين نيست كه چنين اقدامي هيچ فايده
دمانِ  ي شاعرانه از سپيده كند كه انديشه هاي انسان در راه شناخت، به روشني مشخص مي نخستين گام

 شود  ظاهر ميجا مد نظر نيست ــ و سپس در سيماي اسطوره بشريت، نخست به شكلِ زبانِ گفتار ــ كه اين
دهد كه شعر بر  ري را تشكيل ميطرحِ علم و فلسفه بوده و همزمان نخستين حالت شعر و نيز محو  پيشكه

  .گردد گرفته مي حدوحصر ناپذيرانه شتابگرد آن همچنان با سرعتي 
 كه داراي زيرا تنها موجودي در طبيعت استكند  كند و انسان ابداع مي كند، ماهي شنا مي پرنده پرواز مي

 او .شود ونده تحريك مي است، و همواره با ضرورتي پيوسته نوشپاييدن در حالت همواره  كهتخيلي است
اش را بكشد يا، بنا بر  كنند همان فردا دشمن لولند كه به وي توصيه مي داند كه در خوابش رؤياهايي مي مي

يا روحِ هستند  او »روح«ا ، نمودهاي اما آيا اين رؤياه. كنند اش را برايش ترسيم مي تعبير از روي قواعد، آينده
 ستينمِ فالن توهين است؟ براي انسان نخخواهد يا به دنبالِ انتقا  ِ او را مياش، كه خير و صالح يكي از نياكان

 كه سازد حركت بر او آشكار مي اند؛ اين پويشِ اسرارآميزِ روح در جسمي بي هنوز رؤياها به وجود نيامده
ها، خدايي ِ او اثرگذار است، يا كه، بعد اش بر سرنوشت  مواظبِ اوست، كه يكي از نياكاناش»)همزاد(جفت «

ازايِ اداي سهمِ پرستش خواهانِ  ها ــ به  در نزد آزتكHuitzillopochtli در نزد اينكاها، Viracochaــ 
قدر  خوبي آگاه است، آن  انسان نخستين، كه از محدوديت امكانات جسمانيِ خويش به.سعادت مردم است

درون او و شب و روز محرّك اوست ــ   كه در  ــ  اين روح تنها خودش در عالم ازپرمدعا نيست كه گمان كند
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خورشيد، ماه، ستارگان، تُندر، باران و تماميِ طبيعت مشابه او هستند و اگر قدرت او، از ماده . برخوردار است
اش  كرانه شود كه از روح به روح وجود دارد و او بي به ماده، ضعيف است، اين ضعف با تواني جبران مي

اگر طبيعت  . اغفال شود تماس ايجاد كندكه بايد با روحي اي مناسب بيابد تا  است وي وسيلهكافي. پندارد مي
رسد، بايد گفت كه همواره چنين  تفاوت به نظر مي كم بي نسبت به به سرنوشت آدميان متخاصم يا دست

اند انسان را ياري يا  ده اخترانِ آسماني، نياكاني هستند كه آماهاي جوي و جانوران، گياهان، پديده. نبوده است
اي از پاداش يا جزا، به چيزي سودمند يا  مرور، همچون نشانه  و بهاند ها خوب يا بد بوده  آن.گوشمالي دهند

اي  اي خيالي اين استحاله را ايجاد كرده تا پديده اند، شايد هم حادثه مند براي انسان دگرديسي يافته زيان
 در برابرِ رگبار و بوران  دهقان فرانسويِ اهلِ بروتاني.ا توضيح دهدگيركننده ر طبيعي اما عجيب و غافل

دهد كه آن برداشت و دريافت از جهان  و با گفتن اين حرف گواهي مي» زند شيطان رنش را مي« : گويد مي
ي  زيرا جامعه! هنوز. تواند با ديدي شاعرانه طبيعت را ببيند برايش يكسره بيگانه نيست و هنوز هم مي

ها را در  كند و آن هاي كنسرو تأمين مي ها را با قوطي اكثريت عظيمِ انسان) زندگي؟(اي كه زندگيِ  زده يتبربر
دارد، خورشيد و دريا را  ي تابوت، به صورت كنسروشده نگاه مي هايي به اندازه يي به اسم مسكن، خانهها جعبه
هني هم به يك دورانِ به يادنياوردني بكشاند، ها را از لحاظ ذ كند، در پيِ آن است كه آدم گذاري مي نرخ

كند،  اي است كه جامعه به كارگران تحميل مي شده  منظورم زندگانيِ لعنت.تر از بازشناسيِ شعر دوراني پيش
   به ما نشان آن را به صورتي محوشده در طنزي درخشان،،»عصر جديد« چنان كه فيلم چارلي چاپلين،  آن
 چندان چيزي جز زبانِ محاوره برايشان .دهد ايي شعر جبراً هر معنايي را از دست ميه براي چنين انسان. داد

 اما همين زبانِ. اند و بسيار نياز دارند كه اين زبان حفظ شود ها نستانده شان از آن اين را اربابان. ماند باقي نمي
به زبانِ  از آن سلب كنند و آن راكنند تا هرگونه هوا و هوس يادآوريِ شعر را  كم اخته مي گفتار را نيز دست

  .ها فروكاهند»داشتن« ها و »بايد« ي  شده تباه
رسانيِ متقابل،  ها به پيام خود نيازِ انسان ي خودبه  كه اختراع زبانِ گفتار، همچون فرآوردهمسلم است اگر

ها  رد كه انسان ارتباط انساني گرايش دارد، اين موضوع هم صحت دا برآوردنِ اين نياز بهنخست به سوي
ترين  شان را سامان دهند، آن را با مبرم اي صرفاً ناخودآگاهانه، موفق شدند زبان گونه كه، به همين

شكلي ود  براي بيانِ خگاه  آن گفتار را حس كنند،ي امكانات نهفته در زبانِ هاشان انطباق دهند و همه ضرورت
كه نيازِ اوليه اصلي ِ مربوط به خود را   گفتار، به محض ايندر يك كالم، زبانِ. گيرند كامالً شاعرانه به كار مي

 است، حتا  و نخستينيشود بدوي ي ما، انساني كه ادعا مي  در زمانه.1شود برآورده ساخت، تبديل به شعر مي

 
در برابر چشمان خود مشاهده كنيم، نه در گيري يك زبانِ شاعرانه را  توانيم شكل ترين جوامع به راحتي مي ي ما و در متحول  در زمانه- 1

اين زبان در نزد . زبان ِ كوچه بازار] argo[يعني آرگو : ي قانون و بيرون ماندگان از حوزه] paria[هاي باال بلكه در ميان مطرودان  اليه
ازد كه زبانِ طبقات ديگر آن را ارضا س برند نيازي ناخودآگاه به شعر را آشكار مي آفرينند و به كارش مي هاي مردمي كه آن را مي توده
ي گرايشي  دهنده  همچنين نشان.ي مردم عليه اين طبقات است گرِ خصومت ابتدايي و نهفته بازار نشان حال زبان كوچه كند، درعين نمي

يِ مجزا كه داراي زبانِ ي اجتماع اي اند، در جهت تشكيلِ يك پيكره است درميانِ كارگران، كه در فرانسه همگي داراي يك آرگوي حرفه
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جا  و آنجا  شايد اين. آورد بيند و به ياد نمي نمي  را ديگر دورانِ دوردست ابداعِ زباناش، ترينِ نمونه مانده عقب

                                                                                                                                    
آيد و  هاي جديدي به وجود مي بازار، يا آرگوي اين طبقات محروم پيوسته واژه از زبان كوچه. خاص، آيين و رسوم و اخالقِ خاص خود است

تماميِ تحولِ . كند رار ميتر، تك اي عالي ها، در مرتبه ي انسان ي زبان را، پس از برآوردنِ نيازهاي اوليه اين آرگو شايد تمامي فراگرد توسعه
ترين تصويرِ  يافته تا تكامل) تاكان، به معني ساعت  تيكtocante( آواها گرفته،  از نام: شود طور اجمالي در اين روند ترسيم مي اين زبان به

واسطه، كه معلوم  كلماتي بي« : داند گونه مي ها را اين ، تا جايي كه ويكتور هوگو آن)ي قرمز، به معني حرف زدن تاب دادنِ پارچه( شاعرانه 
شناسي لغوي، بدون تشبيه و قياس، بدون مشتقات،  اند، بدون ريشه بندي هرچيز و ناچيزي آفريده شده نيست توسط كي و كجا با سرهم

ي ديگر به  مهماند، كل فالن كلمه به چنگالِ جانوري مي... فردي دارند به كلماتي منزوي، وحشي، گاهي بدتركيب، كه قدرت بيان منحصر
  ».نگاهي خاموش و خونين

 Jean de la: ( ام ي كوچك بيرون آورده نامه من براي نمونه كلمات و اصطالحاتي را در يك خوانش ِ سريع و تصادفي از يك واژه
Rue :  Dictionnaire d’argo et des principales expressions populaire, E. Flammarion, édit. Paris .(آ رگو فرهنگ

  . و اصطالحات اصلي عاميانه
  

ي فارسي فقط  در ترجمه. ره حدود سي اصطالح از زبان آرگوي فرانسوي  به عنوان نمونه آورده است در اينجا بنژامن په: توضيح مترجم
اي از اين دست  ها نمونه ايم و به جاي آن ها را، براي آشنايي خواننده با حال و هواي معنايي اين اصطالحات، انتخاب كرده چند تايي از آن

  .رساند آوريم كه منظور اصلي نويسنده را بيشتر مي اصطالحات در زبان فارسي مي
  الماس: پاپِ مشرق 
  روسپي: پيپ شور

  .رگل شدن زن: ي سقا شكستن ِ چك و چانه
  دختر نوجوان: مغز گردوي تازه

  كفش كهنه: فيلسوف 
  كشيش: گراز

  ):مهدي سمايي(و فرهنگ لغات زبان مخفي ) شاملو(رگرفته از فرهنگ كوچه گونه اصطالحات ب اي از اين و نمونه
  خوار جيره: قالب

  .زخمِ زبان
  اش اعتراف كند كسي كه عليه رفيق: حاج غيرتي

  .مأمور رسيدگي به انباري و مدفوع زندانيان: پرچمدار
  پاسبان: آلو

  زيبارو: ي آفتاب پنجه
  اصطالحي در بنايي: ناخنِ آجر را گرفتن

  ي عشق آميزش جنسي بدون انگيزه: ست خر تو لجن فرو كردند
  . تعطيل بودن مخ

  دختر زيبا: هلو
  چاپلوس: شيرين پلو

  شخص مزاحم: زگيل ـ موي دماغ
  .خالي بندي كردن

  گذارد ها را بالتكليف مي رهاند و آن كسي كه خود را از دست ديگران مي: گوشتي  پيچ
  سينه بند: بند بوق
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اما غنا و تنوعِ تعبيرهاي كيهاني كه ابداعِ . ي آن كشف باشد اي يادآورِ شاعرانه هايي افسانه زحمت تكه به
نخستينيان بوده گواهي است از دقت و طراوت خيال ِ اين مردمان و نشانگرِ آن است كه ايشان ترديد ندارند 

اش انطباق  ، و اين با ارضاي كاملِ اميال»1ئاليستي كندري سور زبان به انسان داده شده تا از آن استفاده« كه 
طور  اش، شايد به رغم ناداني ي شاعرانه بينديشد و، به شيوه تواند جز به درواقع، انسانِ اعصارِ كهن نمي. دارد

شود  ، كه هنوز چندان از آن متمايز نشده است، وارد ميخويش و در طبيعت  ابعاد دورتري در درونبهشهودي 
  .پردازد گرايي كه برمبناي شناختي يكسره كتابي به تشريح و كالبدشكافيِ آن مي  انديشمند عقلتا

كه اعتراض به تحقيرِ شعر توسط مدافعانِ منطق و  بلي عقالني  انديشه  نه ستايش از شعر به زيانِ منظور
ها را   اختراعِ شراب انسان.حال كه منطق و عقل هم اختراعاتي هستند برمبناي ناخودآگاهي عقل است، درعين

، تازه كسي با اين گفته مخالف نيست كه بدون باران كنند تني  كه آب را وانهند و در شرابِ قرمز آبوانداشت
به مانده در برزخِ ابهام   سان، بدون اشراقِ ناخودآگاهانه، منطق و عقلِ  به همين.شرابي در كار نخواهد بود

ي تفسيري  اگر دانش زاده. شود، نخواهند افتادآفريده ه هنوز بايد  خواركردنِ شعر ، شعري كي وسوسه
هاي نخستيني است كه پدرِ خود را به قتل  فرزندانِ گلهجادويي از جهان است، به هرصورت سخت شبيه آن 

هاي آينده  ي نسل برعهده. كم اين پدر را به قهرمانِ آسمانيِ معتبري تبديل كردند ها دست  آن.2رساندند
توان همچنان اين دو را در تقابل با هم  بيابند؛ زيرا نمي بود كه سنتز و همنهادي براي عقل و شعر خواهد

ي عقالني را، كه چنين به خود  توان انديشه مي. شرم كشيد شان باتعمد حجابي از نهاد، و بر خاستگاه مشترك
، و كند اش هيچ توجهي نمي نههاي ناخودآگاها مطمئن است، مورد اين نكوهش قرار داد كه دركل به پايه

 و تا زماني كه نقشِ كانونيِ ضميرِ .سازد خودسرانه آگاهي و ناخودآگاهي، رؤيا و واقعيت، را از هم جدا مي
هيچ اكراهي بازشناخته نشود،  هاي اين بر آن، بي اش بر خودآگاهي و واكنش ناخودآگاه در زندگي رواني، اثرات

باور، البته با اين   يعني انديشيدن همچون وحشيِ دوگانهدامه خواهد يافت،مĤبانه ا همچنان انديشيدنِ كشيش
تابد مانعي در  گرا كه از درك وحدت انديشه روبرمي تفاوت كه وحشي كماكان يك شاعر است درحالي كه عقل

دهد كه يك انقالبي است كه،  كند نشان مي  كسي كه چنين وحدتي را درك مي.برابرِ حركت فرهنگي است
 توسط  كهبنابراين مسئله اين است كه تقابل مصنوعي. گرايد شايد نادانسته، به سوي پيوستن به شعر مي

منطقي، و پيشاـ ي شاعرانه، موصوف به   ميان انديشهدر توافق با هم  در هر دو سوي سنگرگرا هاي فرقه روحيه
  .بار براي هميشه فروكاسته شوديك برقرار شده  ي عقالني و ناعقالني، ي منطقي، ميان انديشه انديشه

گامانِ   شاعران پيش دركند زيرا يك قرن پيش از فرويد، گوته اين شهود عاميانه و مردمي را تأييد مي
تواند مدتي طوالني در حالت خودآگاه بماند و  انسان نمي« سازد كه  بيند و خاطرنشان مي را ميدانشمندان 

  .»جاست  ي وجودش در آن حيات ريشهبايد ازنو غرقِ ناخودآگاهي شود، چون 

                                           
 .مانيفست سوررئاليسمون،  آندره بروت-  1
 .وار اوليه ي معروف فرويد، قتل پدر به دست فرزندان در قبايل گله ي نويسنده به تزِ خودساخته  اشاره-  2
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آلود ضميري ناخودآگاه سربرآورده كه هنوز  ي خودآگاهانه تازه از فضاي مه در نزد انسانِ روزگارِ كهن، انديشه
ي خودآگاه آشكارا بسيار  حتا در نزد بدويِ كنوني نيز سهمِ انديشه. ي جانوري ندارد چندان تمايزي با غريزه
 به اثبات ندارد كه  نيازيو اين نكته ديگرشود،   ضروريات زندگيِ روزانه محدود ميضعيف است، صرفاً به

كه  اما مگر انسانِ متمدن از اين ديدگاه، فارغ از اين.  كامالً بر آن چيره استوار پويشِ ناخودآگاه و زندگي رؤيا
توان  ست؟ به هر حال ميخويش خيلي دور شده ا» كهتر« باره چه بگويد و چه بپندارد، از برادر  در اين

 دهد مطمئن بود كه توضيحاتي كه انسانِ بدوي از خاستگاه جهان و از خاستگاه خودش و طبيعت ارائه مي
روست كه  شك ازهمين بي.  است كه سهم ِ تفكرِ خودآگاه درآن هيچ يا تقريباً هيچ استيمحصولِ تخيلِ ناب

  . رابطه دارند شاعرانهشگرفاييِِبا ها، بدون محدوديت و انتقاد، همواره  اين آفرينش
. كنم  اما از اين كار خودداري مي.يِ شاعرانه را تعريف كنمايجا شگرف رود كه من در اين البد انتظار مي

ها را  يِ شاعرانه تاريكيايشگرف: ي شاعرانه از سرشتي نوراني است كه تابِ رقابت خورشيد را نداردايشگرف
شناسي   كه ريشهكند ميبه اين بسنده البته فرهنگ لغت . كند اش را تار مي  رخشندگيزدايد و خورشيد مي

 اي شده ي نگهداري  گلِ اُركيدهشود كه قدر بد شناسايي مي هماني ايخشكي به اين لغت بدهد كه درآن شگرف
  . من خواهم كوشيد اين مفهوم را فقط القا كنم.شده در كتابي از گياهانِ خشك

  
 نمودارگونه به شكلِ كنم كه گاهي سرشان  در مكزيك نو فكر ميHopiتانِ هوپي پوس هاي سرخ به عروسك

 و ديوارهاش به  دروازه نداردي كهكاخ. كنم وارد ِ اين كاخ شوم  حاال سعي مي.كاخي قرون وسطايي است
تيسم ي رومان از دوره. گونه كه ممكن است آدم تصور كند، ويرانه نيست اين كاخ، آن. ضخامت هزار قرن است

 اين سفت و سخت چون اما ،ند و چون ياقوت ازنو قوام يافتندشته شدااش ازنو برافر به بعد ديوارهاي فروريخته
هايي   حاال چون علف. برخوردارند به تماميشان خورد، از  شفافيت ها مي بها، اكنون كه سرم به آن سنگ گران

پذيريِ  از رخنهاي كنند، و اين منم كه براثر ِ پديده  مين بازااي محتاط ديوارها ده ندهبلند به هنگام گذرِ در 
افكن، كه در داالن  هاي شراره جوشن. انوارِ شفقِ شماليگشودنِ  متقابل در درون هستم، در حالِ از هم

دهند، و  شان به من سالم مي هاي افراشته اند، با مشت پوش را به قراول ايستاده هاي جاودانه برف ستيغ
گيري  هايي باشند كه با هم جفت شهابكه  شود ــ مگر اين رندگان مبدل مياي از پ به سيالههاشان  انگشت

 هاي خوار و مرغ  مگسهاي وپر ِ مرغ هاي ظريفي از بال  رنگاميزيشان هاي بدوي ي رنگ كنند تا از آميزه مي
 .اند ام كرده  اند احاطههرچند ظاهراً تنها هستم اما انبوهي كه كوركورانه مطيعِ من. بهشتي به دست آورند

هاي  مانندشان، چشم در سرهاي ريشه. تر از ذره غباري در پرتوِ خورشيد  ناواضح موجوداتي هستندها اين
بخشد  ها سرعت عملِ آذرخشي را مي دارشان به آن گردد و دوازده بالِ چنگال سو مي ها در همه تشِ آن تاالب

خورند و اگر ميان سبابه و  من چشمان ِ پرهاي طاووس را ميت ها در دس آن. كشند كه در پي ِ خويش مي
سرعت شكلِ نخستين   پاهاي يك جوشن، بهكنم كه، ميانِ ريزي مي شان، سيگاري را قالب اشاره بفشارم

  .گيرد خود مي فرنگي بهكنگر



 
 
 
 
 
 
 

14

اين . شمار اعتي انفجار همچون بمبي س ، اما آمادهاز نگاه عاميپنهان  جا هست، در همه اييحال، شگرف بااين
از . دهد خوري به من نشان مي هاي نخ و پرگارها، يك قاشقِ افسنتين كنم، در ميان قرقره كشو كه بازش مي

 در .آيند روند به پيشوازم مي ها كه با ريتمِ گامِ قو رژه مي  از اللهاي گلههاي اين قاشق  خاللِ سوراخ
اي  هاشان، سكه هر كدام از حرف. كنند  نطق مي قاطعي امرِ  و دربارهاند برخاستههاشان استادانِ فلسفه  گلبرگ
هايي از جنس  كند تا دايره شان مي شكند كه به هوا پرت هاي روييده در آن مي افتاده، بر زميني با دماغ از رواج

 ها كند كه ذره كفي نمناك در آن  ايجاد ميها شان ريزه قطعاتي از آيينه  انحاللِ آهسته.دود درآن ترسيم كنند
  .يابد بازتاب مي
  :زند ، از سقف، روي ميزم افتاد با من حرف مياكنون همگويم؟ چرا كشو را باز كنم اگر عقربي كه  اما چه مي

ام را در زمين بايري  قبول دارم، من پاي چوبي. افروز ِ قديمي ام  جا بياور و بازشناس، من فانوسمرا به« 
 بلند شود، و دودكشِ تكه مي جا تكه ها پيش آتش گرفته درآن اي كه مدت ي كارخانه وانهادم كه آثارِ باقيمانده

  با موفقيت راام از آن هنگام تا كنون راهش پاي چوبي. بافد  حاال بلوزهاي پشميِ براق مياش هنوز برپاايستاده
... ها، اين كه روي سرش دارد، اين طال» 1سام سوفي« اش نگاه كن، به اين  به اين شكمِ وزيرانه. پيموده است

كند كه   را پنهان ميچشمي  عينكي تكسرعت  بهاش راحتي يك پاپ را بازشناختي كه در دست چپ تو به اما
اي در هوا  اش عالمت صليبِ وارونه حال با دست راست بسا نانِ عشاي ربانيِ مسمومي باشد، و در همان چه

اش را به  ي دروني شود و شانزده طبقه ين باز ميبا اين حركت، دودكش مثل صدفي از باال تا پاي. كند  ميرسم
 رقصِ پاهايي شهواني گل، تر از گردبادي از گَرده گذارد كه درآن رقصندگان برهنه، نه چندان متراكم تماشا مي

رود،  كُلُفتي ميزم فروميو عقرب، پس از نيش زدن به خود، در » .كنند  تكرار مياي  در چشمِ گربهو پيچيده را
  .»تارمو دژخيم« : خوانم اي اين كلمات را درآن مي آرايد كه به كمك آينه ه لكه جوهري ميو آن را ب

  
خود زندگي است، يا بايد باشد، . ها ي لحظه ها، همه ي زمان  جا هست، در همه  در همهكنم، شگرفايي تكرار مي

 در اين راه دارد با جان و دل چنان كه اين جامعه  به پلشتي كشانده نشود، آنبه شرطي البته كه اين زندگي
هاي  هايش، اردوگاه ها و آزادسازي گري هايش، اشغال هايش، جنگ اش، دادگاه اش، مذهب كوشد، با مدرسه مي

 ها آندر زندان شهر رِن بود، جايي كه : آورم همه، به ياد مي بااين .انديشوري اشمرگ و فالكت مهيبِ مادي و 
 دشمنِ خود اي را بودند زيرا مرتكب اين جنايت شده بودم كه چنين جامعهام كرده   محبوس1940در ماه مه 

                                           
1 Sam Suffyعاميانه و كوتاه ي فرانسوي ِ   جمله شده  ، امالي انگليسي، وتلفظça me suffitچيزي .  است، به معني ِ برايم كافي است

ام از اين كتاب، و نه حاال موقع ويرايش و بازنويسي ِ آن، نه در  ها پيش موقع اولين ترجمه نه سال. اي در فارسي محاوره» .سمهب« شبيه 
قدر معلوم است كه  همين. ام، نتوانستم معني دقيقي براي اين اصطالح پيدا كنم هاي اطراف زبان هاي لغت، نه با سئوال از فرانسوي فرهنگ

ره در اين عبارت هم  به گمانم منظور په. شود، و اخيراً نام يك گروه موسيقي راك است ساخته و وياليي گفته مي هاي پيش به نوعي خانه
  . استاين اصطالحي نهفته در معني  هاي وياليي و هم پز و افاده اين نوع خانه
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ام  اي دو بار در زندگي بدانم، حتا به اين علت كه مرا مجبور كرده، من هم مثل بسياري ديگر، از چنين جامعه
  .ديدم  مشتركي با آن در خود نميكه هيچ وجه آن دفاع كنم، حال
واب ِ بد تقليدشده كه به حكمِ مقررات بايد، در يك تختخ: شناسند ا همه مير جاها ري اين جو  اسباب و اثاثيه

 طوري كه آدم مجبور است روي زمين دراز بكشد، يك ميز كه به ديوارِ  ديوار تا شود،چسبيده بهطول روز، 
زنداني   شده تاچفت و بستاي به همان ديوار   شده و نزديك به آن، چارپايهثابت نصبمقابلِ ديوارِ تختخواب 

فهمم كه آخر آدم  من همچنان نمي (.اش بيفتد بانكه با آن به جانِ زنداني سمج اغوا نشود  با اين وسوسه
بان  كند، خود زندان ي ايجاب مي»شغل «خفت و ننگي كه چنينبان شود؟ گذشته از  زندانتواند طور مي چه

  .)برد هم در زندان به سر مي
اي از روز را كف  بخشِ عمده.  بود رنگ آبي زده بودند دور از دسترسهاي پنجره را كه شهيك روز صبح، شي

 .آمد نميبر آنگرداندم كه آفتاب، حاال، ديگر از  اي برمي كشيدم و سرم را به سوي پنجره پشت دراز مي اتاق به
مان  را ديدم، به هيكمي فرانسواي  شان زدند، چهره كه رنگ  لحظاتي پس از آنهاي پنجره، در اين شيشه

ي همجوار،  روي شيشه. اش را در من باقي گذاشته بودند هاي درسيِ تاريخِ ابتدايي خاطره شكلي كه كتاب
 هاي اي شبيه به مناظرِ نقاشي  تا اندازهاي از مناطقِ استوايي بود كنارش، منظره. پا بود در حالت چراغاسبي 

چه . شد  راست پايين، پريزادي ظاهر ميي ها، در گوشه چي، كه در آن هانري روسو، ملقب به روسو گمرك
در ! كرد هايي را پرتاپ مي شته برفراز سرش پروانهاانگيز، با دستي برافر دلپريزاد، كه با حركتي نرم و  دلربا بود

 از چه 22اما .  وم آزاد خواهم شد22درنگ پي بردم كه روزِ   را خواندم و بي22ي پنجره عدد  آخرين شيشه
موقع   بارِ اتهامي كه بر دوش من بود درآن. بوديم1940ي ماه ژوئنِ  لي؟ در نخستين هفتهماهي، از چه سا

  .كرد ام مي ترين برآوردها پيشاپيش سه سال زندان نصيب بينانه جزاي سنگيني داشت و  خوش
  .ام نزديك است ي قرائن، كه آزادشدن  يافتم، به رغم همههمه، بالفاصله اعتقاد راسخ بااين

  
ي پنجره  كه روي هشت شيشه شدند، بي آن  روزه، يا تقريباً همه روزه، تصاوير ازنو پديدار مي  اثنا،  همهدر اين

ي پريزاد به  ها، منظره  درحال فرورفتن در سيالن ناوي بهفرانسواي يكم: تر از چهار تصوير باشد هرگز بيش
 بود كه مصرّانه 22تنها عدد . شد بديل ميت گونه،  باقي به همينخانه، و  يك قهوه بهماشيني پيچيده، اسب

زده را براي تمام  مرئي باقي مانده بود تا روزي كه بمبي فروافتاده از هواپيما به آن حوالي زندانبانانِ وحشت
خورده، سالم باقي  اي كه، هرچند ترك تنها شيشه. ها را پنجره روز ناپديد ساخت، و همراه با آنان اغلبِ شيشه

 22اش كه من عادت داشتم آن را ببينم، همچنان عدد  نديده  كه، در قسمت آسيباي بود يشهماند، همان ش
  .شد، هرچند يكي دو باري هم از اين شيشه ناپديد شده بود تا جاي ديگري پديدار شود خوانده مي

 زندانِ رِن ها از  با پرداخت باجي هزار فرانكي به نازي1940 ژوييه 22و، چه بخواهيم چه نخواهيم، من روز 
  .درآمدم
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هايي را به  پنجره ام، شيشه» كشف« ام، و مشعوف از   پس از آزاد شدنفايده است اين نكته را بيفزايم كه بي
  .رنگي تقريباً يكدست ببينم چيز ديگري جز لكه! افسوس كه آن  بي،نقاشي كردمنگ آبي، سبز، سرخ، و غيره ر

تان  امرِ شگرف خودش گريبان .شود ميسر نمي ساختنِ امرشگرف ي داروسازي هيچ نسخهبا : اشتباه فاحش بود
شنوم كه  مي.  لطف كند و به ديدارتان بيايدايي الزم است تا شگرف»فراغت و رخصت« حالتي از . گيرد را مي
. » جز توهم از جانب شما نبوده استيچيز. زدم اش را مي حدس!  بله خُب.بينيد خودتان كه مي« : گويند مي

 مالي كرده بود، بديهي است ها رنگ روي آن  رنگ هاي پنجره را با پت و پهن كشيدنِ فرچه اي كه شيشه زنداني
حال اين تصاوير از چنان واقعيتي  بااين. توانسته تصاويري را كه من بعدها ديدم نقاشي كرده باشد نمي

ها    پس آخر چرا نقاشيِ شيشه.ام ها را ديده توانم يك لحظه هم شك كنم كه آن برخوردار بودند كه من نمي
  كند؟ به دست خودم هيچ تصويري منعكس نمي

 در بودلراش را زدم، از شمار كساني بودم كه  تر حرف بودم كه پيش» رخصت و فراغتي«در زندان، در حالت ِ 
  :شان گفته وصف
  .1شان به شكلِ ابرهاست هايي كه اميال آن
 
  
شان  كنم زيرا از ديگر تصاوير و توالي ها اشاره مي تنها به همين ( ي تصاويري كه روز نخست ديده بودم همه 

كه تصاوير  رفت، درصورتي شان مي ها هرروزه انتظار ديدن عالوه اين اي ناكافي برايم نمانده است؛ به جز خاطره
 من تي اين تصاوير گرد اشتهايي شديد به آزادي، كه در وضعي ، باري همه)گير كرده بود نخست مرا غافل

كند كه درآن با اين  اي را به من القا مي فرانسواي يكم ازهمان اول مدرسه: چرخيد بسيار طبيعي بود، مي
 و هاي درسيِ تاريخ او را همچون شاهي محبوب و ليبرال، حاميِ هنرمندان  كه كتابپادشاهي آشنا شده بودم

 .گرِ وضعيتي دوپهلو بود ن ه هم بياكنند، و اين تصوير نسبت به خود مدرس شاعرانِ رنسانس معرفي مي
گاه از آن آزاد   هر شامدانيم كه براي كودك مدرسه يك تبعيت سنگين است، نوعي زندان است كه مي
كه   وسرانجام اين.شود، اما زنداني كه، با نگاه به گذشته، چقدر بر زنداني كه من در آن بودم رجحان دارد مي

 و روز با  تر از كساني كه من شب خيم كند اما بسي خوش ازپيش ترسيم ميبان را  اي از زندان  چهرهآموزگار
  .ها سروكار داشتم آن
  

 به بود كه بر من تحميل شده بود و نيز نمادي از اعتراضِ ناتوانمند من به وضعيتي پا، اسب در حالت چراغ
،  كيفرگاهي واقعي كه درآن ش در هنگ يكم ِ زرهي تماس گرفتمهاي جنگ، با ارت آورد كه، در سال يادم مي

دادند همراه با  رسيد به سربازان مي شان مي هايي كه به دهن ترين دشنام اي زشت داران از هر رده درجه

                                           
 .سفر شارل بودلر، -  1
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درست مانند زندان، فقط با اين تفاوت كه سرباز از چندساعتي آزاديِ . تهديدهاي مدام به تنبيه و مجازات
انگيزيش، بر وضعيت زنداني رحجان  ي نفرت ت نظامي، با همهشد وضعي  كه باعث ميمند بود روزانه بهره
  .داشته باشد
:  نقاشي كرده استهانري روسو كه ها هايي با پري و پروانه ش با جنگلا ي جنگلِ استوايي و تشابه و اما درباره

اين سفر اي كه از  جزوِ هيئت اعزامي فرانسوي توسط ناپولئون سوم به مكزيك بود و خاطره روسوچي  گمرگ
جا كه به  پيش از جنگ كنوني، از آن. اش شد هاي استوايي گياه و سبزه بخشِ اش نگاه داشته بود الهام در ذهن

اي كه، به دنبالِ ديكتاتوريِ نظاميِ برآمده از آن در فرانسه، براي من  نزديكيِ وقوعِ آن و خطرات دستگيري
ها بود آرزو داشتم  ه مكزيك بيايم، كشوري كه مدتدربرداشت متقاعد شده بودم، بيهوده كوشيده بودم ب

شود كه درآن موقع هيچ  پري بالفاصله يادآورِ همسرم مي. درش پناهنده هستمبشناسم و درحال حاضر 
دانستم كه هم خطرِ اسارت در  مي. كرد اش بيش از سرنوشت خودم نگرانم مي خبري از او نداشتم و سرنوشت
 در تواند او را به يك اردوگاه مرگ كند و هم خطرِ اخراج از فرانسه كه مي مييك اردوگاه فرانسوي تهديدش 

اي را كه هشت يا ده روز پيش از  زده  وحشتحاليِ پريشانتوانستم فراموش كنم   نمي.اسپانياي فرانكو بيندازد
ها   ژاندارمي قه در حل واش ديده بودم، وقتي زنجيرشده آن روي سكوي قطار در ايستگاه مون پرنَس در چهره

انداخت و پس   را پريزاد به دور مي،»هاي سياه پروانه«ي اين تصورات سياه، اين  همه .شدم سوار قطارِ رِن مي
ها به رنگ روشن بودند، اما همسرم همواره وحشتي عصبي از حشرات و  ي پنجره پروانه  روي شيشه.راند مي

اگر روزي به مكزيك « : گفتم گذاشتم و مي شت سر به سرش مياغلب در مورد اين وح. ها داشت حتا از پروانه
ها وجود   واقعاً ابري از پروانهبرويم چه حالي خواهي شد؟ در كشورهاي استوايي گاهي در مناطق خارج از شهر

گرِ ميلِ من به آزاد ديدنِ او بود، بيرون از  ي غيربومي همچنان نشان حاال حضورِ او در اين منظره» .دارد
اين براي او بهتر بود تا راندنِ :  روشنهاي مادي به رنگ  در حالِ راندنِ پروانههاي پليس، سِ سگدستر
اگر توانسته بوديم به : ي آخر اين كه  نكته.برند رنگي كه البد روز و شب به او هجوم مي هاي سياه پروانه

اين را هم بيفزايم كه من در ! ي داشتها چه اهميت ديگر ابري از پروانه  بوديم و وقت آزاد مي مكزيك برويم آن
ام  جا به دالئلي مشابه با دالئلي كه منجر به اسارت كنوني برزيل، كشوري استوايي، اقامت كرده بودم، و درآن

 بود، رِن سلول ِ  ازتر پلشت، گرچه شايد يرو ريودوژانيشده بود، زنداني شده بودم، اما وضعيت و مقرارت زندانِ 
  .تر بود تحمل تر و بسيار قابل اش به مراتب كم يتطور كلي سبع به

ي مردمي داشت و همچون هشدار  ها، خيلي وجهه ام اين عدد، دست كم بينِ بچه در دورانِ كودكي: 22عدد 
ي  در شرايطي كه من قرار گرفته بودم اين عدد مخاطره .زدند به نزديك شدن يك خطر اين عدد را فرياد مي

كرد و اصرارش به تحميل كردنِ خود به من حاكي از وخامت انواعِ   گوشزد مي كرده بودام  احاطهدائمي را كه
  .تهديدهاي بود كه در كمينِ من بودند

چون اين را در اي از موعد نزديك آزادشدنِ من است؛  كه اين عدد را خواندم، فهميدم كه نشانه اما همين
اش كنم، اما واقعِ امر اين است كه به روشني و  توانم بيان گونه؟ نمي چه. يك اشراق بود. دانستمهمان لحظه 
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 بود، چراكه ربط  چيزي كه پوچ و بي،پيدا كردم  درجا تسكينِ خاطراز اين امر. بي هيچ ترديدي اين را دانستم
  اما اين يقين كه برمن مستولي شده بود و با بازپيداييِتوانست مربوط به هر ماه از هر سالي باشد؛  مي22اين 

، ام بود تاب آورم اطميناني را كه برگرد سرنوشت ام كرد تا عدم گرفت، كمك تري مي اين عدد هرروز جانِ تازه
 را اشغال رِنها  گاه كه، مات و مبهوت، باخبر شدم كه آلماني تر شد آن اطميناني كه به مراتب وخيم عدم
بخشيد   به من مي22 بنابراين اطميناني كه عدد ).اطالع بودم اش از وضعيت نظامي كامالً بي راست. ( اند كرده

اي را كه   و نيز رويكرد دوگانهساخت  نمادينه مي بودگيرم ن  كه گريباي آزادي را وسوسهگرانه  طور جبران به
  .ها  آن چنگ ازرهيدنشان و اميد به  آگاهي از شدت: ام داشتم دربرابرِ خطرهاي پيرامون

و بسيار پرشتاب  بريده بريده از كلِ زندگيِ من است كه فيلميصوير همچون كه، تواليِ چهار ت خالصه اين
پا بود؛   كه بازنمودش اسبِ درحال چراغ1914جنگ : فرانسواي يكم؛ دورانِ جواني:  دورانِ كودكي.گذرد مي

 و د معماوار عد:جنگلِ استوايي با پري؛ و سرانجام آينده: گذراندم اي كه اكنون مي ام در برزيل و دوره اقامت
   .22ي  بينانه گونه خوش پوچ

طور  كه مسيري را به اين :كند  موردي از وحي ِ پيامبرانه را بررسي ميوار عشقِ ديوانه آندره بروتون در كتاب ِ 
 به صورتي تقريباً آشكار ترسيم شده بوده 1 كه دوازده سال پيش از آن در يكي از اشعارشكند مادي طي مي

 آمده است، اشراقِ ديگري است از همين   مقدمه اين ي در سرلوحه به قلمِ همين نويسندهرهايي كه سط. است
  .2اش نشده است سرشت كه احتماالً او هنوز متوجه

ي يادشده برآن بوده تا آينده  اطمينان داد كه آندره بروتون با نوشتن اين شعر يا جملهطور موثق  توان به نمي
من برعكس، با ديدنِ . دانسته است اين باره به طور خودآگاه مطلقاً چيزي نمييقين، در   به.گويي كند را پيش

 اما خود من با اين .اي نزديك است ام در آينده اي از آزادشدن رغمِ ظواهر، نشانهدانستم كه، به   مي22عدد 
كه براثرش باور  آن  ن گذشت بي ژوئ22. آوردم اش را آشكارا در نظر مي ربط بودن باور درستيز بودم و پوچ و بي

توانم اين تداومِ  دانم مي نمي. اي تقويت شده بود طور لحظه ام به ي دروني  مقابله سست شده باشد، امامن
هايي  راستي همچون جروبحثي بود ميان دو نفر كه از ديدگاه به. ام را محسوس گردانم يا نه جدالِ دروني

 آزاد خواهم شد، 22گفت من در تاريخ   مي كه قاطعانهدر حقيقت، طرفي. كردند متضاد با يكديگر دفاع مي
هيچ استداللي در مقابلِ طرف ديگر نداشت كه او را به باد داليل و منطق گرفته بود تا ناممكن بودنِ اين 

                                           
 .1923، پاريس تاب زمين، در كتاب گردان آفتاب -  1
 اطالع يافتم كه بروتون به اين VVVي   از نشريه3 و 2هاي  نوشتنِ اين صفحات مدتي بود تمام شده بود هنگامي كه از طريق ِ شماره - 2

  . به آن پرداخته است» ي ميان دو جنگ موقعيت سوررئاليسم در فاصله« ي  موضوع پي برده است و در مقاله
  »Victory », « View », « Veil« اش برگرفته ار سه حرف اول كلمات  شد، عنوان ر مي در آمريكا منتشvvvي سوررئاليستي   نشريه[ 

 Victory over the forces of regression, View around us, View inside us [...] the »:  آمده بود بود، كه در اين جمله
myth in process of formation beneath the Veil of happenings »  

توضيح از .]   به كوشش بروتون و چند سوررئاليست فرانسوي پناهنده در  آمريكا چاپ شد44 تا 1941اين نشريه چهار شماره از سال از 
  .مترجم
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، »ديد مي«ديد زيرا شكي نيست كه  حال، اين اولي بود كه درست مي  و با اين.آزاديِ عنقريب را اثبات كند
  .كرد فهميد و نقد مي يگري ميدرصورتي كه د

بيني   نهاناز   در روايتي كه گذشت، اين را چه بخواهيم چه نخواهيم، تجلي و نمودي شاعرانه22پس عدد 
voyanceآندره  از .دهم  است كه وانگهي من اصالً اولين كسي نيستم كه بر وجودش گواهي و شهادت مي

 اش  پيشاحساند يا  داشته  توجه آن بههميشه، شاعران اش، كه بگذريم شده تر نقل ، و مورد پيشبروتون
« :  هم گفته بودنواليسپيش از او، . »گويم چه مي آن  استسروش« كرد كه   گواهي ميآرتور رمبو  .اند كرده

درهمين راستا تأييد .  و براي او چنين انساني همان شاعر است»بين است انديش همان نهان انسانِ مطلقاً ژرف
» وري بينش« ي كشورها، گرچه گاهي به نادرست، از  هاي همه رومانتيك. بين است  شاعر يك نهانكرد كه مي

ي  كنم، همواره اين استعداد را كه در پيوند با سرشت شاعرانه گويند، و شاعران، تكرار مي شان مي]شهود[
  .اند وبيش حدس زده هاست، كم آن

با مساعدت شرايط ماديِ خاصي  ، در مورد من،»بيني  هانن« من مخالفتي با اين امر ندارم كه اين حالت 
ي  حاالت وجد و شهودشان، وقتي احمقانه نباشد، به عرصهعارفانِ سرتاسرِ جهان كه . فراهم شده باشد

اي كه در زندان به من  شايد وضعيت كمبود تغذيه. بردند  شديدي به كار ميداري رسد، روزه شاعرانگي مي
بسا تنشِ عصبيِ  چه. هاي پنجره را ببينم بسته بر شيشه به من كمك كرد تا تصاوير ِ نقشتحميل شده بود 

ي آزادي، در پيوند با اُلفت من با شعر و شاعري، به اين ميلِ سركش به  سراسرِ وجودم درجهت فتحِ دوباره
  .آزادي شكلي كه ديديم داده بود

اين وضعيت  كه شود كسي ه شاعرِ واقعي است، موجب مي، درست به همان اندازه ك شاعروضعيتدانيم كه  مي
آشكارا اين  »شده نفرين«  شاعرانِ بازشناساييِ .ي جامعه قرار گيرد داند در حاشيه از آنِ خود ميبا حقانيت را 

تر از اين، با  اند كه، پيش اي قرار گرفته شده هستند چون بيرون از جامعه اين شاعران نفرين. دهد را نشان مي
با ساحران  اين .عنت كرده بود را نفرين و ل يعني اسالف شاعرانساحرانليساها و به همين داليل ِ كنوني، ك

كردند، و امروزه  ي قرون وسطايي را سست مي هاي مذهبِ مسلط بر جامعه شم و شهودهاي خويش پايه
ي  د كه جامعهنكن رزه ميهاي فكري و اخالقي مبا انگاشته شان عليه همان پيش»ها وري ينشب« شاعران با 

 شاعران را به خاطرِ اين سرشت  دارانِ نظم  طرف.خصلتي مذهبي به آنها دهد كوشد  ميزيرجلكيكنوني 
برهاي  و ديوانگان، در جوامع ابتدايي، فرستادگانِ آسمان يا پيام. دانند  مي ديوانگاندرشمارِ  ورانه بينش

 پس بايد پذيرفت كه فصلِ . بالمنازع استشان اطبيعيحال قدرت فر نيروهاي جهنمي هستند، درهمه
ها با دنياي بيروني،  ي رابطه اما ديوانه، با گسستنِ همه. كند ، شاعر و ديوانه را باهم يكي ميساحرمشتركي 

چه را چشمانش  آنتوانيم  گردد و ما چندان نمي خروشانِ خيالِ خويش يله ميسكان رهاكرده بر اقيانوسِ 
جادو . تواند چيزي جز جادو باشد ي ساحر، شاعر و ديوانه نمي كننده فصل مشترك يگانه. ببينيمكند  نظاره مي

اي از كلِ دانشِ بشري بود، شعر  تر از اين، در دوراني كه جادو چكيده حتا بيش. گوشت و خونِ شعر است
بخش بزرگي از اساطيرِ توان بي هيچ احتمال خطايي چنين انديشيد كه  پس ميهنوز از آن متمايز نشده بود؛ 
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هايي كه درگذشته چنان درخشان  آگاهي ها، شهودها و پيش هايي هستند از اشراق ها و بازمانده ابتدايي آميزه
  . رسوخ كرده بود ژرفاهاي عميقِ ضميرِ اين مردمان كه يكسره تا شده بودتصديق

 شعر در مغاك اين امر اندشود، كودكان ر زاده مي انسان شاعناكاويدنيِ اعصار ناپديد است زيراخاستگاه گواه  .
كند، كه  دهد و بخشي از ليبيدو را به مفري هدايت مي چه نيروي جهشِ اوليه را به انسان مي حال، آن با اين

ها  ن كرانگيِ آسما رسيده را بر بي ي پدرِ به قتل يافته  اسطوره درآرد و تصويرِ پايان، سر ازيافتن پس از وااليش
جسد يك « . د، همانا انقالبِ بزرگ است، نخستين انقالبِ تاريخي ،يا به عبارت بهتر، ماقبلِ تاريخيبازتابان

ورده بود، حاال قاتالنش او را به  داغ ننگ خاين پدري كه وقتي زنده بود. »بو است دشمنِ مرده هميشه خوش
 نخستين اين است. دهند اي به آن مي هاي پياپي هركدام بازتابِ تازه آرايند كه نسل اي مي اي افسانه هاله

وبيش ساحر، يعني  ها كم ي انسان هايي كه درآن همه ، دورانهاي دوردست شعارِ اين دوراناساطير، نخستين ا
ها در  چه آن  از آنرسد ها به دست ما مي هاي آن چه امروزه از آفرينش يقين آن به. شاعر و هنرمند اند

اي را  ه كشف كردند، و گاه فلزِ تيرهيي كها شمار الماس هاي بي  نسل.استشان پرداخته بودند بس دور  خيال
 ها بود، ، كه باشعف شاهد زايشِ اين آفرينشي مادرساالر دگرگشت جامعه.  ها افزودند كه طال انگاشتند، برآن

هرحال   ساخته و بهتر يا فقيرتر ها را غني ها آن يورش ها و جنگ ها، مهاجرت ،انهبه يك نظامِ جديد تحكّمِ پدر
ي   متعلق به اعصارِ نخستين، خميرمايهanimisteباورانه  هاي جان ها و افسانه در اسطوره .استحاله بخشيد

كشند، زيرا اگر شعر بر زمينِ  هاي مذهبي مي گيرد كه بعدها شعر را به غل و زنجيرِ جزم خداياني شكل مي
طاعو  جادو رشد و نمو ميبرومند پژمراند، و  شعر را مينيِ مذهب نيز برخاسته از همين زمين يابد، بخارات

  . برافرازدزهرآگين ي اش را بسي فراتر از اين اليه ي خويش قله شعر بايد براي بازيافتنِ بنيه
ها   كه به چنان اوجي در آسمانگراـ اي توتم واحِ نياكانِ افسانهاش را با ار اندك تماس ي شاعران اندك قبيله

 از دست داد و امتيازِ حفظ اندـ شان بر زمين چيره هاي نخستين گويي  با همان الكنپس از آنكه رانده شدند 
اي   شعرِ اسطوره.ها را به مستعدترين اعضاي خود، يعني ساحران و جادوگران، واگذار كرد روابط شاعرانه با آن

تاجايي كه در جزميات مذهبي گردد  آنگاه كه بخشي از قلمروِ انحصاريِ ساحران شد پيوسته فقيرتر مي
ترين تماس را با تمدنِ غربي  هايي كه كم ترين قبايل، همان بينيم بدوي اي كه مي گونه شود، به واره مي استخوان
 هايي در نهايت سرشاريِ شاعرانه ترين درصد ساحران را دارند، اسطوره حال بيش اش دارند، و درعين و مذهب

تر شاهد از دست دادنِ جالي  يافته  تكاملمردمان كه  درصورتيدهند،  فقير ارائه مي اخالقياما از لحاظ احكامِ
طور  در واقع به!  انگار اخالق دشمنِ شعر است.و بندهاي اخالقي اند ازدياد قيدي اساطيرشان و  شاعرانه
آورِ رياكاري، پستي و زبوني،  ، اگر نگوييم اخالقِ چندش]ربط پوچ و بي[گيري پيداست كه اخالقِ آبسورد  چشم

ه دشمنِ خونيِ خود زندگي هم هست ــ ي كنوني رواج دارد، نه فقط دشمنِ خونيِ شعر بلك كه در جامعه
تواند چيزي جز اخالقِ زندان و مرگ باشد ــ و تاكنون فقط به كمك  كارانه نمي هرگونه اخالقِ محافظه

ودستگاه عظيمِ زورگوييِ مادي و ذهني، يعني روحانيت و مدرسه در پشتيباني از پليس و محكمه، توانسته  دم
  .است خود را حفظ كند
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 جهاني وجود داشته كه نيازمند توهم مسلم است كه اگر تاكنون.  است»1 نيازمند توهمجهانيتوهمِ « مذهب 
 اما آيا جهاني كه ضرورت چنين توهمي را احساس .كنيم بوده همين جهاني است كه ما درآن زندگي مي

بديهي است يك چنين جهاني خود توهمي ديگر تصور است؟   قابلموزون و هماهنگنكند، يعني جهاني كامالً 
اي كه درآن زندگي  ، از لحظه]سرزمين ِ رؤيايي[الدورادو . رود تر مي بهاي ما هردم عق افق دربرابرِ گام: است
انگيزي آراسته است كه  هاي دل يابد و فردا به چنان لطف انتها مي ترشدنِ بي بهتر و كامل  برايمان قابليتكنيم

 اين نيست ي اين امر الزاماً  نتيجه.رخشنده باشد، همواره به آن رشك خواهد ورزيدزمانِ حال، هرچقدر هم 
 يك زندگي نگاه خواهد داشت كه فالكت كريه ي مذهبي را كارانه كه چنين توهمي همان خصلت فريب

  .كند هاي آسماني جبران مي وارانه را با سعادت برده
ناپذيرش نزديك   كه پايانِ اجتناباست خشونت و كراهت از اين نوع توهم جهاني ي حيات  پشتوانهنه،
رسد مأموريت خواهد داشت اين جهنمِ زميني را ويران كند تا بهشت  ويني كه دارد فراميجهانِ ن. شود مي

گونه   همان. دگرديس سازدو آن را به بهشت نسبيِ انساني مطلقِ آسمانِ مذهبي را به روي زمين پايين بياورد
توهمي شورانگيز  تر از دنياي ما نيز كند، دنيايي هماهنگ كه يك زندگيِ جهنمي تساليي بهشتي طلب مي

تر  چنين دنيايي را بهتر و كاملاي است كه  هاي آينده  زندگيِ نسلهماناش  ي حيات الزم دارد كه مايه
نوشدگي است، يا به عبارت بهتر،  و جنبندگي اين توهمِ جمعي، كه همواره ارضاناشده، در .خواهند ساخت
ي  شوره دلگاه   مراوريد زني است كه، چون هيچبند  گردنيابد، اش كثرت مي  ارضاشدن خوداين ميلي كه از

 بند مراوريد اين گردن: خوراك و مسكن نداشته است، تمايلي به تضرع و استمداد از آسمان نخواهد داشت
امرِ  بيكاري به دور است كه تعقيبِ شورانگيزِ غرامتقدر از  بر تجمالت ديگر، و همان تجملي است افزون

  .اصله دارداز تسالي مذهبي فشگرف 
ي چيزي جز تابوهايي  ي بدوي،  كه عاري از تسالدهي است و دربردارنده بايد خاطرنشان كرد كه اسطوره

هنوز تقسيمِ كار نتوانسته در قبيله : اش هم ساده است  دليل.تمامي شورِ شاعرانه است ابتدايي نيست، به
ي تقريباً همگوني را تشكيل  ن هنگام پيكرهتوجهي ميان اعضايش ايجاد كند، اعضايي كه درآ هاي قابل تفاوت

به . شود وبيش برآورده و ارضا مي شان ـ و البته هنوز نيازِ ديگري ندارند ـ كم دهند كه نيازهاي اساسي مي
  .ميرند اي ديگر از گرسنگي نمي عده تركند  وفورِ نعمت مي كه ازاي عده هرحال در برابرِ

  شود، به هدف ها مي ضامنِ اجراييِ آن كه بعدها اي قوانين حقوقي اخالقي و هاي محدودسازيدانيم كه  مي
به كار گرفته   ايجاد كرده افراداش ميان شرايط زندگيِ كه جامعه در روند توسعههايي  تزيين و توجيه نابرابري

 درهم »يازهايشاز هركس بنابر امكاناتش و به هركس بنابر ن« ها را جهانِ آينده با كاربست اصلِ   اين.شوند مي
. گرِ موهومِ نابرابريِ اجتماعي، ازميان خواهد رفت  در نقشِ جبران خداييذاتخواهد شكست و ضرورت يك 

اش  گاه ديگر از محتواي مذهبي ي شعر و شاعري، كه آن  امحاي دين خواهد گرديد، اما اسطورهاين موجبِ

                                           
 .ي حقِ هگل سهمي بر نقد فلسفه كارل ماركس، -  1
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شود دوام بياورد  كه اگر مذهب هنوز موفق مي  سرانجام اين.پالوده شده، همچنان امري ضروري خواهد ماند
اند به نرخِ  حفظ كرده هاي وجودشان ترين اليه  در عميقها را كه تودهبه شگرفايي   آن نيازازآن روست كه

هايي هستيم براي خلقِ  اكنون شاهد تالش  ازهم.سازد اي برآورده مي تا اندازه  1مونوپريهاي  فروشگاه
دادن به تعصبِ   و جهت كردنتغذيه قصدشان عاري از هرگونه شاعرانگي كه  وداخدين و   بيهايي اسطوره
اند اما نياز به يك تسالي ديني در   را از دست دادهالوهيتهايي است كه تماس با  ي توده  نهفتهمذهبيِ

واره  اياش هيئتي تقريباً خد اي كه در طول حيات گونه ي فراانسان  رئيس و سركرده.وجودشان باقي مانده است
اي   در جايي مثل اُلمپ در مرتبهآمد تر، در اوج موفقيت از پاي درمي  پيش در سي يا چهل قرنگيرد اگر، مي

يا  دانست؟ ، نوعي رسولِ ژرمني، نمي»ي مشيت الهي فرستاده« مگر هيتلر خودش را . شد رفيع نشانده مي
بر خود   ـدانست  كه خود را فقط پسر خورشيد ميااينكـ يعني حتا فراتر از » ها خورشيد خلق« استالين نام ِ 

ها براي   خدايي مجهز نكرده بود؟ اين اقدامخطاناپذيريِ يك از اين دو خود را به نگذاشته بود؟ آيا هر
ي  دهنده ، نشاناي از افتخارات و فضائل فراطبيعي بخشيدن صفات خدايي به اشخاصِ حقيقي پوشيده در هاله

ي  ي ضرورت يك تسالي مذهبي در كنارِ يك اضطرابِ سرگشته ست كه ايجادكنندهاي ا بقاي شرايط مادي
  .شود ديني است كه به سوي رئيس و رهبر جهت داده مي

ترديدي نيست كه روزي  آمون لوترهاين حكمِ » .نه توسط يك نفر. شعر بايد توسط همه ساخته شود« 
ي مردمان بوده  ي همه  و غيرفعاالنه كاريِ فعاالنهي هم فهميده خواهد شد زيرا شعر پيش از اين نيز ثمره

  . مردميِ جاگرفته در ذهنِ ماستهاي ها و قصه ها، افسانه  اسطورهگواه بسيار روشنِ اين امر. است
دهند، جهانِ كنوني  چنان كه عموماً پذيرفته شده، كودكيِ بشريت را تشكيل مي ، آن جوامع بدوياگر

ي  ها گشوده خواهد شد و بشريت جوانيِ جاودانه زودي درهاي زندان به. ت استگاه بشري گاه و اسارت تأديب
دهد  هاي نخستين به ما نشان مي هاي انسان اسطورها و افسانه. بازخواهد شناخت نظرِ آزادي خويش را از نقطه

توانند آن را  شماري از آدميان مي اند چنان عظيم است كه اندك ها را ابداع كرده روحيِ مردماني كه آن آزاده
سرِ ما، در اعماقِ  همچون آثاري در پشت اما اين آثار ممكن است .زنند ها مي بپذيرند و يا برچسبِ هذيان بر آن

ي خروجي كه به  نقطهسوي ديگر، در  به هرحال، در آن. بريم جلوه كنند زيرزمينِ تاريكي كه در آن به سر مي
توانند تشخيص دهند چه  كننده كه چشمانِ ما هنوز نمي هشويم، نوري هست، نوري چنان خير آن نزديك مي

  .تواند خود را در اين روشنايي در نظر آورد اند، و انسان به زحمت مي اشيايي در آن غرقه
زني در قلمروهاي ناكجاآباد   پرسهبه  ما را  ممكن استآميزي كه هاي مخاطره  فرضيه دربدون گم شدن

  كه انسان، با آزادشدن از فشارهاي مادي و معنويِ كنوني، با يك عصرِنيماجازه داريم حدس بزباري ، بكشاند
اي است كه به   روحيآزادي آشنا خواهد شد ـ منظورم نه فقط يك آزاديِ مادي بلكه نيز چنان آزاديِ

  .توانيم تصورش كنيم دشواري مي

                                           
1  - ]Monoprix[اي در فرانسه هاي زنجيره  نام يكي از فروشگاه. 
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انسانِ . گشته است ني گمانسانِ كنو. وجوي خويش است شناسد، او در جست انسان بدوي هنوز خود را نمي
اش   و امكان  وسيله. از خويش تضادمندانه آگاهي كسب كندفردا بايد نخست خود را بازيابد، خود را بازشناسد، 

كند  اش مي كه بتواند به كارش برَد زيرا زيرِ غباري كه خفه آن اكنون نيز دارد بي شايد هم. را هم خواهد داشت
شناخت،  اش نمي اش حدومرزي جز حدومرزِ ميل  ديروز، كه در برابرِ انديشه اگر انسانِ.آزاد نيست بينديشد

هايي چنين شگرف بيافريند، انسانِ فردا، آگاه از طبيعت خويش و با  اش عليه طبيعت افسانه توانست در مبارزه
  بيافريند؟ها كه نخواهد توانست   روزافزون بر جهان از طريق روحي آزادشده از هر بند و مانع، چهچيرگِي
ها  جمعيِ جوامعي هستند كه در آن ي دسته ها محصولِ شاعرانه ها و افسانه گونه كه اين اسطوره همان

 سان گريِ محسوسي برانگيزد، به همين  ستم نتوانسته بوددر شرايط زندگي واضحهاي هنوز نه چندان  نابرابري
ي شاعرانه   ، جايي كه انديشهبل تصور استقاآزاد شده از هرگونه ستم شعر ورزيدنِ جمعي فقط در جهاني 

شمولِ  شعرِ جهان«  و اين همان .قدر طبيعي شود كه نگاه يا خواب برايش طبيعي است براي انسان باز همان
اي با  ي شاعرانه چنين انديشه.  سال پيش مد نظر داشت150خواهد بود كه فردريك شلگل در » تدريجي
طورناب شگرف خواهد آفريد،   با گوهري بههايي شورانگيز اجبار اسطورهگونه فشار و  يافتن بي هيچ گسترش

 بري ها از هرگونه تسالي مذهبي  اين اسطوره.اش نخواهد افكند مانند امروز به وحشتديگر زيرا امرِ شگرف 
كننده و  وخيالِ همواره تحريك خواهند بود چراكه چنين تساليي بي مورد خواهد بود در جهاني كه خواب

  .است نيافتني جاودانه دستكند كه  را دنبال مي انگيزِ كمالي سهوسو
يم خواهند كرد، اما اين نبايد چنين نتيجه گرفت كه همگيِ مردم در آفرينشِ شاعرانه مشاركت مستق

هايي خواهد بود كه از  هاي وسيعِ انسان  گروهي كه كارِ چند نفر باشد زندگي و انديشه  به جاي آنآفرينش
 با اين توده را كه طي صدها سال گسسته بوده ازنو گيرند زيرا شاعران پيوند مايه مي ي مردم جان ده توتماميِ

گونه كه  ها راـ همان كاهد آن ي مردم را امروزه به آن فرومي باري كه جامعه توده  هستيِ فالكت.زنند گره مي
ي مردم به   در توده آرزوي شعرواست و خكند، هرچند ي شاعرانه دور مي تر اشاره شدـ از هرگونه انديشه پيش

هاي پرماجرا، و ديگر  ترين نوعِ ادبيات احساساتي، رمان  اقبالي كه نصيبِ احمقانه.ماند صورت نهفته باقي مي
 به  اما دنيايي كه جواهرات دو زاري.ي همين نياز به شعر است شود آشكاركننده گونه مي محصوالتي از اين

 حالي كه نانِ خشك زنداني، به مردم بدهد، در ند جز شعري به همين قيمت، همراه با تكهتوا آورد نمي بازار مي
گاهي، زيرا نوعِ  البته گاه. شوند ي شعر اصيل هم مي گاهي، شيفته بلعند و، گاه هاي لذيذ مي اربابان خوراك

در واقع، در روزگارِ ما، . سازد شور و خيزِ شاعرانه نميشان مستعد  تر از بردگان ها را چندان بيش شان آن زندگي
شماري از افراد كه به صورت تنها كساني باقي  اي تقريباً منحصر به اندك  تبديل شده است به امتياز ويژهشعر
  .كنند حس مي وبيش اش را كم اند كه ضرورت مانده

يازشان به شعر بلكه هاست نه فقط ارضاي ن ي توده بنابراين هدف از اين شعرِ جعلي و تقلبي كه براي استفاده
ها عرضه  شان نوعي گريزِ تسالبخش به آن همچنين ساختنِ سوپاپِ اطميناني است كه با تنظيِم فشارِ معنوي

ها به  ها باشد و عطشِ آن ي آن شده ي ايمانِ مذهبي خاموش كننده  جبران جانشين وكند كه بتواند تا حدودي
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گونه كه اربابانِ جامعه دين را براي مردم ضروري ارزيابي  همان. وسو دهد آزار سمت ناعقالنيت را به مسيري بي
 شعرِ اصيل و راستين به دليل امكانِ ياري رساندن به رهاييِ كنند كه سان نيز داوري مي كنند، به همين مي

را ي شعر  بار است، زيرا اين اربابان ارزشِ براندازانه مردم، نه فقط براي مردم بلكه براي تمامي جامعه زيان
آيند، به معناي  كردن شعر برمي  در صدد خفهوبيش قرينِ توفيق، هايي كم رو با تالش ازاين. زنند حدس مي

  .يابد شود و كاهش مي كنند كه شعر در آن همچون هوا رقيق مي اي از سكوت برگرد آن خلق مي واقعي منطقه
  

ها باقي مانده  شحالي است كه تعدادي از آنباز هم جاي خو(  شمارِ پيوسته رو به كاهشِ شاعران  و سرانجام،
ي كنوني  ي احتضارِ جامعه دهنده ي مردم است و بازهم نشان عالمت همان گسست ميان شاعران و توده!) اند 
كه آن جامعه نيز   فرانسه الزامي است، چوني فئوداليِ تشبيه و قياس ميان دورانِ ما و اواخرِ جامعه. است

آفريد،  بندي را مي هاي انديشگيِ رژيمي در حال نطفه اي بود كه پايه ي فلسفي انديشههرچند شاهد شكوفاييِ 
 به ناحق حاملِ چنين ، در آن برهه، همچه هر آن. اُم حتا يك شاعر هم به خود نديد18ي  اما در سرتاسر سده

ها و  ر بر روي كجاوهي نازكي از گرد و غبا نامي، يعني رومانتيسم، شد پس از چند سال آن را به صورت اليه
  .شده در كُنجِ پستوها پراكند هاي فراموش گيس كاله

كه تا به امروز هم برخوردار سازد  انقالبييي معنااز  را و شعر را بازيابد امرِ شگرفكه شد  رومانتيسمقسمت 
 ولي به طور ممنوعه و مطرود اش را هرچند به  هستيدهد  به شعر امكان مي همينآن را نگاه داشته است و

زنم ـ  جوري كه كارشان سرگرم كردن است حرف نميبازان جورا زيرا شاعر ـ از شعبده . كند زندگيهرحال
 از طريق ناهمنواييِ تام و تمام با جهاني كه درآن زندگي تواند در اين مقام بازشناخته شود اگر كه ديگر نمي

ي  هايي كه، با قرار گرفتن در عرصه  عليه انقالبيخيزد، ازجمله او عليه همه برمي. كند به مخالفت برنخيزد مي
شود، تبعيت فرهنگ  كنار گذاشته ميي جنبشِ فرهنگي  سياسيِ تنها، كه بدين ترتيب خودسرانه از مجموعه

هيچ شاعر و هيچ هنرمندي نيست كه از جايگاه خود در اجتماع . كنند از تحققِ انقالبِ اجتماعي را موعظه مي
با اين حال، شعر و تمامي . گشاي آينده نباشد ظرش چنين انقالبي  نيازِ مبرم، اضطراري و رهآگاه باشد و به ن

 ارتجاعي است كه خواست قدر درآوردن به نظرِ من همان جنبشِ سياسي انقياد را ديكتاتورگونه به فرهنگ
كه روي ديگرش هنرِ اي است  انديشانه ي تاريك يك رويِ سكه» برجِ عاج« . اش از اين جنبش كنار گذاشتن

اند كه از  اگر، در اردوگاه ارتجاع، در پيِ آن. موسوم به پرولتري است، يا به ترتيبي معكوس، چندان مهم نيست
اي وجود دارد به   ، در طرف انقالبي هم گرايشِ بيش از اندازهارزِ الئيك نيايشِ مذهبي بسازند شعر يك هم

اي ندارد جز انقالبي بودن يا شاعر نبودن،  چاره كنوني  شاعرِ.ليغات با تب شعريك كاسه كردنسازي و  مشتبه
رو وي را از گامي كه  هيچ ها بيفكند؛ گامي كه روزِ پيش برداشته به وقفه خود را به درون ناشناخته زيرا بايد بي

دست  به خواب چه در وقت روزه بايد از نو آغاز شود و آن چيز همه كند چراكه همه بايد فردا بردارد معاف نمي
اي در  گذاريِ محتاطانه هيچ سرمايه  او براي. شده استفروريخته و با خاك يكسان اش آورده در وقت بيداري

تنها به چنين قيمتي . شود كار نيست، بلكه كارش ريسك كردن و ماجرايي است كه مدام از سرگرفته مي
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ي  دنِ جايگاهي برحق در پيشتازترين نقطهآور  خود را شاعر بنامد و مدعي به دستتواند است كه او مي
 ضربه زدن با تمام  براي دريافت تاجِ افتخار و لوح تقدير بلكهجايجايي كه براي او نه جنبشِ فرهنگي باشد، 

  .شوند وقفه از دلِ عادت و روزمرگي باززاده مي ها و موانعي است كه بيقوا به قصد درهم شكستنِ سد
ي كنوني بر گردنِ او  اين طوقِ لعنت و نفريني كه جامعه. شده باشد فردي نفرينتواند جز  شاعر نميامروزه 

گيريِ اجباري بيرون خواهد آمد تا در رأسِ  اي از موضعِ انقالبيِ اوست؛ اما او از اين گوشه افكند نشانه مي
ك شعر و دانش را از بيخ و بن زير و رو شده، خاستگاه انسانيِ مشترگاه  اي كه آن جامعه جا بگيرد، جامعه

هاي شورانگيز و شگرفي خواهد آفريد   همگان، اسطوره با همكاريِ فعال و غيرفعالِ در آنبازشناخته، و شاعر
  .ها گسيل خواهند كرد كه تمامي جهان را به يورش به ناشناخته
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 جويي كنيم امعه الپوشاني شده، پي هزار زرق و برقِ جاگر معناي اصلي و آغازينِ شعر را، كه امروزه زيرِ
ي هر شناخت و خود اين   ِ راستينِ انسان، سرچشمه)ي حيات نفس و مايه( دم مالحظه خواهيم كرد كه شعر 

 زندگيِ روحي و معنويِ بشريت از هنگامي كه آگاه شدن از  تماميِ. حالت آن استترين آاليش شناخت در بي
تپد،   شعر ميهاي بشر در دلِ اكم شده است؛ اكنون واالترين آفرينشآغاز كرده در شعر مترسرشت خويش را 
 .كند هاي فردا را در خود سرمدانه ذخيره مي  برداري خرمنرنگ و  بارور، بلورهاي بي هميشهو شعر، اين زمينِ 

خدا اين . نامندش يك جا آزادي، و جايي ديگر دانش  مي خدايي نگهبان است با هزار چهره، يك جا عشق
ي  درخشد، جوخه ي عاشقانه مي جوشد، در نامه  مياسكيموايِ  توان باقي مانده است، در روايت اسطوره ههم

ريزد، به  ، بيرون مي آزاديبنابراين واپسين دمِ انقالبِ اجتماعي، اش  از سينه كهرا كارگري و تيربارانِاعدام 
اش را  ي شعر و خاطره ترين توليداتي كه داعيه شود، در ابلهانه اخگرتاب ميبندد، در كشف دانشمند  رگبار مي

 همچنين به درونِ كلمات افتد، خون و رمق از پا مي بي باشد،  ، يعني ستايشي كه مايل است مرثيهدارند
اش گوش فرا  نانمؤمن، كور و كر، به سخخزد، كشيشي كه فرد  مي ي كشيش، يعني قاتل شعر، شده موميايي

  .ي جزمياتي بجويد كه در آن ديگر شعر چيزي جز گرد و غباِر دغلكارانه نيست ه تا شعر را در مقبردهد مي
ي كليساها، شاهدانِ دروغينِ  مĤبانِ همه  قدسيرياكارتر از شمارِ شعر،كشيشانِ واقعي و قالبي، بدگويانِ بي

 شعر يانگار  واقعيت، است براي گريز و فرار از مقابلِي  وسيلهكه  اين بهكنند  متهم ميها، شعر را ي زمانه همه
اش،  تافته هم  اما ناتوان از درك واقعيت در مجموعه و روابط به. آن نيستكوهشور و شُخود واقعيت، گوهر و 

كه هرگز  آن بينند بي  فقط زنا را مي.اش ببينند ترين جنبه ترين و پست خواهند آن را جز از بالفصل ها نمي اين
ِ   را به ياد آورند، رمانايكاركه  آن بينند بي افكن را مي اي بمب كنند، هواپيمعشق را حس و تجربه

ي دائمي، ابتدايي و عميقي را درك كنند كه چنين رماني  كه شوقِ شاعرانه آن بينند بي ماجراپردازانه را مي
يكي از  رؤيا ي انگارشمارند  رؤيا را به نفعِ واقعيت خوار مي. را دارداش برآورده ساختن ي هوده بي ي داعيه
 اولي ي انگاركنند مي تأمل تمجيد با زيرپاگذاشتنِ واقعيت نيست، عمل را ي ترين جنبه دهنده تكانها، و  جنبه

هاي پيش روح را در تقابل با   اين بدگويان در زمان.نيستهر ورزش  ييِمعنا  بي بهبدون دومي مثل  ورزشي
 عليه در واقع. كنند وزه از ماده عليه روح دفاع ميگذاشتند؛ امر شان را در تقابل با انسان مي ماده و خداي

  .جهد كه به يادآورند اين عقل از كجا بيرون مي آن گيرند بي شهود و به سود عقل جبهه مي
بالفصلِ خود سازند، اند كه شعر را تابع و منقاد اهداف  اين وسواس فكري را داشته در هر زمان دشمنانِ شعر

 يا، در زمان كنوني، آن را به غل و زنجيرِ حكمِ خدايي جديد درآورند، خدايي  له كنندشان آن را زير بارِ خداي
 براي ايشان .بارتر از خداي گذشته است ، كه خونخشكيدهايِ خونِ   ــ سرخ ـ قهوه»سرخ«اي رنگ يا  قهوه

شود، با اين منظورِ  ه مي خالص]نخور بخور و به درد به درد [فايده ي بافايده و بي زندگي و فرهنگ در دو پديده
 براي ايشان شعر فقط تجملِ . باشدشان  به منفعت كاربردش كلنگي است كهبخور مفيد و به دردضمني كه 

 به تبديل شود بايد  حالِ توده به» مفيد « خواهد به چيزي  داران است، و اگر مي ثروتمندان، اشراف و بانك
  . تمكين كند»داري خانه«، »تزئيني«، »كاربردي«سرنوشت هنرهاي 
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اتكايي است كه ارشميدس اعالم كرد و  كنند كه شعر همان نقطه طور غريزي حس مي حال، ايشان به بااين
 پست كردنِ خيزد قصدشان به جا برمي  از همين.اش دنيا بر سرشان فروريزد ترسند كه مبادا با بلند كردن مي

 آن، و دادنِ نقش ديگري به شعر، نقِش رياكارانه ، هرگونه ارزشِ شورآفرينيِ سلبِ هرگونه كاراييشعر،
  .تسالبخشِ يك خواهر روحاني نيكوكار

 با دميدنِ اعتمادي كه دارد، نه اين اي نگه  انساني يا آسماني نه اين است كه در ديگران اميد واهيِاما كارِ شاعر
 درست برعكس،. سالح كند ن را خلع ديگراها كفر باشد، روحِ نامحدود به پدر يا رئيسي كه هرگونه نقدي به آن

شاعر بايد نخست از سرشت و از جايگاه خود در . شكنيِ دائمي باشد قداست و  هميشگي كفرگوييِكارش بايد
يابي به كشفي جديد نيست،  ي دست او به عنوان كاشفي كه هر كشف برايش جز وسيله. جهان آگاهي يابد

هاي اجتماعي و   سرسختانه انسان را در بندگيِ قدرتبارزه كند كهاي م كننده  عليه خدايانِ فلجامان يد بيبا
 ستمكارِهايي كه با   بنابراين شاعر انقالبي است، اما نه از آن انقالبي.دارند مي اولوهيتي كه مكملِ يكديگرند نگاه

 اعالييِد تا خيزن كند، به مخالفت برمي شان را تأمين نمي كه منافع بار است چون  كه به نظرشان زيانامروز،
رزمد،   نه، شاعر عليه هرگونه ستمي مي.اند، به رخ بكشند ش تبديل شده خادمانبهستمگرِ فردا را، كه ازحاال 

. هاي مذهبي، فلسفي يا اجتماعي اش با جزم ديدگي و سركوبِ انديشه  ستمِ انسان بر انسان، و ستمنخست
 اين بدان . دست يابدگيتيتر و بهترشدني از خودش و از  كند تا انسان به شناختي تا ابد كامل شاعر مبارزه مي

صفت شاعري از اما . معنا نيست كه شاعر ميل دارد شعر را به خدمت يك عملِ سياسي، حتا انقالبي، درآورد
ي شعر از طريقِ وسايل و امكانات  در عرصه: ها مبارزه كند  ي عرصه سازد كه بايد در همه او يك انقالبي مي

 خلط بگيرد و اشتباهبا يكديگر كه هرگز اين دو ميدانِ عمل را  آن ي عملِ اجتماعي بي عر و در عرصهي ش ويژه
سازد، و در نيتجه، ديگر شاعر، يعني  بزدايد برقرار مي كه قرار است  رااي سردرگمي و شبههكند، و گرنه همان 
  .انقالبي، نخواهد بود

گردند و   ممكن ميروندگي  نيروهاي واپسي همه به يمنِ تلفيقِ ايم تنها هايي نظيرِ جنگي كه ما دچار آن جنگ
 كه روندگي  كه توسط همين نيروهاي واپساي هستند فرهنگي به معناي ايست و توقف در بالندگياز جمله 

 تأكيدتر از آن است كه نياز به   اين امر بس بديهي.كرده به شكست كشانده شده است فرهنگ تهديدشان مي
، و نخست، ي ارتجاعي ي محتومِ روحيه غلبه ي  سرچشمهايِ فرهنگ، شدگيِ لحظه  اين مغلوب.داشته باشد

هاي بسيار   بايد به گذشته.گيرد قرار ميها  ي ارتجاع  بر تارك همه الزاماً كه استانديشي ديني ي تاريك روحيه
و مفاهيمي از اين دست، با چنين ، مشيت االهي، قادر متعال ،خدادور تاريخ برگرديم تا دوراني را بيابيم كه 

 بدون تضمينِ  چرچيل.شان، به ياري فراخوانده شده باشند ها، يا در جهت منافع بسامدي از سوي سرانِ دولت
در سان، دوگُل خود را  دهد، روزولت نيز به همين اي انجام نمي راني ن تقريباً هيچ سخحمايت خدا از خودش
هايي از هر قماش از  خواند و مطران تلر هر روزه مشيت االهي را به ياري فراميداند،  هي پناه صليبِ لورِن مي

تنها هيچ  ها نه  اين رفتار از سوي آن.ستالين خداي مسيح را شكرگزار اندصبح تا شب به خاطرِ نيكوكاري ا
حال هراسِ  نگرايي است و در عي نمود ِ غريبي نيست بلكه مشروعيت و قداست بخشيدن به روند فراگيرِ واپس
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 كه هاي فرانسه با تشريفات رسمي اعالم كردند به هنگامِ جنگ جهانيِ پيشين، كشيش. دهد ها را نشان مي آن
 خدا اصرار سوي رود راين بر مليت ِ ژرمنيِ شان در آن خدا آلماني نيست، درست به هنگامي كه همگنان

همه مؤمنِ   اينپيش از آغاز تخاصمات كنوني تا ورزيدند، و به عنوان مثال، كليساهاي فرانسه، هرگز مي
  . به خود نديده بودندمسيحي

انسان در : آيد؟ نخست از نوميديِ برخاسته از جنگ و فالكت عمومي اين باززاييِ ايمانِ مذهبي از كجا مي
اي به دنبالِ   و در آسماني افسانهبيند بيند يا هنوز نمي رفتي نمي مقابلِ موقعيت مهيبِ خود ديگر هيچ راه برون

حال، در   بااين.اند سابقه وخامت يافته گردد براي مصائبِ ماديِ خويش كه براثرِ جنگ به ابعادي بي تساليي مي
ثباتيِ موسوم به صلح، شرايط ماديِ بشر، كه زماني موجبِ توهمِ تسالبخشِ مذهبي شده بود،  دورانِ بي

جامعه بر . طلبيد طور مبرم ارضا و پاسخي مي ود و بهيافته، دوام آورده ب  به صورتي كاهشهمچنان، گرچه
 مدني هاي كُن شيرين كه بتواند چيزي جز دهن آن ي مذهبي نظارت داشت بي ي اسطوره انحاللِ آهسته

  .رهبرسركرده و ميهن يا : جايگزينِ آن كند
پريشان و دلواپس  آن، ، در پرتوِ جنگ و شرايط گسترش1ِها)ersatz (جايگزين اين  در برابرِها شماري از آدم

ها  شمار ديگري كه اين جايگزين.  صاف و ساده مذهبيِاي جز بازگشت به يك ايمانِ چاره بي هيچ راهمانند  مي
اي جديدي بيابند يا  هاي اسطوره ها يا  فرآورده به جاي آنرا ناكافي و ازكارافتاده برآورد كردند، بر آن شدند تا 

سو و از ميهن و  از يك جاست تجليلِ عمومي در سراسرِ جهان از مسيحيت  همين از.اساطيرِ كهن را احيا كنند
، براي رقيبِ آن اند و هم برادر كه هم  اما امروزه ديگر ميهن و رهبر، همانند مذهب،.رهبر از سوي ديگر

  واكنشِشان، كه حاصل پيروزيِ كنوني. اي جز اعمال زور و فشار در اختيار ندارند حاكميت بر اذهان وسيله
كه پايانِ  شان نيست بل شان زير برف است، اصالً به معناي باززاييِ درخشان ي و سر فرو بردن گونه كبك

  .دهد شان را خبر مي نزديك
ي سردرگمي ِ مفرط ذهنيِ برآمده از جنگ بود كه توسط  رستاخيزِ خدا، ميهن، سرور، همچنين نتيجه

 ِ برخاسته از اين ]روشنفكري[وخروشِ فكري  جوش سپس، .شد برداران از آن حفظ و حراست مي بهره
گرايانه و مبتال به ضريبي منفي باقي  سپرند، سراسر واپس ها تن به جريانِ امور مي وضعيت، به نسبتي كه آدم

 چه  باشند يا ضدفاشيستي تبليغيِ فاشيستي ِ»شعر«مانند، چه  ارتجاعي باقي ميهايش نيز  فرآورده. ماند مي
بخشند تا   مي گذرايي به جامعهي توان و بنيهي سالمندان،  افزاهاي مورد استفاده  مثلِ شهوت.ذهبيتهييجِ م

 ي  خالقانهي رو، براي مثال، نه از سرشت انديشه به هيچ» شاعران«  اين .از پا بيافكنندوار  بهتر آن را صاعقه
 قرون وسطا، زيرا كفرانديشانِ عارفان يا ي ه انديش هستند نه از سرشت1917 ي ، يا روسيه2 سال دومانقالبيان 

                                           
هاي جنگ دوم جهاني رواج يافت، به معني جايگزين، جانشين است، چيزي كه در نبود چيزِ اصلي   سالي آلماني كه در  اين واژه-  1

 .جايگزين آن شود، مثل داروي مشابه در فقدانِ داروي اصلي
 .شده به هنگام انقالب كبير فرانسه شماري ابداع  بنا بر سال-  2
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هاست، در صورتي كه آن انقالبيان و عارفان محصولِ يك شور و   ساختگي در تودهكارشان برانگيختنِ هيجاني
ها انديشه و اميد تمامي مردمي  بنابراين آن. شان ترجمانِ آن بود  كه كالمهيجانِ جمعيِ واقعي و عميق بودند

 كردند، درحالي كه وجوش يافته از شور و خيزي همسان را بيان مي ي مشترك يا جنبا سرشار از اسطوره
 شهروندانه ها مزاميري اين. اي رو به مرگ بدمد تبليغاتي برآن است تا اندكي حيات به كالبد اسطوره» شعر«

را نيز مستقيماً از شان  كارانه  كاركرد محافظه كهشان،  آورِ الگوهاي مذهبي اند و داراي همان خاصيت رخوت
ي وجهي خدايي يا الوهيت  اي و سپس عرفاني آفريننده اند، زيرا اگر شعرِ اسطوره همين الگوها به ارث برده

 يا سال دومسان نيز انقالبيِ  به همين. كنند برداري مي وار از همان اولوهيت بهره  اين سرودهاي نوحهاست،
پرست و استالينيِ امروز از آن سود و استفاده  صورتي كه ميهنآفريند در  ي نويني مي  جامعه1917انقالبي 

  .برد مي
رو به معناي قرار   با عارفانِ قرون وسطا به هيچ1917 و سال دومپهلوي هم قرار دادن و قياسِ انقالبيان ِ 

  در جهت به روي زمين پايين آوردنِ بهشت موهومِي اول با كوشش شان در يك سطح نيست، اما دسته دادن
اي كه  شناختي اي هستند مشابه با فرايندهاي روان شناختي ي فرايندهاي روان دهنده مذهب خواه ناخواه نشان

رغم ميلِ خود به سوي استحكام  بههرچند بايد تمايز قائل شد ميان عارفاني كه . يابيم ي دوم مي در دسته
اش به يك جزمِ  نند كه باعث فروكاستنك  ناخواسته شرايطي را آماده ميروند و بخشيدن به اسطوره پيش مي

 زيرا اصولي را زير سئوال شان هميشه انقالبي است شود، و كفرانديشاني كه نقشِ فكري و اجتماعي مذهبي مي
كيش و مكتبي      بنابراين، اگر عارف راست.شود ها به صورت جزم موميايي مي د كه اسطوره بر بنيانِ آننبر مي
در عوض، ترجمانِ نوعي همرنگيِ نسبي با جماعت است، ) كيش سخن گفت؟ عارف راستتوان از  اما آيا مي( 

اند كه   پس فقط كشيشان.كند اش دارد بيان مي ي محلِ زندگي  مخالفتي را كه با جامعهكفرانديش و زنديقي
در قبالِ  شان دارانِ كنونيِ ميهن و رهبر، زيرا كاركرد انگلي بايد به همان چشمي نگريسته شوند كه طرف

  .اسطوره يكي است
كنم كه به  ي كوچكي اشاره مي تر گفته شد تنها به جزوه چه پيش براي به دست دادن نمونه و مثالي از آن

، كه حاوي گزينه اشعاري است كه در مدت اشغال آبروي شاعران با عنوان ِ درآمدهتازگي در ريوـ دوـ ژانيرو 
شان هم از سطحِ غناييِ تبليغات  حتا يكي» شعرها«از اين . ستها مخفيانه در پاريس منتشر شده ا نازي

اند به  ي خود پنداشته وظيفهشان   رود و تصادفي نيست كه اكثريت عظيمي از سرايندگان عطاري فراتر نمي
 ،كنند و ترين نوع رابطه را ميانِ خود حفظ مي  شكل و محتوا الزاماً تنگاتنگ.قافيه و عروضِ كالسيك بازگردند

رو   از همين.گذارند اي شيدايي به سوي بدترين ارتجاع بر يكديگر اثر مي  و در مسابقه،»ها بيت« در اين 
كه گويي  گذارند چنان در پيوند با هم ميپرستي را تنگاتنگ  ها مسيحيت و ملت اكثرِ اين متن بامعناست كه

رك و كاركرد اجتماعيِ همساني پرستانه خاستگاهي مشت خواهند نشان دهند كه جزم ديني و جزم ملت مي
ا هر گونه شعر به خود ، از لحاظ محتواي آن، معنايي بيگانه بآبروي شاعرانهمين عنوان ِ جزوه نيز، . دارند
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اند تا تبديل به  در نهايت امر، آبروي اين شاعران در اين است كه از شاعر بودن دست برداشته. گيرد مي
  .كارگزارانِ تبليغ شوند

 سونلدر نزدويس م Loys Masson، باالتري از  آلياژ ِ مذهب ـ ملت  در پرستي مقدار ِ ايمان مذهبي نسبت
  :كند وبرگ دادن به شرعيات بسنده مي در واقع او به شاخ. پرستي دارد ميهن

  
ا از ريشه ا ياري بخش  ازم  ت  هاي عميق نيرو برگيرد اي مسيح، ن ر م

رت
ت

  
دا

ر
ر   ب

  

  و

م   ا
ب

  آ

تآ

  آ
                                          

ا اين روشناييِ زن ياري ا د ام بخش    ر كنار خويش سزاوار باشمام 
  هايي بروم تزلزل به سويِ خيلِ زندان ا بي

.ي گيسوانِ خود كرده است كه او همچون مريم مقدس غرقه
  .آيد ها گامِ بلندت پيش مي نم كه پشت تپه مي

ا مي1صداي پاي يوسف الرامي   شنوم  
ا مچاله مي غش هاي  كه گندم ر گور  كنند كرده 

  .2ي سارقِ مصلوب  بازوانِ خستهدرك را و صداي آواز ِ تا
 درخت بيد و گُلِ پروانش را لمس كردسان كه آن: ات بينم مي

  .بهار بر خارهاي تاج نشست
:شوند  مير خارها شعله

  هاي مسافر هاي نجات، مشعل مشعل
ا گذر كنند و در آتشِ خود بسوزانند! آه ز ميان  كاش 

ه سوي زندان اگر اين است راه   .ها شان 
  

  :به كار رفته است Pierre Emmanuel پير امانوئلاما نسبت ِ يادشده به مقدار برابرتري در نزد 
 

دوخت ايمان ه اي فرانسه، پيراهنِ بي
  دغلكاري و خدودار از  لكه

و را انفاس كه آواي نرم ه اي پيراهنِ خوش   خوي 
  درند گويان سبعانه مي دشنام
ميدترين پيراهنِ كتانِ ا ه ناب

 
، شخصيتي قديسي در انجيل، اولين كسي )هاي اروپايي در زبان( هل ِ آريماسي يا يوسف ا) به تلفظ عربي و عبري(  يوسف اهل ِ رامي، - 1

 .گيرد تا به خاك بسپارد كه جسد مسيح را پس از مصلوب شدن مي
 . اشاره به دو سارقي كه همزمان با مسيح به صليب كشيده شدند-  2
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ت  ي كساني هستي و همواره يگانه جامه
...ر

  

  

ب

ب

                                          

ا ميكه بهاي   شناسند  برهنه بودن در برابر خدا 
  

شود  حال موفق نمي ها و بخورسوزهاي استاليني است، بااين گويي  ، هرچند مأنوس با آمينAragonآراگون 
 به همان حال و هواي شود گفت كه او يواشكي  مي.خدا و ميهن را متحد سازد، ي پيشين دو نمونهبه خوبيِ 

مبلمانِ « : بند ِ راديويي در فرانسه ترجيع  كه مؤلف اينآوردش متني است رسد و تنها دست  ميي اولي نمونه
 مارككند ، را سخت دچار حسادت مي» ضمانت طوالني داردتان وي هل .   

  
  ي گاه رنج استزمان
   به وكُولور آمد1ژَنگاه كه  آن
  ه كنيدتك فرانسه را تكه! آه

  رنگ بود روز چنين بي
  2مانم هاي خويش مي من پادشاه درد

  
  

 Paul Eluard پل الوارسرايي را مديونِ  ترين نوحه يافته ي نويسندگانِ اين جزوه، سامان اما از ميانِ همه
  :ها، هستيم يعني تنها شاعرِ ميان آن

  
  اشتها و ملوسم روي سگ خوش

اش تيزكردههاي  روي گوش
  اش  ناچاالكي روي پنجه

.نويسم ات را مي نام
  
  ام  سكوي دروازهر

  روي اشياء مأنوس
  ر موجِ آتشِ متبرك

  ...نويسم ات را مي نام

 
1  - Jeanneمنظور ژاندارك است ،  .  
 .دار است لي، موزون و قافيه البته اين شعرِ آراگون در متن اص-  2
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به دليلِ تصور و » شعرها« سرايانه در اغلبِ اين  طور ضمني اينجا توجه كنيم كه بروزِ شكلِ نوحه جا دارد به

اي است كه نوحه و نيايشِ مسيحي  پسنديِ منحرفانه محنتاش و نيز  گريِ الزمه ي خاصي از شعر و مويه ايده
خدا بودند، خود   بي براين، كه سابقالوار و آراگون حتا .زند به منظورِ استحقاقِ سعادت آسماني به آن دامن مي

ياد كند و ديگري به » ي الزاره مقبره« و » قديسان و پيامبران« ، يكي، در آثارش از پندارند كه را مجبور مي
  .» كشيشان متحد با ما «سرايي متوسل شود، البد براي پيروي از شعار معروف  نوحه

 آپولينر يا به روي خودشان بياورند، يك اشتباه كه معترف باشند  اين جزوه، بي آني نويسندگانِ در واقع، همه
گ همچون موضوعي  خواسته بود به جنآپولينر .بخشند  داده و به آن وخامت بيشتري ميرا مبناي كار قرار

پرستي، بتواند حداكثر موضوعي   اما حتا اگر جنگ، به عنوان مبارزه و فارغ از هرگونه روحِ ملت. شاعرانه بنگرد
كند، گيريم ملت مذبور، مانند فرانسه، زير  پرستانه صدق نمي  ي يك شعارِ ملت شاعرانه باشد، اين امر در باره

ي عملِ سياسي، اجتماعي يا   در حوزه ستمگر و تبليغ در اين راستاراندنِ بيرون. ها باشد ي نازي ستمِ وحشيانه
هرحال، شعر نبايد جز  در. راندن به اين يا آن شيوه در نظر گرفته شود كه اين بيرون نظامي است، بسته به اين

نوان  ولو شاعران به عبا كنشِ خاصِ خودش، و با همان داللت فرهنگيِ خودش، در اين بحث مداخله كند
كه هرگز  آن هاي دشمن مشاركت داشته باشند، بي هاي انقالبي در تارومار كردن نازي افرادي انقالبي با شيوه
 ِ شعر ـ نخست دشمنان ملي و ي دشمنان ي همه آمده يا نيامده زبان گري با آرزوي به فراموش كنند اين ستم

با تأويلِ انساني فهم كنيم زيرا  عيارِ روحِ امخواني دارد اگر شعر را همچون آزادسازيِ تم سپس خارجي ـ هم
  .هاست ي مكان ها و همه ي زمان توان گفت شعر ميهن ندارد چراكه ازآنِ همه  ميماركساي از  جمله
كه منظور كدام آزادي است؟  نخست اين. كرّات يادشده در اين صفحات، گفتني بسيار است ي آزاديِ به درباره

 يا آزادي براي اين مردم در برسرعقل آوردنِ اين شمارِ ي مردم  چالندنِ مجموعهآزادي براي شمارِ اندكي در
شان به كُلِ جامعه  اندك برخورداران از مزاياي اجتماعي؟ آزادي براي مؤمنان در تحميل كردنِ خدا و اخالق

يك « زادي مثل  به قولِ آندره بروتون، آاش؟ يا آزادي براي اين جامعه در رد كردنِ خدا و فلسفه و اخالق
ي بخارات گَند گذشته را كه   اش نخست بايد همه  و اين دمشِ هوا براي انجام دادنِ نقش، است1»دمشِ هوا

 تا وقتي كه اشباحِ بدسگالِ دين و ميهن، زير هر نقابي كه .باعث عفونت اين جزوه اند با خود بروبد و ببرد
بيرون راندنِ : تصور نيست اي قابل زنند، هيچ آزادي ميملبس شده باشند، به فضاي اجتماعي و فكري ضربه 

 ِ عامدانه »آزادي«  به تمجيد يك ي كه»شعر«هر . هاي اساسيِ برآمدنِ آزادي است شرط ها يكي از پيش آن
كه ديگر شعر  اش نكرده باشد، نخست اين پرستانه بزك نامشخص بپردازد، تازه اگر به اوصاف مذهبي يا ملت

                                           
رود به معني رساندن و دميدن ِ  خت و احتراق به كار مي ي سو در زمينه) فراخوان به هوا: الفظي تحت ( appel d’air اصطالحِ فرانسوي - 1

. بهبود بخشدبه صورت مجازي، به معني رخدادي است كه يك وضعيت دشوار را . گيري يا اشتعال داشتن يك سوخت هوا براي روشن نگه
را نيز در اين مفهوم در » هواي تازه«هاي مثبت  بايد داللت. ام يابيِ فارسيِ اين اصطالح مشكل داشته به عنوان مترجم هميشه براي معادل

  .نظر داشت
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 ِ »آزادي« زيرا انسان را با نشان دادنِ يك  تام و تمامِ انسان،نعي است در برابرِ آزادسازيِنيست و سپس ما
 دم و نفسي از آزاديِ تام و كارا هر شعر راستين  ازبرعكس،. فريبد  مي به اوگرِ بندوزنجيرهاي جديد كتمان
رو، در  اشد، و ، ازهميناش مطرح نشده ب ي سياسي يا اجتماعي دمد، حتا اگر اين آزادي از جنبه برمي

  .كند يِ واقعيِ انسان اداي سهم ميآزادساز
  

  1945مكزيكو، فوريه                                                                                                           
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  زندگي بنژامن پره
  

ي لُت   پدرش كارمند دولت و برخاسته از  منطقه.  زاده شدNantes  يِ نانت ، در نرديكRezé در رزه 1899 ژوييه 4او در 
Lotاي سركش بود؛ حدود چهارده  مدرسه بنژامن كودكي شيطان و بچه. ي بروتاني و وانده داشت  ، مادرش تباري از دو منطقه

  .يردكه در اين رشته ديپلم بگ آورد بي آن ي طراحي صنعتي رو مي سالگي به تحصيل در رشته
روزي روي يك . پيوندد پره در مقام سرباز ساده به هنگ ِ زرهي مي. كند مادرش او را مجبور به پيوستن به ارتش مي . 1917

اي از كتاب ماالرمه، به نام اشعار، پيدا  اش بود، نسخه ين، كه محل عبور ِ واحد نظامي آهن شهرِ كامپي نيمكت در ايستگاه راه
به علت . شود پس از چند ماه به شهر سالونيك در يونان اعزام مي. بخشد وسو مي اش را سمت  زندگياين يافتن تمام. كند مي

ي گذرش در  حاصلِ اين دوره. دهد  فرانسه پايان ميبرند و او جنگ را در لورِنِ  ميابتال به اسهال خوني او را از اين منطقه بيرون
  .كند  به تن مي چه اونيفورم هر آنخدمت زير پرچم نفرتي است از ته دل از ارتش و از 

در تظاهراتي . كند جا با آندره بروتون و دوستانش مالقات مي رسد و در آن با بيرون آمدن از بسيجِ ارتشي، به پاريس مي . 1920
كند،  يشركت م زند شود و پايانِ جنبشِ دادائيسم را رقم مي  برگزار ميGaveau يا در سالن گاوŒuvre كه در تئاتر ِ اُور 

  .كشاند تظاهراتي كه حاضران در محل را به شلوغي و شورشِ واقعي مي
در همين . كند  ماه مه با سازماندهيِ بروتون، پره نقشِ سربازِ گمنام را ايفا مي13 در Barrèsي بارِس  به هنگامِ محاكمه . 1921

  .كند ا منتشر مي ر فرااطلسمسافرِي ليتراتور را آغاز  و سپس متن ِ  ايام نوشتن در مجله
  .از جنبشِ دادا) بروتون،پره، آراگون، الوار(ي ليتراتور  شده بر گرد مجله گسستنِ گروه تشكيل . 1922
هايي از ماكس  اي است مصور با قلم كليشه كند كه قصه  منتشر مي125بلوار سن ژِرمن شماره پره متني به نام  . 1923
  .ارنست
 انقالب سوررئاليستيي  در يكم دسامبر نخستين شماره. كند  را منتشر مي سوررئاليسممانيفست ِآندره بروتون  . 1924

 منتشر بيماري ناميرادر همين سال . شود ير ناويل سپرده مي  به بنژامن پره و پي1926سردبيري آن تا ژوييه  آيد كه بيرون مي
 .ي اولِ آن  به عنوان صفحهMan Rayشود با طرحي به قلم مان ري  مي

  .ي امروز المثل به سليقه  ضرب125انتشارِ متني با همكاري پل الوار به نام  . 1925
اعتمادي و سوءظن شديد پذيرفته  هاي ديگر او هم با بي عضويت پره در حزب كمونيست، جايي كه مانند سوررئاليست . 1927

ور   و پرهTanguy مارسل دوهامل به تانگي در خيابان شاتو معاشرت دارد، جايي كه 54اي به شماره  پره با خانه. شود مي
Prévertالزي هوستونخوان برزيلي در همين سال بنژامن پره با آوازه.  منزل داده است  Elsie Houstonكند  ازدواج مي.  

1928 .  نگشود  در انتشارات گاليمار منتشر ميبازيِ بزرگج .  
  ژزرتولد پسرش.  كمونيست اپوزيسيونليگاقامت سه ساله در برزيل، و عضويت در . 1929-1931

Geyser شود اش تعقيب و زنداني مي هاي سياسي پره به خاطر فعاليت. 1931 اوت 31  در.  
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خصوص  هاي گروه سوررئاليستي، به ي فعاليت اخراج از برزيل، بازگشت به فرانسه و مشاركت در همه. 1931
در تأييد تخريبِ پانصد كليسا و بناي مذهبي !  آتشبههاي جمعيِ جنبش، مانند تراكت  امضاي اعالميه

  .كننده در اسپانيا توسط مردمِ شورش
عضويت در . الملليِ سوررئاليسم سفر به جزاير قناري همراه با بروتون براي شركت در نمايشگاه بين. 1935
 حملهگروه پاگرفتنِ فاشيسم  عليه، كه توسط ژرژ باتاي و بوريس سوارين براي مقابله با استالينيسم وضد 

  .تشكيل شده است
جا، كارگران و دهقانانِ آنارشيست ـ سنديكاليست  رود كه در آن در ماه اوت بنژامن پره به اسپانيا مي. 1936

ديوس  در بارسلون با رمه. برند  را به پيش مي  در واكنش به كودتاي فرانكو فرايندي انقالبيCNTمتشكل در 
» هراسي منطق« شود كه نقاش است و سبك خود را  مسرِ بعدي خود، آشنا مي، هRemedios Varoوارو 
ي  كند و اداره كار مي) حزبِ كارگريِ اتحاد ماركسيستي ضداستاليني ( POUMپره در راديو . نامد مي

ال در همين س. رود ي آراگون مي سپس براي مبارزه به جبهه. گيرد هايي به زبان پرتغالي را برعهده مي برنامه
ز اين نان نميدفتري به نام  شود، كه گلچيني است از اشعاري با زباني بسيار تند و   منتشر ميخورم من 

  .هاي سوررئاليستي چاپ شده بود تر در نشريه ها پيش گزنده كه شمار زيادي از آن
ا

ها همرزم   با آنارشيستDurruti  در ستونِ رزميِ دوروتيNestor Maknoدر گُردانِ نستور ماخنو . 1937
ها جهشِ انقالبي در اسپانيا را در هم شكستند، پره به پاريس  در پايانِ سال، وقتي استاليني. شود مي

  .گردد برمي
1938 . به عضويت در گروهFIARIكه بروتون و ) الملليِ هنرِ انقالبيِ مستقل فدراسيونِ بين( آيد   در مي

  . شود ميپره مدتي مقيمِ مكزيك . اند تروتسكي ايجاد كرده
در ماه مه به جرم فعاليت . شود در ماه فوريه با احضار شدن به خدمت وظيفه، به شهر نانت اعزام مي. 1940

شود و در پايان سال موفق   ژوييه آزاد مي22در . شود سياسي بازداشت و در زندان شهرِ رِن زنداني مي
فكرانِ ديگري چون بروتون توسط كميته  ا روشنجا همراه ب آن. شود مخفيانه خود را به شهر مارسي برساند مي

  .شود امداد آمريكايي پذيرفته مي
گردد  پره موفق مي. كنند ا جلوگيري مياش به امريك ي انقالبي از عزيمت اش در مبارزه  به دليلِ سابقه. 1941

 Natalia Sedovaدووا  همكاريِ سياسي با ناتاليا سه. ها به مقصد مكزيك شود سوارِ يكي از آخرين كشتي
  .اش در نبرد اسپانيا ي تروتسكي، و نيز با همرزمانِ پيشين بيوه

نوبت انتشارات سوررئاليست در نيويورك . كند ديوس وارو ازدواج مي اش، با رمه  پس از مرگ همسرِ اول.1943
  .كند  را چاپ و منتشر ميسخن با پره است

  .كند  مي را منتشررسوايي شاعران پره در مكزيكو .1945
  .گراييِ آن است ، كه پره منتقد اعتدالالمللِ چهارم بينگسستن از . 1946
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هاي  در واپسين سال. كند خانه كار مي دستي، به عنوان مصصحِ چاپ بازگشت به پاريس و شرايط تنگ. 1948
 Néon ،Médium ،Leهاي  كند، با نشريه هاي سوررئاليستي شركت مي ي فعاليت عمرش در همه

Surréalisme même و ،Biefكند ، همكاري مي.  
  .كند  را با مصورپردازيِ ماكس ارنست منتشر ميBrebis galanteكتاب . 1949
ي فدراسيون آنارشيستي  نشريه. ( كند ي ليبرتر همكاري مي هاي ديگري، با نشريه همچون سوررئاليست. 1951

  ).فرانسه
( ي هنرهاي نخستينيان  ي ميشل زيمباكا در باره ساخته، ابداعِ جهانبراي فيلمِ مستندي به نامِ . 1952

  .نويسد متني تفسيري مي) مردمان بدوي
ر گاوانتشارِ . 1953 رها و مرگ  رد  جبهه  نببب  . ي افتخارِ 
  .    كند  را منتشر ميLes Rouilles encagées ، متنِ Satyremontبا اسم مستعارِ . 1954
  . كتابِ مقدسِ مردمِ ماياكند به نام  از اسپانيايي كتابي ترجمه مي. 1955
   .Le Gigot, sa vie et son œuvreانتشارِ . 1957
فكران   ها و تعدادي از روشن كند، كه تريبوني است از سوررئاليست  همكاري ميJuillet 14ي  با نشريه. 1958

  .1958 ژوييه 13چپ عليه كودتاي دوگل در 
. ميرد مي) رگ بزرگ لختگي خون در سرخ( د و براثر ترمبوزِ آئورت ريز سالمتيِ بنژامن پره به هم مي. 1959

  .   پاريس به خاك سپرده شده استBatignollesدر گورستانِ 
  
  
  


