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  متافیزیک جوانی

 والتر بنیامین، ترجمه: مهدی امیرخانلو

 

برلین بود. « انجمن دانشجویان آزاد»های منتهی به جنگ جهانی اول، بنیامین یکی از اعضای شاخص در سالمقدمۀ مترجم: 

های جدیدی شناختند، آموزگار و متفکری که ایدههای گوستاو وینِکن میها به عنوان پیرو سرسخت اندیشهاو را در این سال

ای آموزش و انقالب دربارۀ تحول نظام آموزشی مطرح کرده بود. تحت تأثیر عقاید او، بنیامین مقاالتی دربارۀ اصالح ریشه

های وینکن، گرچه در آن زمان نفوذ زیادی داشتند، تنها ر کرد. ایده)آغاز( منتش آنفانگفرهنگی نوشت و در نشریۀ دانشجویی 

ای که تحت شدند، مجموعههای متعددی که برای ظهور فرهنگی جدید بر پایۀ نقش جوانان ارائه میای بودند از مدلنمونه

و اخالقی جنبش جوانان بود.  شود. ویژگی آراء وینکن تأکید بر وجه روحی یا معنویآلمان شناخته می« جنبش جوانان»عنوان 

عنوان مدافع شوند. در برلین او را نه فقط بههای این دورۀ بنیامین دیده میکرات در نوشتهبه« ایده»و « روح»های واژه

، که «تجربه»دانستند. در مقالۀ اصالحات آموزشی، بلکه هوادار دگرگونی کل فرهنگ آلمانی از راه نوعی احیای معنوی می

جنگ « اند؟خواهیم همچون کسانی زندگی کنیم که با روح بیگانهآیا ما نیز می»گوید: این مقاله نوشته است، میپیش از 

نوشت « جوانان و جنگ»ای با عنوان مقاله 1914جهانی اول گسستی میان بنیامین و جنبش جوانان انداخت. وینکن در اواخر 

ای قطع ارتباطش را با وینکن اعالم کرد. اما پیش از اع کرد. بنیامین در نامهو از قدرت پاالیندۀ جنگ و حضور جوانان در آن دف

، پس از حملۀ آلمان به بلژیک، دو تن از اعضای 1914آن، اتفاقی تروماتیک زمینۀ این جدایی را فراهم کرده بود. در تابستان 

هاینل و ریکا سلیگسون، در محل اجتماعات انجمن خودکشی کردند. ظاهراً این خودکشی آخرین   انجمن دانشجویان آزاد، 

عنوان اعتراضی به آغاز جنگ تعبیر شد. هاینل دوست صمیمی حرکت عشقی نافرجام بود، اما در میان اعضای انجمن به

د کرد. این مواجهۀ مرگبار توأمان دو چهره از بنیامین و شاعر مورد ستایش او بود. این اتفاق ضربۀ سنگینی به بنیامین وار
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یگانه لغتی که برازندۀ زندگی در نامیرایی و »جوانی را در برابر او نهاد: جوانی در مقام جاودانگی )زندگی در تمامیت و کمالش: 

ه نیست. در و جوانی در مقام تروما، سکوتی در زبان، شوکی که قابل تحویل به تجرب«( است "جوانی"اش است جاودانگی

در چنین حال « متافیزیک جوانی»درخشد. ای میها زمان جاودانه لحظهشود، و در همین وقفههاست که جوانی یافت میوقفه

نامۀ وقایعهای بنیامین در این دوره بود. بنیامین بعدها در ، و نقطۀ اوج نوشته1914تا  1913و هوایی نوشته شد، در فاصلۀ 

تردیدی نیست که شهر برلین دیگر هرگز مانند آن دوره بر زندگی من تأثیری چنین عمیق »ان نوشت: دربارۀ این دور برلین

نخورده بگذاریم و فقط مدارسش را اصالح کنیم، فقط قساوت توانیم شهر را دستای که در آن باور داشتیم مینگذاشت، دوره

طنین انداختن اشعار هولدرلین و گئورگه بسازیم. این آخرین اولیای محصالن را در هم شکنیم، و فقط در دل شهر مکانی برای 

دانستیم که این تالش محکوم به شان بود. نمیتالش قهرمانانه برای تغییر نگرش افراد بدون تغییر شرایط ]مادی[ زندگی

 «شکست است.

* * * 

 وگوگفت

 کجایی تو جوانی، که هر صبح مرا

 خیزانی از خواب؟بهنگام برمی

 نور؟ کجایی تو،

 «خنیاگر کور»فریدریش هولدرلین، 

 

1 

اندیشیم سرشار از حضور پدران و کنیم و میگیرد که گویی در خوابیم. هرچه میروز از ما چندان توش و توان می

کشند. گاه، هنگام برخاستن از خواب، رؤیایی را به به بند می مقدمهای از نمادهای نامفهوم ما را بیمان است. مجموعهنیاکان
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تابانند. ها گذشته است نور میمان که چرخ زمان بر آنهای توش و توانگونه بر ویرانهآوریم. پرتوهای نادر بصیرت بدینیاد می

 کنیم.مان را هضم میغذایداریم و اش بار از زمین برمیایم که به ضربان قلبی که به یاری[ خو کردهGeist]ما چنان به روح

 های سنگالخآسای زمینجماعت شبح سروکار دارد، و با وحشتی که در رؤیت وگویی با معرفت به گذشته و جوانی ماهر گفت

توانیم آنچه را که اکنون می مان درگرفت.نهفته است. ما هرگز محل آن نزاع خاموشی را ندیدیم که میان خودمان و پدران

 کند.مویه می رفتهعظمت ازدست وگو برایکردیم و آفریدیم ببینیم. گفت نادانسته خراب

2 

صحبت گیرد؛ همصحبت خاموش. گوینده معنا را از او میوگو در تقالی رسیدن به سکوت است، و شنونده همانا همگفت

های کوزه و تنگ آب به لبهرساند که های او میگونه تا لبوگو کلمات را همانناشدۀ معناست. گفتخاموش منبع تصاحب

ها گردد که شنونده خود را در آنهایی میسازد و در پی صورتور میرسد. گوینده خاطرۀ تواناییِ خود را در کلمات غوطهمی

گفتارش، به  و نوکیش شود. او، به رغم سیالن واسطه خود را دگرگون سازدگوید تا بدین چرا که گوینده سخن می آشکار کند.

اند، حال آنکه خودش نهایت صادقانه و خوبیابد که مخاطبش خصوصیاتی دارد که بیدرمی شود؛ اوز شنونده نائل میدرکی ا

 کند.حرمتی میــ به زبان بیــ گوینده 

کند، باز نه کلمات، بلکه سکوتِ زمان حال را  ای تهی را از نو زندهاما حتی اگر شنونده به لطف هیجانی وجدآمیز گذشته

هایش برای سخن اش در برابر اوست و تقالی لببودن کلمات، گوینده حاضر است؛ چهرهرغم گریز روح و تهیشنود. زیرا، بهمی

 بیند.زمان گوینده را میشوند، و او همدارد؛ کلمات در او وارد میگفتن مشهود است. شنونده زبان حقیقی را آماده نگه می

شود. هر انسان بزرگی تنها یک وگو زاده می. پس سکوت از بطن گفتiشودرد میگوید به شنونده واهرکس که سخن می

وگو را به شود؛ شنونده گفتکشد. در سکوت، توش و توان تازه میعظمتی خاموش انتظار می اشوگو دارد، که در حواشیگفت

 آن است. کند، و همو نخستین مستمعکشاند و گوینده سکوتِ زبانی نو را خلق میلبۀ زبان می
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گویی تلقی وگوهایش را تکرسد؛ او گفتوگو است. آنکس که نامولد است هرگز به این مرز نمیسکوت مرز درونی گفت

 شود تا به خاطرات یا کافه وارد شود.وگو خارج میکند. پس از گفتمی

خواهد ها هر اندازه میند در این اتاقتواشده حاکم بوده است. نامولد میدوزیهایی با مبلمان رویهها در اتاقسکوت سال

رود که واعظی در میان مؤمنان ــ او که نوکیشِ آخرین ها چنان راه میخدمتها و پیشاو در میان فاحشه سروصدا راه بیندازد.

ه کننده کسی است که در کل عمرش هرگز لختی بوگویش است. اکنون بر دو زبان احاطه یافته، سؤال و جواب. )سؤالگفت

دوستانه دارد.( شخص نامولد  کننده حتی با خدایان هم رفتاریخواهد جبران کند. سؤالزبان نیندیشیده است، ولی اکنون می

احساس  اوست که شکند. در نهایت،هایش سکوت را میکند و با سؤالوجو میاز فعاالن و متفکران و زنان در باب مکاشفه پرس

دهد. نه سخن را گریزد؛ مسرور به صدای خود گوش میاو از او می ماند. فصاحتمیسربلند  اوست که کند،سرخوشی می

 شنود و نه سکوت را.می

د خود را ببیند و بشنود، از برد. نگاهش غارتگر است. خوش دارپناه می )عشق شهوانی(اما برای نجات خود به امر اروتیک

اش خالف شنود تسلط یابد. نتیجه آنکه راجع به خودش و عظمتیبیند و صدایشان را مها که میخوش دارد بر آن روهمین

کند؛ همواره برد، نابود میگریزد. ولی خوی انسانی دیگری همواره او را تحلیل میگوید، میکه سخن میُگوید؛ چندانمی

موش نزدیک خواهد کند، به سوی آنکس که خاصحبت خاموشش پرسان به کنه او نفوذ میماند. و نگاه همناشدنی میدرک

 شد...

i[Genie]در فضای خالی است. نابغهوگو است. شنیدن آهنگ کلمات خود سکوت ابدی پس از گفت عظمت همان i  با شکل

از پیش به تقدیر بدل شده و اکنون  اشکرده است. نابغه فراموشکار است و ناتوان. گذشته نفرین اش مطلقاً آن رادادن به حافظه

 و گوش به زنگ تناقضات زبان است. گویددر نابغه خدا سخن میورای یادآوری است. 
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[ Genius]راستین روح وگویکند نبوغ گریزی از عظمت است. هنر بهترین درمان بداقبالی است. اما گفتآدم وراج فکر می

کنند، در را عریان میروح راستین او  ریزند. کلماتِگوید، کلمات همچون ردا از او میچنان که سخن مینوعی نیایش است. هم

یابد. شنونده، هر که باشد، گذشتۀ گویندۀ بزرگ، ابژۀ او، و ها پوشیده میهایی هستند که شنونده خود را در آنعوض پوشش

 تر از خداست.چنان که نیایشگر خاموشتر از شنونده است، همسخنگو خاموش توان مردۀ اوست. روح

4 

آخر تواند گذشته را بر زبان آورد، گیرم هدفش دستاست. این نفرین اوست: او هرگز نمیمشغول حال حاضر گوینده همواره دل

ها با نگاه خود از او اند بسته است، و آنها را که خاموشهاست راه پرسش ناگفتۀ آنگوید مدتهمین باشد. و آنچه می

ونده بسپارد چنان که شنونده بتواند دست در عوض باید خود را به دست شن ایستد. اوپرسند پس کی از گفتن بازمیمی

اش، پهنۀ خالی از حیاتی که به گوینده در آن جای دارد، گذشته شکنی او را بگیرد و به مغاکی برساند که روح و جانِحرمت

لی هرحال زمان حا هاست منتظر است. زیرا هر زنی مالک گذشته است، و بهشود. اما فاحشه در آنجا مدتسوی آن کشیده می

گذارد به خودش نیز شود و نمیکند؛ او مانع تعرض به کلمات میندارد. برای همین است که از معنا در برابر فهم محافظت می

 تعرض شود.

روست که فاحشه یک شنونده است. فاحشه کند. از همیناو از خزائن حیات روزانه، و نیز شب، آن خیر اعلی، محافظت می

رسد. او ناکامی دهد؛ او را با بزرگی و عظمت کاری نیست، زیرا عظمت در برابر او به پایان مینجات میوگو را از ابتذال گفت

رود. زمان حالی که تا ابد بوده است دوباره های او تحلیل میمیل مردان را به چشم دیده است و اکنون سیالن کلمات در شب

 است. وگوی دیگرِ سکوت وجد و سرمستیخواهد آمد. گفت

5 

 ام کمی پیشت استراحت کنم.نابغه: آمده
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 فاحشه: پس بیا بنشین.

 هاست در حال استراحتم.نابغه: دوست دارم کنارت بنشینم ــ همین حاال که لمست کردم انگار سال

 کنی. اگر قرار بود کنارت بخوابم محال بود خوابم ببرد.فاحشه: مضطربم می

اند و پی ها به من نگاهی خالی از لذت دادهام، و آنکنم انگار من پذیرایشان بودهآید. حس مینابغه: هر شب کسی به اتاقت می

 اند.کارشان رفته

 ای.شود خیال کنم همۀ شعرهایت را از یاد بردهرفته باعث میفاحشه: دستت را بده به من ــ این دست خواب

زاده شدم، او بود که به من زندگی داد. او بود که به صدها شعر کنم. از او برایت بگویم؟ از شکم او نابغه: تنها به مادرم فکر می

 خوابند.ها میاند، با غریبههایش فاحشه شدهشناخت، مثل تو. بچههایش را نمیمرده زندگی داد، مثل تو. او هم بچه

 های من.فاحشه: مثل بچه

ها را درست نشناسم. در نوشت. از او یاد گرفتم آدمپرسید، برایم کاغذ میکرد، ازم سؤال مینابغه: مادرم همیشه نگاهم می

 بستنم نقشی نداشت.ها به من زندگی دادند؛ هیچ مردی در نطفهچشمم همه مادر بودند. فقط زن

کنند، فقط ستون شان نگاه میخوابند همه از همین شکوه دارند. وقتی از چشم من به زندگیفاحشه: مردانی که با من می

آیند تا ها هم پیش من میها را به وجود نیاورده، و آنشان رسیده است. کسی آنبینند که تا زیر چانهمی ضخیمی از خاکستر

 کسی را به وجود نیاورند.

خواهند زاد بودم، و همه میدهند و حال آنکه من مردهروم شبیه تواند. به من زندگی میهایی که نزدشان مینابغه: همۀ زن

 یافت کنند.چیزهای مرده از من در
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 روند.[فاحشه: ولی من یکی کمترین ترسی از مرگ ندارم. ]به بستر می

6 

گویند، خالقِ آنچه بوده است. اما وقتی مردان سخن می شود، و فاحشه پذیرایمی سکوت وگوست. او پذیرایزن نگهبان گفت

اندازد و حرمت عظمت را گرفته طنین میشود؛ در فضای خاموشیآمیز میشان یأسکسی نگهبان شِکوه نیست. صحبت

های ها را با شوخیشوند. زنشکند. حضور دو مرد با هم همیشه دردسرساز است؛ دست آخر به شعله و تبر متوسل میمی

آمیزند و کند. کلمات دو جنس موافق در هم میتجاوز می کنند؛ پارادوکس ناقض عظمت است، به حریم آنشان نابود میقبیح

امان منطقی آید، سخنی که بحث بیای بر زبان میمزهکنند؛ سخن دوپهلوی بیور میشان شعلهر را با میل پنهانییکدیگ

شود کند. شوخی زننده پیروز میشان میایستد و وادار به سکوتبرابرشان می مخفی نگه دارد. مکاشفه، خندان، تواند آن رانمی

 ــ جهان در آغاز از کلمات ساخته شد.

صورت در خفا دست در گلوی هایشان را ریزریز کنند و دزدانه با زنی به چاک بزنند، چون در غیر اینال باید برخیزند و کتابح

 یکدیگر خواهند انداخت وجان یکدیگر را خواهند گرفت.

 

7 

آمدند؟ زیرا زبان گفتند؟ این زنان چگونه به سخن درمیسافو ]شاعرۀ یونانی[ و معشوقگانش در جمع خود چگونه سخن می

کنند نه رستگاری و نجاتی. کلمات بر فراز کند. زنان از زبان نه صدایی دریافت میکُشد و به سکوت وادارشان میشان را میروح

با این  افتند.روح و یکنواخت است؛ کلمات به ورطۀ وراجی میاند جریان دارند، اما این جریان بیسر زنانی که گرد هم نشسته

ها به زبان اعتماد کشد، زیرا آنهای زنان را برنمیوگویشان است. زبان جانها یک سر و گردن باالتر از گفتوتِ آنحال، سک

 شود.ها هرگز حل و فصل نمیکنند؛ گذشتۀ آننمی
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ط در گوینده دهند. ولی فقهای آنی میها به لطف مهارتی که دارند جوابگردند و آنها کورمال کورمال میکلمات دور و بر آن

شان سکوت معشوق را شود؛ گوینده، در عین رنج و عذاب، جسم کلماتی را که در قالبها ظاهر میراستی بر آناست که زبان به

 اند.زدهزبانی جنون در چنگ اند. زبانِ زنان هنوز نوپا و نامفهوم است. زنان سخنگوفشارد. کلمات خاموشتکثیر کرده است می

8 

گفتند؟ زبان مانند گذشته در پردۀ حجاب است، و مانند سکوت به سوی معشوقگانش در جمع خود چگونه سخن میسافو و 

وگو به درکی از گذشتۀ کند؛ او، پیچیده در حجاب زبان، در جریان گفتنگرد. گوینده گذشته را در زبان احضار میآینده می

هایشان را به هم مانند. تنکنند، کلمات ناگفته میها گوش میدام که آنماند. مایابد ــ اما زن ساکت میزنانۀ خود دست می

حال، وع و زبان آزاد کرده است. با اینها خود را از قید موضوگوی آنکنند. گفتکنند و یکدیگر را نوازش مینزدیک می

عنوان بخشی از گذشته به آرامش به وگواند گفتها و زمانی که با همکند. چون فقط در جمع آنرا مشخص می مرزهای قلمرو

طور که زندگی پیش ها دوباره به عظمت رو کرده است، درست همانرسد: زیر نگاه آنرسد. اکنون، سرانجام، به خودش میمی

ها این حلقه را ترک اند. آنشدهحاصل عظمت و بزرگی بوده است. زنانِ خاموش گویندگانِ سخن گفتهوگوی بیاز گفت

 کنند.را درک میها کمال دایروی آنگویند؛ فقط آنمی

شان تماشا ولی زیبایی عشق شود،هایشان تکثیر نمیکنند. عشق تنزده نگاه میشگفت کند؛ فقطها شکوه نمیهیچ یک از آن

کلمات در فضا گم  آورد، و در این بینشان را بند مینگرند. این کار نفسکنند و خیره به یکدیگر میها خطر میدارد. و آن

وگوها گفت شوند. سکوتِاند ــ یکی میوگو از یکدیگر جدا شدهشوند. سکوت و شادی شهوانی ــ که تا ابد در جریان گفتمی

شد. در یک وگوها از مرز شادی خاموش درک میرفته بود. اما، در جمع زنان، گفتدستشادی آینده بود؛ شادی سکوتِ از

 وگوهای رازآمیز پدیدار شد. ذات ساطع شده بود.نیِ گفتانفجار عظیم نور، جوا

 



10 www.thesis11.com 

  

 خاطرات

 

 آبادی بعدی شاید چنان نزدیک باشد

 هایش را بتوان شنیدها و پارس سگکه صدای آواز خروس

 میرندگذارند و میلیکن مردم پا به سن می و

 جا گذاشته باشند.آنکه هرگز پای بدانبی

iــ الئوتسه، ترجمۀ آرتور ویلی i i 

 

1 

مشتاقانه به نغمۀ  هامان جاری است خوب گوش دهیم. جانناپذیری که در روحهای یأس نامخواهیم به سرچشمهمی

های مبهم غوطه دهند ــ همان جوانی که هزاربار از وجودش اطمینان دارند. اما هرچه بیشتر در آن دههشان گوش میجوانی

خود را  کاوند، بیشتر در پوچی زمان حالهمه رنگ و بوی آینده دارد میشان را که بیش از خورند و آن بخش از جوانیمی

 نویسی است.خیزند، و این نخستین روز خاطرهیابند. یک روز با نومیدی از خواب برمییتیم می

در هیچ  اند که او هرگزدانستهزید؟ متفکران همواره میآورد: آدمی در کدام زمان میمیسر بر آمیز، پرسشییأس با صداقتی

کند که در کانون آن مرگی زمان تبعید میها انسان را به قلمروی بیکند. جاودانگیِ فکرها و عملزمانی زندگی نمی

اش احاطه کرده است، و نه جاودانگی. زمان وچرا به انتظار نشسته است. پوچی زمان است که انسان را در سراسر زندگیچونبی

درهم  اش در آن غلیان کندبایست نغمۀ ناب جوانیای که میفرو رفت؛ وسیله پایانتقاضاهای بی گریخت و در کام از چنگش

را ز او ربوده شد. واقعیت روزمره آنرسید ابخشی که پختگی دیرهنگامش باید در آن به کمال میشکست. آسایش رضایت

شمارِ های بیخبر بود، فرصتبی کلیها بهاو از آن دزدید، همان واقعیتی که با حوادث و پیشامدهای تصادفی و تعهداتش، که
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تر بود و در پس واقعیت روزمره به کمین نشسته بود مرگ بود. اما آنچه تهدیدکننده زمان جوانی، زمان جاودانه، را بر باد داد.

ادامه یابد. تا آنکه یک روز کُشد تا خود زندگی مگر دهد، و هر روز مینشان می پاافتادهامری پیش مرگ اکنون خود را به شکل

آید. روز از پی روز، ثانیه پشت ثانیه، نفس به کند، از آسمان فرود میچون دستی که ادامۀ حیات را قدغن میمرگ عظیم، هم

 اندازد: زمان، آلتی که بنا بود بنوازدش.دهد و به همان آلت دست چنگ میصیانت از خود ادامه می

ای در کار «من»گریخت و آورد. آن روزها زمانی در کار بود که از چنگ نمیاش را به یاد میکودکیسان، در بحر ناامیدی، بدین

دادن آهسته آهسته، سرانجام، با از کف نگرد وتر به جریانی که از آن برآمده بود میشناخت. او عمیق و عمیقبود که مرگ نمی

همه خود را اندیشد و با اینداند به چه میفراموشی، در حالتی که نمیشود. در دل این نسیان و قوۀ ادراک، رستگار می

ناپذیر حیاتی که هرگز زیسته نشده است، کتاب انتها و سنجشکند. سند بیانگارد، نوشتن خاطرات را آغاز مییافته مینجات

 د.شوای کامل بدل میای که در بطن زمانش هر تجربۀ ناکافی و ناتمامی به تجربهزندگی

نویسی نوعی عمل رهایی است که در لباس پیروزی پوشیده و آزاد است. هیچ روح دربندی قادر به درک این کتاب خاطره

های آینده، پر از نخواهد بود. هنگامی که نفس از تمنای خود پر شد، پر از میل به جوانی شد، پر از هوسِ تسلط یافتن بر سال

شده و زندانی در زمان تقویم، زمان های بطالت اما نفرینراه، و سوزان از شعلۀ تاریک لذتتمنای گذرِ آرام از میان روزهای در 

رفته به ساعت، و زمان بازار سهام، وهنگامی که حتی پرتوی از جاودانگی نور خود را بر نفس نتاباند، آری، در این هنگام رفته

« من»اند(، یک پرتو نور. نه آن درون تیره وتار نفس که مرا ددرخشد. من خودمم )این را میمی شود ودلخواه خود روشن می

شکند ولی باز هم خودم است: دهد، بلکه پرتو نورِ آن نفس دیگر که در ظاهر مرا درهم میخواند و با صمیمیتش عذابم میمی

ایستد و خود را به درون می آوریم بر لبۀ جاودانگیمان آن را به جا میای لرزان که تنها در صفحات خاطرات«من»پرتو زمان. 

ها ــ دوست، است. در این نفس، نفسی که در معرض حوادث و رخدادهاست و با آدم زمانکند. هرچه باشد، آن پرتاب می
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رسد؛ تنها کند. زمانِ عظمتش در آن به اتمام میشود، آری، در این نفس، زمانِ جاودانه سیر میدشمن، معشوق ــ مواجه می

 شود، همین و بس.ست که از زمان ساطع میدرخششِ نور ا

نویسد و هرگز آن را به پایان ها میکند. او خاطره را در وقفهکس که بدین باور رسیده است شروع به نوشتن خاطرات میآن

را دهد، زیبرد، چراکه روزی خواهد مرد. وقفه در خاطرات چه معنا دارد؟ خاطرات در زمان رشد و انکشاف خطی رخ نمینمی

دهد، چراکه زمان محو شده است. بلکه خودش کتاب زمان است: زمان رخ نمی دراین زمان ملغی شده است. خاطرات اصالً 

دهد. خاطرات شامل زنجیرۀ تجارب نیست، اگر کتاب روزها. همین است که پرتوهای دانش و معرفت او را در فضا انتقال می

کند: که در زمان عمل می شود، و همراه با آن نفسیبلکه زمان در آن مغلوب می باشد دیگر خبری از وقفه در آن نخواهد بود.

شود. دیگر ممکن نیست اتفاقی برای این نفس، این مخلوق زمان، ام؛ پرتو زمان از من ساطع میمن تماماً در زمان جاگیر شده

یرا در متن خاطرات، نفس ما، درمقام زمان، بر کند. زگذارد خود را به او تسلیم میرخ دهد. هر چیز که زمان بر آن اثر می

شوند. اما زمان دیگر بر این نفس اثر شود، چیزها به سوی نفس کشیده میچیز واقع میبر همه« من»گذارد، چیز اثر میهمه

آید. نفس در چیز در آن گرد میکند، همهزمانی را تجربه میگذارد، نفسی که اکنون میالد زمان جاودانه است. نفس بینمی

کند، زمان ناب را. نفس در وقفه زمان خودش را تجربه می« من»کند؛ در وقفه )سکوت خاطرات(، مندانه زندگی میوقفه قدرت

ها نفس قدرت تواند راه خود را به درون مجاورت جاودان حوادث در آن باز کند. در وقفهچیز نمیکند؛ هیچخود را مجموع می

ها را جذب کند، تقدیر خود را وارونه تشخیص دهد. وقفه ایمن و محفوظ است، و آنجا که اثر گذارد، آنیابد که بر چیزها می

یابد. برای همین است که ما به  تواند به سطور این کتاب راهای نمیتواند رخ دهد. هیچ فاجعهسکوت هست هیچ اتفاقی نمی

م که چه بر سرمان آمد. زمان، که درمقام نفسی که ما باشیم پرتو آوریمنشأها و مأخذها باور نداریم؛ ما هرگز به یاد نمی

شوند. چنین زمانی، که ذات و جوهر ها به تقدیر ما مبدل میگذارد و آنافکند، بر همۀ اشیایی که دور و بر ماست اثر میمی
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دهد ماهیت ذاتی خود را در ه میکشد، به ما اجازها را میمیرند. آنچه آنماست، همان جاودانگی است که دیگران در آن می

 مرگ )آخرین وقفه( احساس کنیم.

2 

 درخشد،با سری خمیده، در زمان می منظره، معشوقِ

 زند.پرسه می لیک دشمن در تاریکی بر فرازکانون

 سرزمین پوشاند. منجی سیاههایش در حالت سکون معلق ماندهبال

 زند.رقم میدمد، و مرگ ما را خویش را در هوا می ینهبلور 

 

نویسد. در سکوت، از تقدیرهایی شود و خود را میهایش ظاهر میهایی نادر، شتابان از دل جاودانگی وقفهخاطرات، در فرصت

اند، یافتنکند.اشیا، که در عطش تعینشان میوارسی آید ووضوح مولود زمانش هستند به وجد میاند و بهکه در بطنش نهفته

شکلی شوند؛ بیدریافت کنند. در عین ناتوانی، به جبروت حاکمانۀ او نزدیک می تقدیرشان را از دست خاطراتآیند تا پیش می

دهند و به زمان عمق ]زندگی[ بشر حد و حدود میاست. اشیا با هستی پرسشگرشان به شان در طلب تعین یافتنقوارگیو بی

لرزد و، پرسان و جویان، به ناامنی بر خود می با اندکی احساس کند،یبخشند. و هرگاه زمان در مرزهایش با اشیا برخورد ممی

ها هستی دارد. این محتوای خاطرات ماست: سرنوشت ما به شدن همین لرزهدهد. نفس در ردوبدلهای اشیا پاسخ میپرسش

دهد ه در آنچه بر ما رخ میایم ــ ما کهاست که ما آن را به خود منتسب نکردهکند زیرا مدتاعتراف می وجود خود در ما

 ایم.ایم و از نو زنده شدهمرده

هایی هردم با این حال، برای رستاخیزهای نفس مکانی نگاه داشته شده است، حتی وقتی که زمان این مکان را با موج

د، چرا که ما، زمان اشیا، گیرنسان منظره ما را فرا میپاشد. این مکان همان منظره است. همۀ رویدادها بهدارتر از هم میدامنه

الرأس کوهستان، که ناگهان سرشار از معنا از روشن خطشناسیم. هیچ چیز مگر خم شدن درختان، افق، سایههیچ زمانی نمی
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دهد، ها جای میاند. منظره ما را درست در میان آنگیرند چرا که ما را در میان خود جای دادهخیزند و جان میخواب برمی

های ناپیدا ما را با گیرند، خانهها با مه ما را فرا میآورد، درهها پرسنده و خواهشگر به سمت ما هجوم میدرخت نوک لرزان

گذاریم. با این حال، در تمام مدتی که ما لرزان ها میهاییم مُهر خود را بر آنکنند. ما که نقطۀ پرگار آنهایشان مقهور میشکل

دارمان که پاسخ دهیم بله ــ و آنگاه منظره ناپدید ایم؟ غرور وامیماند: آیا ما زمانش باقی میایم، یک پرسدر آنجا ایستاده

خواند.تنها پاسخ این است که راهی در شود. و ما بدل به همان شهروند خواهیم شد. اما افسون کتاب ما را به سکوت فرامیمی

دانیم و کنند. ما که پاسخی نمیمان میاند تقدیسمان کردهاطهرویم، همان چیزهایی که احپیش گیریم. همچنان که پیش می

کنیم. با بخشیم، حدودشان را مشخص میهایمان اشیا را تعین میدهیم، با حرکت بدنهمه نقطۀ کانونی را تشکیل میبا این

ها را گزینیم و آنشان برمیمثالها را از میان اها و دشتهایمان، درختزنیدور شدن و نزدیک کردن دوبارۀ خود در حین پرسه

ها دهیم: آنهای قطعی میاند تعریفهرجهتها که نامعین و باری بهها و کوهکنیم. ما به دشتمان میغرق در زمان هستی

هاییم. منظره، عریان در این ساحت آینده، به ما هستی گذشتۀ مایند ــ این پیشگویی دوران کودکی بود. ما آیندۀ آن

دهد. در اینجا بریم پاسخ میگوید. منظره، در عین آشکارگی، به ارتعاش زمانی که با آن بدان هجوم میبزرگساالن خوشامد می

شان ما را به درون آینده پیش یابند؛ نگاهخوریم. اشیا حضور ما را درمیخیزیم و از طعام بامدادیِ جوانی میاز خواب برمی

ای است که ما در داریم. دور و بر ما همان منظرهشان گام برمیدهیم بلکه در عوض در میاناسخ نمیها پراند، زیرا ما به آنمی

غرد ــ سپس خاطرات لبخندزنان نظری به ها را رد کردیم. هزار فریاد شادیِ روح در گرداگرد منظره میآن دعوت آن

کشد. ما، منظره جنبد، در برابر ما نفس میان که سرتاپا میکند. منظره، آکنده از زمان، همچناندازد و توجهی میشان میسوی

 آییم.شویم، به خود میرویم. هنگامی که یکی میو من، تحت مراقبت یکدیگر در امانیم. از این عریانی به آن عریانی فرومی

یابیم. نظره نیز تنها آینده را میشویم، و در مفرستد. ما تنها با آنچه در منظره هست رودررو میمان را نزد ما میمنظره معشوق

گذارد. ما با هم اش پای به خاطرات میشناسد، و او نیز پیشاپیش زنی بالغ است. دختر با تاریخ آیندهمنظره تنها یک دختر می
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گذاریم، او مُهر ایم. ما زمانی با آن سرگذشت کامالً یکی شده بودیم. اگر ما مُهر خود را با مرگ خود بر آن میقبالً یک بار مرده

مان بر ما ای است که در خاطراتگذارد. از منظر مرگ، هر دختری همان معشوقهخود را بارها و بارها در زندگی بر ما می

دهد ــ که برای خاطرات نادیدنی است. در کتاب خاطرات،عشق چنین شکلی هارخ میشود. بیداری او شبخفتگان ظاهر می

بین ما یک چشم سیر خوابیده است، و آن زن یک  کند، زیر آسمانی بس روشن. شور و حرارتات میدارد؛ ما را در منظره مالق

گرداند، زمانی که که در مرگ خود گرد آورده است. عریانی دختر است، زیرا زمان بالاستفادۀ ما را دخترانه به ما برمی

 رسد.ق به تعادل میکند، با برهنگی معشوای که در منظره ما رادر خود غرق میفروکشنده

شدۀ فکر به سوی ما مان بر مسیر محافظتمان ما را از انزوای خود به درون منظره تبعید کرد و معشوقهنگامی که زمان

گشت. همین وار به سوی ما برمیفرستاد، سیالبخرامید، تازه آن هنگام توانستیم احساس کنیم که زمان، که ما را پیش می

اندازد تا بخوابیم. هر کس که مان طنین میگردد، همچون الالیی در گوشهمه جهت به سوی ما برمی ضرباهنگ زمان، که از

کند. خاطرات بارها و اش را در خواب تکمیل میرود و تقدیر نویسندهخواند در میانۀ خواندن به خواب میکتاب خاطراتی می

آورد، و کند: خاطرات ما تنها یک خواننده را به جا مینو مجسم میاش را، گیرم فقط در خواب خواننده، از بارها مرگ نویسنده

ایم، یا دشمن خود هستیم. او به شود. ما خود همان خوانندهآن یکی هم همین که کتاب بر او غالب شد بدل به منجی می

ته که در کانون مطرود و پیراس« منِ»قلمروی که در اطراف ما شکل گرفت راهی نیافته است. او کسی نیست جز همان 

زد نسپرده است. زند. او خود را به دست جریان تقدیری که در اطراف ما موج میآنکه دیده شود، پرسه میناپذیر زمان، بینام

مان از چنگ ما هنگامی که منظره، به نیروی غریبی که از ما گرفته بود، برخاست تا به سوی ما آید، هنگامی که معشوق

ایستد، با قامت راست همچون او زمان به او اظهار عشق کرده بودیم، دشمن در میانۀ جریان میگریخت، زنی که یک 

فرستد و اوست که افکاری را که تنها در سر ماست )معشوق(. اما قدرتمندتر از او. اوست که منظره و معشوق را به سوی ما می

های خاطرات ، و همچنان که زمان خود را در نغمۀ خاموش وقفهشوداندیشد. او با وضوح کامل در برابر ما ظاهر میوقفه میبی
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شود و ما را ها ناگهان همچون نمایشی پرسروصدا ظاهر میامان مشغول کار است. در یکی از همین وقفهکند، او بیپنهان می

دهندۀ خود تمندترین انعکاسای از زمان است که ما هستیم، اما ضمناً قدرفرستد. او به همان اندازه جلوهدر پی ماجرایی می

شود، و ما را به گردد، سرزده بر ما وارد میهای دور مسحور کرد، بازمیماست. چندان که ما را با شناخت عشق و منظر سرزمین

اند های صد مرگ را که دور تا دور زمان را گرفتهفرستد. او امپراتوریهایی بس دورتر میهوای جاودانگی به مأموریت

ها را به درون جاودانگی بکشاند. از پی تماشای هر منظر و هر گریز از مرگ، ما همچون دشمن خود خواهد آند، و میشناسمی

گوید، زیرا هر دشمن دیگری در مواجهه با خصومتِ گردیم. خاطرات هرگز از دشمن دیگری سخن نمیبه خانه نزد خود بازمی

شویم، ما که همیشه ا ما ناقابل و ناتوان است، ما که هرگز اسیر زمان خود نمیشود؛ آخر او در قیاس بدانش تابناک ما محو می

دهیم. اندازیم و آن را از دست میایم. ما دائم جاودانگی خود را به خطر میتر از آنیم یا از آن پیش افتادهچند قدم عقب

راند. خاطرات ما آنچه باید را پیش می ناپذیری است که ماداند؛ او همان وجدان شجاع و خستگیمان این را میدشمن

های زمان ما و زمان جاودانه در دهد. مقیاسشود او به کار خود ادامه میها متوقف مینویسد، اما زمانی که خاطره در وقفهمی

 شد. شوند؟ ما بر خود واقع خواهیمها متوقف میدست اوست. کِی این مقیاس

 

 

3 

اش در هر ماجرایی حاضر است و خصوصیات خود را دائم در لباس مقام و چندوجهی ترس و بزدلی موجود زنده، که نفس

داشتیم کند ــ باری، این ترس باید سرانجام غیرقابل تحمل شود. زیرا هر قدمی که در قلمرو تقدیر برمیاش مخفی میمرتبه

روا که دید. پس ارادۀ حکمقتی کسی ما را نمیانداختیم ــ تا ببینیم مبادا خطایی نکرده باشیم، حتی ونگاهی نیز به عقب می

پایان نسبت به نفسی که به او داده شده بود، اندازه خوار شده بود، سرانجام خسته و دلزده شد؛ سرشار از تحقیر بیدر ما بی
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با حروف بزرگ به  اش خاطرات راروی گرداند. بر تختی در عالم خیال جلوس کرد و آنجا به انتظار نشست. آنگاه قلمِ روحِ خفته

 رشتۀ تحریر درآورد.

داند ای که او خود را در قبال آن نه شایسته میاند. مستعفی از تجربهبه تخت نشستن نفسی مستعفی ها دربارۀپس این کتاب

برابرش ظاهر شوند؛ افتادند، به جای آنکه در کند. روزگاری اشیا درمسیر او بر زمین میگیری مینه توانا، و سرانجام از آن کناره

گریخت. روح واالتبار هرگز مزۀ عشق مغلوبان را نچشید. باور نداشت که آوردند و او از برابرشان میسو بر او هجوم میاز همه

مرا »از دختری که کنارش خوابیده بود پرسید: « گویی؟مرا می»داده بود پرسید:  رخ منظور اشیا باشد. از فتحی که به نامش

سان از وصل و کامروایی خود دل کند. او در نظر فتح خود فاتح نموده بود و در نظر زنی که دوستش داشت بدین« گویی؟می

iاشمحبوب جلوه کرده بود. اما عشق زمانی به سراغش آمده بود و فتح زمانی پیش پایش افتاده بود که او برای خدای خانه v 

 توانست با آن رودررو شود.تقدیری که هرگز نمیکرد. او از تقدیر خود پیشی گرفته بود، قربانی می

روایی کناره گرفت و طغیان علیه نحوۀ وقوع حوادث فرو نشست، معلوم اما هنگامی که، در متن خاطرات، نفس از مقام حکم

بافد، کند ــ هرچه دورتر میپذیریاین نفس ــ که دیگر چیزی را به خود منتسب نمیاند. رؤیتشدحوادث نامعین وبالتکلیف

پرسند و در عطش شوند و دائم از او میشود، اشیایی که از نفس جدا نمیتر میخروشند نزدیکاشیایی که می اسطورۀ

 اند.یافتنتعین

خروشند و با حرکتی اند، از نو در درونش میکند. اشیا، که به شکل زمان گسیل شدهخروشی نو در نفسِ برانگیخته طغیان می

تابانَد، بدان پاسخ گیرانه به سوی کانون وقفه، به سوی زهدان زمان، که نفس از آنجا به اطراف نور میفاصلهمتواضعانه و 

شوند دهند. و تقدیر همین است: همین حرکت متقابل اشیا در زمان نفس. و آن زمانِ نفس که اشیا در آن بر ما واقع میمی

است. اما اشیاء گذشته نیز « من»گذشته است. گذشتۀ اشیا آیندۀ زمان ای همان بزرگی و عظمت است. در نزد آن هر آینده

کنند. با نوشتن از حوادث، شوند زمانِ نفس را از نو گسیل میای دارند. هنگامی که به درون وقفۀ خاطرات وارد میآینده
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کند. خاطرات، سرگذشت عظمت ی میبینمان را پیشنویسد. و با این کار تقدیر گذشتهخاطرات ما تاریخ حیات آیندۀ ما را می

راستی در زمان نفس مغلوب خواهد شد؛ تقدیر در عظمت به آورد. روزی زمان اشیامان به تحریر درمیما را از منظر مرگ

حدش در برابر ما ظاهر خواهد شد، او که تمام ضعف شده با عشق بیها در وقفه. روزی دشمن جوانمغلوب خواهد شد؛ و وقفه

بدن بودن خود جای داده است، و کل سکوت ما را در ا را در قدرت خود گرد آورده است، تمام عریانی ما را در بیسرگشتۀ م

کند، چرا که او همان وقفۀ عظیم کند و کار همۀ ابناء بشر را ختم میچیز را تفهیم میزبان بودن خود فرو برده است. همهبی

کند. و زمانِ مرگ زمان خود ماست. ما، در م؛ مردگی ما خود را از اشیا آزاد میشویاست: مرگ. در مرگ، ما بر خود واقع می

مان بود؛ مرگ آخرین وقفه بود، نخستین شویم؛ زمان مرگ همان زمان خاطراتاین حالت رستگاری، از اتمام بازی آگاه می

برد. ناپذیر زمان میپهناورمان به درون کانون نامعرصۀ  داشتنی، مرگی که ما را با تمام بزرگی و تقدیر چندوجهیِدشمن دوست

کند. این است محتوای خاطرات ما، ساده و چندوجهی. رسالتی که در جوانی ای به ما جاودانگی اعطا میمرگ، که برای لحظه

زمانی داخل کند. اما این رسالت هم چیزی نیست جز دعوت به جاودانگی. ما به اش گرفتیم غافلگیرمان میبا غرور نادیده

ها نیز همراه ما درخششی خوریم، آنشویم که در خاطرات بود، نماد اشتیاق، آئین تزکیه. اشیا و ما به سوی مرکز غوطه میمی

 کند.شود، و زمان در پایان زمان طلوع میکشند. زیرا جاودانگی تنها در مرگ یافت مینو را انتظار می

 

 مجلس رقص

ها را به دهیم و آنمان را در هوا تکان میکنیم؟ دستد را ]با فریب[ از رؤیاهایمان محروم میدرآمد، خوبه خاطر کدام پیش

زنند. چطور جرئت شان خاموش دور و بر سرمان پر میزنیم، هرچند بعضیشان میرانیم، پسهای زیر سر میسوی بالش

آه، به روشنایی روز! دور و بر همۀ ما را رؤیاهایی نامرئی ها را به روشنایی روز آوریم؟ کنیم، پس از برخاستن از خواب، آنمی

 der[ چیزهای غریب ]heimlicheشان آشیانۀ رازآلود ]الیه در حجاب است، چشماناند؛ چهرۀ دخترکان چه الیهفراگرفته
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Unheimlichenه سطح آن نوار مان را ب[ و رؤیاهاست، رؤیاهایی تماماً دور از دست و تابناک از کمال محض. موسیقی همه

کنند. هایشان را کوک مینوازندگان ارکستر ویلن تابد وقتیاید ــ که از زیر پرده میکشد ــ همه آن را دیدهروشن نور برمی

کنند خود را و از نهایت های سنگین سبک میکند، نگاهمان تالقی میلغزند؛ نگاههایمان رویهم میشود. دسترقص آغاز می

کنند؛ مراقبیم همدیگر را از خواب بیدار نکنیم، یا همدیگر را هایمان با احتیاط با هم تماس پیدا میزنند. بدنبهشت لبخند می

هاست، اما روز نیست. چقدر همدیگر را دوست داریم! چقدر از در دل ظلمات به خانه فرا نخوانیم ــ آنجا که بیرون از شبِ شب

ای که با دست پس های برهنهها، و بدنهای شاد، نقابایم به رنگمنحصر کردهچیز را کنیم! همهمان محافظت میبرهنگی

کشند. در هر چیز، چیزی هیوالوش هست که نباید آن را فاش کنیم. ولی ما خود را به درون ضرباهنگ زنند و با پا پیش میمی

 است. تر از این نبودهتر و عفیفتر، غریبکنیم؛ هرگز شبی اثیریها پرتاب میویلن

مان زنی را های گریزانایم، جانهای روشنی که احضار کردهشب شویم، در اوج سروصدا، تنها در آن شبِهنگامی که تنها می

 خواند ــ دختری که در منتهای اتاقی دور ایستاده است.نزدیک خود می

پهن شده است، گویی نوای موسیقی را  گونه هموار میان رقصندگاندارد که اینبرمی پوشی گامدختر شاهانه بر کف پارکت

کند، بهشتی که خلق می v«اِلوسیوم»کند؛ آخر، این زمین هموار، که کسی به آن تعلق ندارد، فضایی برای منعکس می

دهد؛ او بعضی را وادار های موقر دختر به حرکت رقصندگان نظم میکند. گامبا هم جمع می وارحلقه افتادگان را به رقصیتک

شوند، آنجا که سروصدای تنهایان حاکم است، یا آنجا که افراد در ها پشت میزها پراکنده میکند؛ آنترک گفتن جمع میبه 

 آیند، چنانکه گویی بر بندهایی از این سر شب به آن سر شب.روند و میراهروها می

داند در این ساعت لوب شده است؟ چه کسی میغیر از اینجا کِی دیگر شب روشنی یافته و نور تابانده است؟ کِی دیگر زمان مغ

بودیم، اماپیشاپیش کامل و در کار بود( صرفاً اینجا می« صورت دیگری»کنیم؟ در غیر این صورت )اگر چه کسی را مالقات می
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لود را لب آکردیم تا مزۀ روزی جدید را بچشیم. ولی اکنون روز کفنقص؛ در غیر این صورت شاید فقط دُرد روز را خالی میبی

 شود.ریزیم؛ و شب آرام و پرتأللو میبه لب در بلور بنفش شب می

کنند، در احاطۀ شود، چه جنب و جوشی میمان در چشم ما منعکس میکند؛ تصویر دوستانموسیقی افکارمان را منتقل می

ف مرمرین پلکان راه به باال و پایین ایم، سالن رقصی بدون جهان. ردیای بدون پنجرهراستی در خانهشبی که جاری است. ما به

کلمه  کند. اما یکتاب میدمد، ما را بیکند، دَم پرماللش را در ما میشود. گاهی مقاومت میبرد. زمان در اینجا حبس میمی

مان ندارد، حالرویم، بود و نبود موسیقی فرقی به خواند؛ ما در کنار هم راه میکه در شب بر زبان آمده است کسی را نزد ما می

رحمی که دانیم هر واقعیت بیها برق بزند. میمان مثل شمشیر در بین آدمتوانیم در تاریکی کنار هم بخوابیم، گیرم چشمانمی

های ها، و ماشینشان، قدیسان و پلیسزند. شاعران با لبخندهای تلخبیرون رانده شده است هنوز دور و بر این خانه پرسه می

 برد.ها را در خود فرو میکند و همۀ اینه، موسیقی به جهان بیرون نشت میمنتظر. گهگا

 

                                                           
i با توجه به اینکه«شودبه شنونده داخل می»یا شایدهم ،conversation .به معنی آمیزش و نزدیکی هم هست. م 
ii گنیوسنسبتی وجود دارد. در زبان التین واژۀ « روح»و « نابعه»میان (Genius به )«شد که فرد را در طول ای اطالق می«روح محافظ

و  Geistبنیامین از نسبت میان  کرد. پس نبوغ به یک معنا اثر این موهبت الهی یا روحانی در زندگی شخص بود.زندگی هدایت می

Genie لغت «تجربه»تر، در مقالۀ کند. او پیشدر آلمانی استفاده می ،Geistlos فکر( را به معنای شخصی که تجربه را بری از )ابله، بی

. ضمناً در زبان Geistlosنقطۀ مقابل  Genieمند از روح و معنا باشد وداند به کار برده بود. پس شاید نبوع تجربۀ بهرهمعنا و روح می

را به معنای آنچه در ما  گنیوس، «نبوغ»است. جورجو آگامبن در مقالۀ « صحبت خوبهم»مجازاً به معنای a good geniusانگلیسی 

 . م.13ـ  1، ترجمۀ صالح نجفی و مراد فرهادپور، نشر مرکز، صص هاشکنیحرمتبیش از ماست مفصل شرح داده است. بنگرید به 
iiiکافکا را شرح دهد. هر « دهکدۀ بعدی»کند، تا با آن داستان هم نقل قول می« کافکا»مقالۀ  این قطعه از الئوتسه را بنیامین بعدها در

فرانتس کافکا؛ به »توان در آن خالصه کرد. )بنگرید به: ها برای او تمثیلی از زمان فشرده هستند، زمانی که کل یک زندگی را میدوی آن

 .( م.42سرکیس، نشر ماهی، ص ، ترجمۀ کوروش بیتنیامینکافکا به روایت بدر « مناسبت دهمین سالگرد مرگ او
ivPenatesشدند، خدا یا روح نگهبانی که از اهل خانه محافظت ، در مذهب روم باستان از جمله خدایان خانه و کاشانه محسوب می

 کرد. گنیوس هم از جملۀ همین خدایان بود. م.می
vElysiumشد. در اصل آن را جزایر آمرزیدگان در اساطیر یونان به عالم باقی یا بهشت اطالق می ، الوسیوم یا مزارع الیزه عنوانی است که

 دانستند که جایگاه مقربان خدا )اهل جنت( بود. م.( میIsles of Blessesیا رستگاران )


