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  وتهكپ ژايلي اشعار فنوشتار اندوه در

  *يفاطمه سادات صدر علو
 قاتي واحد علوم و تحقي دانشگاه آزاد اسالميترك ديدانشجو

 **يميمهوش قو
 رانيا، تهران، قاتي واحد علوم و تحقيدانشگاه آزاد اسالماستاد 

  )30/05/95: بيخ تصويتار،  22/09/94: افتيخ دريتار(
  دهكيچ

ه از كـ  يشـاعر . ميپرداز يوته مكپ ژايلي مرگ در آثار في هيرونما د ين مقاله به مطالعه و بررس     يدر ا 
 يهـا  نوشـته .  برديت او نسبت به رنج انسان و مرگ پ    يتوان به حساس   يش م يها ها و سروده   ن نوشته ياول
را شاعر به دنبال   ي ز كند   مي  را در ذهن خواننده مطرح     ياريسؤاالت مبهم بس  ،  وته با وجود ظاهر ساده    كژا

 انسان از ي و زندگيجهان هست. در شعر خود بگنجاند، ان آن ناتوان استيالم از بكچه را ه آنكآن است  
ل كين معما را تش   ي از ا  يز بخش ي ن –ن مقاله   ي ا ي موضوع اصل  -مرگ  . وته همچون معما است   كدگاه ژا يد
ـ ت ايـ اهم، در پرتـو زمـستان   و هاي دنياي مردگـان  نغمه،  ها درس سه مجموعه شعر     يبررس. دهد يم ن ي

ن فرصت  ين ا يهمچن. سازد يار م كآش،   در آثار شاعر برخوردار است     ي اساس يگاهيه از جا  كه را   يدرونما
سته خوانـدن و دوبـاره      يه شا ك يآثار. آورد تا پرده از آثار رازگونه و نافذ شاعر برداشته شود           يد م يرا پد 

ـ ائنـات و بـا خو  ك بـا  يستن را در هماهنگين زيوه نويو ش جهان يه بازخوانكچرا ، خواندن است شتن ي
  .دهد يشنهاد ميش به مخاطب پيخو

 .مرگ، شعر، شيسرا، وتهكژا، اندوه :كليديهاي  واژه
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  مقدمه 
ايـن قـانون بـزرگ موجـودات        ،  هراسند  آدميان همه از مرگ مي    «

  »رود ي ميرايي از بين مي زنده است كه بدون آن هرگونه
  )1712-1778(ژان ژاك روسو 

 يا هيـ ن حال درونماياما در ع، ده استيچيختن به آن دشوار و پ  ه پردا ك است   يا دهيمرگ پد 
، سندگانيـ نو، ات تا به امروز يش ادب يداياز آغاز پ  ،  ده نگرفته ي آن را ناد   يان ادب يچ جر يه ه كاست  
ن يـ  به ا  يهمگ،  با هر فرهنگ و زبان    ،  ايدانان در سراسر دن    يقيشمندان و موس  ياند،  فالسفه،  شعرا

، ميا از آن بهراسـ    يـ م  ين قـرار دهـ    يمورد تحس ،  بايا ز يم  يا زشت بپندار  آن ر . اند مضمون پرداخته 
سندگان و شـعرا از زمـان       يـ ه نو كات جهان   ي است جاودان در ادب    يمرگ به هر صورت موضوع    

د ياز مرگ پد  ،  زيش از هرچ  يشعر پ «موس  ياند و طبق نظر ژان اون      ش خط از آن سخن گفته     يدايپ
قـت  يدر حق. امال صادق است كوته  ك اشعار ژا  يه درباره   تكن ن يا).21: 1993،  موسياون(» ديآ يم

ن و يتـر  رد مهـم يـ گ ي قـرار مـ  ين مقاله مـورد بررسـ  يه در اك از آن يمضمون مرگ و اندوه ناش 
 يا دهيـ ه تنها گز  ك،  وتهكپ ژا يليگر اشعار ف  ي د ياز سو .  آثار شاعر است   ي هين درونما يتر برجسته

 يادداشـت يوتـه در    كژا.  دارد ي و ي با زندگ  ينگاتنگرابطه ت ،  1 ترجمه شده است   ياز آنها به فارس   
ح ين گونـه توضـ  يـ  خـود را ا يروند شعر،  La Semaison السومزون از آثارش به نام يكيدر 
 زاده  يعيه نوشتار به طور طب    كآن گونه   ،  ردن است ك يه زندگ كست بل ينوشتن ن ،  مسأله«: دهد يم

 يا نامـه ي زندگ يرديكـ ه رو كـ رسـد    يظـر مـ   ن گفته به ن   يه بر ا  كيبا ت ). 28: 1971،  وتهكژا(» شود
در واقـع  . ان سـازد ي بارزتر نما يا  و روند تحول آثار را به گونه       يم ژرف اشعار و   يتواند مفاه  يم

ر گـذارده و راه و      يه بر شـعرش تـأث     كشود   ي م ييها  شاعر متحمل رنج   1976 تا   1966 ي در دهه 
وتـه  كالم ژاك، انيكدوستان و نزدمرگ مادر و از دست دادن   : كند   مي  او را دگرگون   يرسم شعر 

  poèmes aux démons ي شيطانسه شعر براوته با  كژا. دهد يوند مي مرگ پيرا غالباً با محتوا
Trois   نيايش مردگان    و Requiem    ه ترس  كرسد   يات گذاشت و به نظر م     ي ادب ي طهي قدم به ح
  .رده استكر ياو را تسخان يك از دست دادن نزدي وت و تجربهكخطر س، دلهره مرگ، يرياز پ

، هـا پرداختـه خواهـد شـد         آن ين مقاله به مطالعـه و بررسـ       يه در ا  ك ي شعر ي سه مجموعه 
 در پرتـو زمـستان  و ) 1973( Chants d’en bas زيـرين  هـاي  نغمـه ، )Leçons) 1969 ها درس

___________________________________________________________________________ 
   .11معاصر نگاه، تهران، سبز همو ، 1383، محمدرضا، اريپارسا. 1
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À la lumière d’hiver  )1977 (  گانـه    سـه يننـد و اثـر  ك ي مـ يرويـ  پي خاصـ ياز نظـم زمـان
triptyque  ـ     يز هم ي حاضر ن  ي ن مقاله يبنابرا. دهند يل م كيرا تش بخـش  : رديـ گ ي مـ  ين نظـم را پ

 نـزد شـاعر و در   يپـس از آن بحـران زبـان شـعر    ،  ابدي  ي مرگ اختصاص م   يينخست به بازنما  
  .  خواهد شديبررس، تواند در برابر مرگ و اندوه انجام دهد يه شعر مكآنچه ، يانيبخش پا

   مرگ ييبازنما
 1966هاي  اي است متشكل از بيست و دو قطعه شعر كه بين سال مجموعهLeçons ها  درس

اين مجموعه در .  بازبيني مجدد شد   1977 منتشر و در سال      1969در سال     ،   سروده شده  1967تا  
لويي آسلر مـدير چاپخانـه و سـردبير         . سروده شده است  ،  پدر همسر شاعر  ،  پي مرگ لويي آسلر   

ي آسـلر   او دربـاره . كـرد  هـايش را در آن منتـشر مـي        ادي از يادداشت  اي بود كه ژاكوته تعد     مجله
» بايد او را دوست داشت و به او احتـرام گذاشـت            مردي ساده و درستكار بود كه مي      «: نويسد  مي

 به شـاعر وارد شـد و بـه          1966ي روحي ناشي از مرگ آسلر در سال          ضربه). 7: 1994،  ژاكوته(
 عنواني است كه شاعر با دقت و وسواسي خاص براي           ها سدر. شدت بر روح شاعر تاثير گذارد     

توانيم حداقل چهار معني براي اين        ما مي . ها معاني مختلفي دارد    واژه درس . اثرش برگزيده است  
شود يا آنچـه   آموزيم اطالق مي به آنچه مي ،  ترين معني  درس در رايج  : واژه در فرهنگ لغت بيابيم    

ها به خواندن متون كتاب مقدس       درس،  در زمينه مذهبي  . كند   مي كه استاد در يك كالس تدريس     
هـا از معنـاي      در حـوزه موسـيقي درس     . اشاره دارد ،  كند   مي كه مصائب حضرت مسيح را مطرح     

نه مرگ بـه طـور كلـي    «ها آنچه را ژاكوته از مرگ  درس، جا اما در اين. 1ديگري برخوردار است
شـاعر  ) 12 :2011،  ونسان(،  شود گيرد يادآور مي   فرا مي » بلكه مرگي خاص  ،  يا به عبارتي انتزاعي   

، تر باشـد  ي مرگ را به نحوي كه به واقعيت نزديك        كوشد واقعيت مرگ را نشان دهد و لحظه        مي
اي  از ايـن درس نغمـه  ، خواهد با توسل به شعر     يابد و مي    او پيام مرگ را در مي     . به تصوير بكشد  

  :*شود مقدمه آغاز مي با شعري چهار مصراعي به عنوان ها درس. بسازد

  ندكم يند و تنظينج اتاق بنشكاش در ك«
  كرد چاپ را تنظيم مي، چين حروف ام چنان كه در گذشته سطوري را كه من گرد آورده

___________________________________________________________________________ 
، انـد  ردهكـ ف  يوپرن تـأل  كه و فرانسوا    ي آنتوان شارپانت  كه مار ك معروف   »يكي تار يها  درس « به   »ها درس« ي واژه. 1

  .دهد يارجاع م
 . از نگارنده استي فارسيها ترجمه* 



 1395 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 21، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 318

 

 

  .كند  مييادآوريانش را ينان به من پاك ه پرسشك يدر حال
  ،  و انحراف نگه داردي و صداقتش دست مرا از سرگردانياش درستك

  )9 :1994، وتهكژا(» داگر دستم بلرز
«Qu’il se tienne dans l’angle de la chambre. Qu’il mesure, 

comme il a fait jadis le plomb, les lignes que j’assemble 

en questionnant, me rappelant sa fin. Que sa droiture 

garde ma main d’errer ou dévier, si elle tremble.»  

ن شـعر چهـار     يـ ا،  ميريـ ادبود در نظـر بگ    يـ  ي بنـا  يك شعر را به عنوان      ي عهن مجمو ياگر ا 
 در  يا رسـد و همچـون نوشـته       ي مجلّـل بـه نظـر مـ        ين بنـا  ي بر سردر ا   يا بهيتك مانند   يمصراع

 ي شخـص ي شعر را همچون آرامگاه ادبي ن مجموعه يچنانچه ا ،  شود يگر م  خصوص مرگ جلوه  
. شـود  يان مي بر سنگ قبر نمايا عر همچون نوشتهن شيا، ن صورت يدر ا ،  ميريخاص در نظر بگ   

  :ميپرداز ين مجموعه مين شعر از اي نخستينون به بررسكا

  ها آن وقت«
  ، به زحمت زنده، خبر يب، هراسانمنِ 
  ، ده شده بودير پوشيم از تصاويها ه چشمك يدر حال
  .خواستم راه را به محتضران و مردگان نشان دهم يم
  ، شاعرِ پناه گرفته، من

  ، بردم ي نميه رنج چندانك، افتهينجات 
  !نم كم يجا را ترس  به آني منتهيها رفتم تا جاده يم
  ، چراغ به نفس نفس افتاده، نونكا

 ، لرزد يه مك يو من با دست سرگردان تر

  )11. ص، 1994، وتهكژا(» نمك ي آزاد آغاز مي در هواي دوباره به آرام
«Autrefois, 

moi l’effrayé, l’ignorant, vivant à peine, 

me couvrant d’images les yeux, 

j’ai prétendu guider mourants et morts. 

Moi, poète abrité, 
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épargné, souffrant à peine, 

allais tracer des routes jusque-là! 

A présent, lampe soufflée, 

main plus errante, qui tremble, 

je recommence lentement dans l’air.» 

ورزد و گسستن از گذشته را نـشان         يد م كي تأ »نونكا« و   »آن وقت ها  «ن  ين شعر بر تضاد ب    يا
 از  ها درس دفتر شعر    ييشد و جدا  ك  يه قبالً باور داشت دست م     كمنِ شاعر از هر آنچه      . دهد يم

 خـاطر  -گـردد  ي  به آن باز م»هراسان«ه صفت ك -را  L’Effraie (1954) جغد سفيددفتر شعر 
 »خبـر  يب«ه صفت ك- L’Ignorant (1956) خبر بين از دفتر شعر ين شعر همچنيا. ندك  مينشان

ه ك ييرد تا جا  يگ ين خود فاصله م   يشين گونه از آثار پ    يشاعر ا . شود ي جدا م  -گردد يبه آن باز م   
به مردگان آرامش ، كند  مي بود بر مرگ غلبه  يه مدع ك باشد   يا  تازه 1ي  اورفه«تواند آن    يگر نم يد
 يقـت گفتـار شـعر     يدر حق ). 14. ص،   2011،  ونسان(» دهد يد و راه را به آنها نشان م       بخش يم
تواند  يش نميها ه سرودهك كند  مي  احساس يوته به خوب  كرسد و ژا   يد به نظر نم   يگر مف يد،  يسنت

  .  برخوردار باشديالعاده و اله  فوقييرويمانند اشعار اورفه از ن
 يبـستر . شدكـ  ير مـ يد را به سمت مرگ به تصو فريك يشرويپ ها درس ي اشعار مجموعه

درد ، شـود  ي زنـدگان دور مـ  يايـ شتر از دن  يـ شتر و ب  يـ ه ب كـ  يسك ييتنها،  اضمحالل زبان ،  شدن
م از  كـ  مكـ فـرد محتـضر     . جان ي ب يريكگران در برابر پ   يان و سپس بهت د    يكرنج نزد ،  يجسمان
ـ  يبـاً د يتقر«رمـرد  يپ، شود ي محسوس دور ميايدن   Il ne pèse presque plus» نـدارد يگـر وزن
). 19، همـان (  Il n’entend presque plus»شـنود  ي نمـ يزيـ گر چياو د«، )15: 1994، وتهكژا(
 Même tourné vers» ه پشتش بـه ماسـت  كاما انگار ،  ما برگرداندهيش را به سوياگرچه رو«

nous/ c’est comme si on ne voyait plus que son dos )ه كـ ال شاعر در همان حـ ). همان
را مـرگ بـه     ي ز كند   مي يند جلوه دادن آن خوددار    ياز خوشا ،  شدكر ب يوشد مرگ را به تصو    ك  يم

با نشان دادن مرگ امتناع     يوته از ستودن و ز    كن رو ژا  ياز هم . با است ي ناز ي و روح  يلحاظ جسم 
  .ورزد يم

___________________________________________________________________________ 
اش  ه معـشوقه  كـ د  يوشـ ك ي مـ  هـوده يب،  ردكـ   يان را افسون مـ    يان و آدم  يه با آواز و آهنگش خدا     ك ياورفه در حال  . 1
بـه  ، الهـه هنـر  ، وپيالكـ ونان و رم اورفه پسر     ير  يدر اساط . اورد و از مرگ نجات دهد     يرون ب يد را از جهنم ب    يسياور
  .ابدي يبه عنوان پدر شعر حضور م، ه نُه زه داشتكش و چنگش يها يل وردخوانيدل
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  ، ها وهينه فانوس م«
  ، كبا ينه پرندگان ب
  ن نقوش؛يتر نه ناب
  ).1994:13، وتهكژا(» ا و آب تازهه شتر پارچهيه بكبل

«ni la lanterne des fruits, 

ni l’oiseau aventureux, 

ni la plus pure des images; 

plutôt le linge et l’eau changés»        

 را  يه هر تصور  كمنِ شاعر   . ابدي  يقاً خود را سردرگم م    ي عم »من«،  ت تلخ ين واقع يدر برابر ا  
ز از يـ لبر«:  اسـت كه غرق اشكز منِ انسان يبخش شعر از دست داده و ن      يدر مورد قدرت تسل   

چـرا مـردن؟ چـرا بـا        : پرسـد  يه از خود م   كلسوف  يمنِ ف ،  و در آخر  ) 23،  همان(»  ]... [،  كاش
، همـان (» م؟ير را در تبار خـود داشـته باشـ   ين غل و زنجيد ا يه با كم ما   يه هست ك«؟  ين سخت يچن
24.( 

Qui sommes-nous, qu’il faille ce fer dans le sang?  در ين سـؤال را تولـستو  يهمـ 
 او  ي وجـود مـاد    يايبقا،  ستف بود يركن  يا«: كند   مي گونه مطرح  ني ا 27 در فصل    رستاخيزتاب  ك
، 1385، يتولستو(»  مرد؟ين آسانيا آمد؟ و چرا به اي چه به دن   يد؟ برا يشكنقدر رنج   يچرا ا ،  بود
 ل يشاعر از سه تقل، ف لحظات احتضاري توصير بران شعيدر ا هكر است كان ذيشا). 636. ص

régression معلـم  «: شـود  ي مـ  كوچك يمعلم دوباره طفل  : يل زمان ينخست تقل . كند   مي  استفاده
: 1994، وتـه كژا(» ديـ  به نظر آيفي ضعكوچكه طفل  كن گونه مجازات شود     يد ا يخوش قلب با  

  que le bon maître soit ainsi châtié,/ qu’il semble faible enfançon). 4-5ات يـ اب، 15
در «: كنـد    مي ار بزرگ را اشغال   ي بس يفرد محتضر تخت  : مينك  ي را مشاهده م   يانكل م يدر ادامه تقل  

ان يو در پا  dans le lit de nouveau trop grand )6ت يب، همان(» ار بزرگي باز هم بسيبستر
ـ  يگـر هـ   يباً د ياو تقر  «:ر است ي فرد محتضر چشمگ   يالغر: مي هست يل جسمان يشاهد تقل   يچ وزن
ر يناپـذ   وصـف يقتـ يوته حقك ژايمرگ برا Il ne pèse presque plus ).10ت يب، همان(» ندارد

ه كـ  گذاشت چـرا     يش نام يتوان برا  ي آنچه نم  يعني. شود ي نشان داده م   »يناگفتن«است و با واژه     
را آنقدر  ي است ز  »يناگفتن«مرگ. رود يند فراتر م  ك كاورد و در  يتواند تاب ب   ياز مرز آنچه بشر م    

، همان(» راهتكم و   يابوس بنام كم آن را    يتوان يم«: ردكفش  يتوان توص  يه نم كز است   ينفرت انگ 
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زد يانگ ي را بر ميمرگ چنان انزجار  On peut nommer cela horreur, ordure). 1ت يب، 22
 »مينكش يم تماشايبه زحمت جرأت دار«: ستيتوان به آن نگر ي ميه به سختك

 A peine ose-t-on voir)ا). 5ت يب، 21، همانه كـ » واريد «يك.  ماندگار استييمرگ معم
ر اشـاره  ي سخن گفـتن از مـرگ فقـط ضـم         يوته برا كن رو ژا  يرند و از ا   يگ يده م يهمه آن را ناد   

 :نديب يرا مناسب م) آن (يخنث

  ستيردن نكگر بحث بر سر عبور يد«
  :ها ان چمنيبه سان آب م

  ).12: 1994، وتهكژا(» گردد ي بر نمآن
«Il ne s’agit plus de passer 

comme l’eau entre les herbes:  

cela ne se tourne pas»   
  ).22، همان(» ابدي ي در صفحه نوشتارش راه نمآن«

cela n’entrera pas dans sa page d’écriture. 
  ).27، همان(» ميره شوي چآناش بر ك«

Qu’on emporte cela.  

  آن«
  ).41، همان(» ردكتوان خود را از اندوه خالص  يگر نميه دك است يزمان

«Cela, 

C’est quand on ne peut plus se dérober à la douleur»                     

فـرد  ،  فاقـد نـام  يزيـ بـه چ ، شـود  يل مي تبد»آن«م مرگ به يديات فوق ديه در ابكهمانطور  
او هنوز  . ستيگر انسان ن  ي د ييه گو كدهد چنان  يا از دست م   اش ر  يرامت انسان ك ي  محتضر همه 
  : ستيگر انسان نين ديكنمرده است ل

  .ستيگر او نينون دكاز هم ا«
  )27 :1994، وتهكژا(» ستيقابل شناختن ن، و از نفس افتاده

«Déjà ce n’est plus lui. 

souffle arraché: méconnaissable.»   
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 بـه   كند   مي عت را نظاره  يپرندگان و طب  ،  هوا،  ه آب ك يحالشاعر در   ها   درسدر دوشعر آخر    
 يمـرگ در دل زنـدگ  : سـپارد  ياو درسش را به خاطر م . رديگ ي را از سر م    يج دوباره زندگ  يتدر
ه مـرگ در آن منـزل   كـ  را دوست داشت اما ندانست و به خاطر نداشت يتوان زندگ  ينم. است
م يـ ورز  مـي  دنش اجتناب ياگرچه ما از د   حضورش پنهان است و     ،  يمرگ در دل روزمرگ   «. دارد

وته مرگ  كژا). 19: 1993،  موسياون(»  وجود دارد  كرينامحسوس و ز  اي    ه به گون  كاما بدون ش  
قـت  ياو در حق. دهد ياش نم با جلوهيبخشد و ز  ي به آن نم   ي حماس يا پندارد و جنبه   يرا مبتذل م  

 فيـ ت را تحر  يـ واقع،  ه و اسـتعاره   ي همچون تـشب   ي ادب يها هيه استفاده از آرا   كن باور است    يبر ا 
ه يگر است و از توج     شاعر فقط نظاره  . شدك  ير م يه مرگ را به تصو    يرك ي اشعار او چهره  . كند  مي

  .زديپره ير مرگ ميو تفس

   يبحران زبان شعر
كه ما براي ملموس بودن معني بـراي   -Chants d’en basهاي زيرين   نغمهمجموعه شعر

 متـشكل از پـانزده قطعـه    -ايـم  ترجمه كردههاي دنياي مردگان   مه نغ در چكيده آن را   ،  خواننده
در حـالي كـه   .  منتـشر شـد  1974 سروده و نخستين بار در سـال       1973شعر است كه به سال      

تـر    كـم  هاي دنياي مردگـان     نغمه،  كند   مي  مراحل يك سوگواري را ترسيم     ها درسي     مجموعه
. كـشد  فـرينش شـعري را بـه تـصوير مـي     پردازد و بيشتر بحـران آ   به واقعيت عاطفي مرگ مي    

اين مجموعه را تحت تأثير مرگ مادرش سروده هر چند كه از او هيچ نـامي در اشـعار                   ،  شاعر
شـود ايـن زورق اسـتخواني كـه تـو را              اين گونه دور مي   «: اي مگر با استعاره  ،  برده نشده است  

 Ainsi s’éloigne cette barque d’os qui t’a )5بيـت  ، 48: 1994، ژاكوته(» كرد حمل مي

porté .  
 ياز ارزش شـعر  chant  »نغمـه «ه واژه كادآور شد يد ين دفتر شعر بايح عنوان اي توضيبرا

.  بـوده اسـت  »نغمـه « يـك شه  يـ شود هم  يه با وزن و آهنگ همراه م      كرا شعر   يبرخوردار است ز  
را يـ نه دارد ز دوگاييمعنا) دستور زبان فرانسه (ي به لحاظ دستور »نيريز« ي گر واژهي ديازسو
ن واژه متـرادف   ين صورت ا  يم و در ا   يريان در نظر بگ   كم نخست آن را به عنوان متمم م       يتوان يم

 يويـ  دنيهـا  نغمـه ، هـا  ه نغمـه كـ  كند  مين داللتياست و بر ا) اين دن ي ا يبه معن ( ici-basواژه  
ن صـورت  يـ ه در اكه در نظر گرفت يال  را به عنوان مضاف en basتوان ين حال ميدر ع. هستند
 ي واژه.  مردگـان  يعنـ ين اسـت    يرزميـ چمـن و آنچـه ز     ،  ني به زم  كند   مي  اشاره »نيريز« ي  لمهك
  .اند  آرام گرفتهكر خايه زكها   است از آنيا هيناك، ن صورتي در ا»نيريز«
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: كنـد    مـي   مرده را بازگو   ير زن يه خاطره و تصو   ك به عنوان مقدمه دارد      يشعر،  ن مجموعه يا
 Je l’ai) 37، همـان (» دميـ  از دانتل به تن داشـت د يستاده بود و لباسيه اك يمن او را در حال«

vue droite et parée de dentelles . ن زن هرگـز در دفترشـعر   يه قبالً گفته شد از اكهمانطور
.  زن اسـت   يـك ن مرده   يه منظور از ا   كدهندي نشان م  ير شخص يشود و فقط ضما   ي برده نم  ينام

سه بـار   . شود يرار م ك چهار بار ت   »سنگ«لمه  ك. كند   مي اني ب يدگش مرگ را همچون سنگ   ،  شاعر
فرو ،  از سنگيا گوشه«، Dure comme une pierre» سخت همچون سنگ «:هيبه صورت تشب
ه سـنگ مـزار خـود    يش شـب يشاپياو پ«،  un coin de pierre fiché dans le jour»رفته در روز

 يسـنگ اي  هآ«:  بار به صـورت اسـتعاره  يكو  Elle est déjà comme sa propre pierre» شده
 oh pierre mal) 13، 11، 6، 5 يهـا تيـ ب، 37، همـان (»  دوستت نداشـتند يافك يه به اندازهك

aimée .جسم  ي و لخت  ي به سخت  كشيب،  ل شده به سنگ   ي جسم تبد  يعني ي معدن ين استعاره يا 
  .جان اشاره دارديب

  نامParler  زدن حرفبخش اول . شود يم ميمجموعه به دو بخش تقس، بعد از شعر مقدمه
 ين اشعار شـاعر بـا تـوجه       يدر ا . است) 8 تا   1از  ( شده   يگذار  و شامل هشت شعر شماره     دارد

 يه به ناتوان  ك يدر حال ،  دهد ي مردگان گوش فرا م    يعني هستند   »ريدر ز «ه  ك آنان   يخاص به آوا  
ديگـر  بخـش دوم    . ر بگـذارد  يع تـأث  يقـا تواند بر اوضاع و و     يگر نم يه د ك يزبان. شدياند يزبان م 
شـاعر  ، ن اشـعار يـ در ا.  اسـت يگـذار   شامل شش شعر بدون شـماره  Autres chantsها  نغمه
  .ابدي بيراه حل، ه با آن مواجه شده استك ي از بحران شعريي رهايوشد براك يم

ر نجا صحبت بر سـ ياما در ا، ردهكه شاعر تعمداً انتخاب ك است يعنوانParler ن زدحرف 
 را ين عنـوان يوتـه چنـ  كه چـرا ژا كـ شـود   ين سؤال مطرح مـ   ي از اشعار است؛ پس ا     يا مجموعه
بـه عنـوان   ،  شيدايـ را شعر از آغـاز پ     يرت دارد ز  يده است؟ درواقع حرف زدن با شعر مغا       يبرگز

مرگ هر ، وتهكه به اعتقاد ژاكد گفت ين پرسش با يدر پاسخ به ا   . نغمه و آواز شناخته شده است     
ن يـ ادآور ايـ ، ه مـرگ كـ چـرا  ، است ناتوان برابر مرگ در شعر. دارد يوت وا مكبه س را   يا نغمه
 يهـا  هيـ وفـور آرا  شاهدحرف زدن در بخش .  استي فانيه انسان موجودكقت تلخ است يحق
 parler» رسـد  ي دروغ به نظر محرف زدنآنگاه «: از جمله. مي عنوان هستي رامون واژهيرار پكت

alors semble mensonge ،»استيگريز دي گاه چحرف زدن، ن همهيبا ا  «parler pourtant 

est autre chose quelquefois ،» حـرف بـزنم  ه يخواسـتم بـدون تـشب    يمـ «J’aurais voulu 

parler sans images ،»  دشـوار اسـت  حـرف زدن پـس  « parler donc est difficileو ... . 
  ).51-41: 1994، وتهكژا(
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بـرد و بـه      ير سـؤال مـ    يـ الم را ز  كارزش و اعتبار    حرف زدن    ن شعر از مجموعه اشعار    ياول
وتـه بـه    كدر شـعر دوم ژا    . كنـد    مي اني ب ي زندگ يها الم را در برابر رنج    ك يتر ناتوان  قيعبارت دق 
ـ  يشاعر از ق  ،  ن مطلب ي نشان دادن ا   يپردازد و برا   ي مرگ م  يريناپذ  وصف ي مسأله ن ورق  ياس ب
ه در تمـاس بـا مـرگ    كـ  جـسد   ير اراد يـ ت غ ي و فعال  شود يه در تماس با آتش مچاله م      كاغذ  ك

  :كند  مياستفاده، شود يسخت م

  ،  دارديوهكبازهم ش، سوزاند يرا آتش گرچه ميز«
  ردكاس يتوان آن را با ببر ق يم، سرخ است

] ...[   
  )43: 1994، وتهكژا(» تواند موضوع شعر باشد يگر ميبه عبارت د

«car le feu a encore une splendeur, même s’il ruine 

il est rouge, il se laisse comparer au tigre 

[...]  

autrement dit, c’est matière à poème» 

  :ردن آن عاجزكزشت و منفور است و زبان از رام ،  نداردييبايچ گونه زي مرگ هيول

  ، يچ نامينه ه، نه چهره، ل داردكمرگ نه ش«
  ردكر مطلوب رامش يتوان در تصاو يه نه مك است يا دهيپد

  ، ن واژگان وا داشتينه به اطاعت از قوان
  كند  ميه ورق را پاره پارهك يا دهيپد
  آورد يز جان را به درد ميو ن
» دهـد  ي را نمـ يگـر ياجازه حرف زدن بـه زبـان د  ، واناتيه به جز زبان ح    ك يا دهيپد

  )44، همان(
«c’est ce qui n’a ni forme, ni visage, ni aucun nom, 

ce qu’on ne peut apprivoiser dans les images 

heureuses, ni soumettre aux lois des mots, 

ce qui déchire la page 

comme cela déchire la peau, 

ce qui empêche de parler en autre langue que de bête.» 



 325ژاكوته  فيليپ اشعار در اندوه نوشتار

 

 

 در گذشـته ه كـ  يزيـ چ، حـرف زدن ، پس«: شود يادآور خاطرات خوش مي، گاه حرف زدن  
» ال باطـل اسـت؟  يـ ا دروغ اسـت؟ خ يـ آ، سرودن نام داشت و حال به زحمت جرأت آن اسـت        

 Parler ainsi, ce qui eut nom chanter jadis/ et que l’on Ose à peine )45، همـان (

maintenant/ est-ce mensonge, illusion? .»ه شـاعر هنـوز   ك است ي لحظات خوش»گذشته
نـون  كا، شياما سرا، دي بسرايتوانست اشعار يرده بود و م  ك تجربه ن  يكزدن گونه از ن   يمرگ را ا  

حـرف زدن  «: شود يت شروع مين بيبا احرف زدن  مجموعه شعر   .  است ياركبيبه نظر شاعر فر   
 Parler  est facile, et tracer ) 1ت يب، 41، همان(»  صفحهيلمات روكآسان است و نگارش 

des mots sur la page .ه كـ  ي زمـان كنـد   مـي يادآوريشاعر ، نديآ يه در ادامه مك يياه تي در ب
ابتـذال  . شود يل م ي تبد يني مسخره و دروغ   يحرف زدن و سرودن به باز     ،  رديگ يرنج ما را فرا م    
ده است به هـم     يتواند آنچه را مرگ از هم در       ي نم يالمكچ  يه. كند   مي  را نابود  يمرگ هر گفتار  

  .وند زنديپ
شود امـا   ي آغاز م»گريد«با صفت مبهم  Autres chants هاي ديگر نغمهبخش دوم با عنوان 

ه كـ  بنامد؟ از آن جـا       هاي ديگر  نغمهن بخش را    ي ا يها نغمه،  ه شاعر كز سبب شده است     يچه چ 
توانـد بـر سـر       يپس بحث نمـ   ،  ز در همه جا حضور دارند     ين مجموعه شعر ن   يمرگ و رنج در ا    

 ين اگر شعر  ياند بنابرا   متفاوت )هاي دنياي مردگان   هنغم(هاي زيرين     نغمهه از   ك باشد   ييها نغمه
 تـر بـه     يلـ ك يا  به گونه  هاي ديگر  نغمهدام است؟ شاعر در     كآن شعر   ،  گر قابل سرودن است   يد

 خـروج از بـن      ي برا ييها افتن راه حل  يپردازد و همزمان به دنبال       ي مرگ و گذر عمر م     ي مسأله
ه بـه  كـ  يزمـان ، كنـد   مـي زمان را مطرح ن بخش گذر    ين شعر ا  ياول.  ش است ي خو يبست شعر 
  :كند  مي تريكشود و مرگ را به ما نزد ي ميسرعت سپر

  ، ميما چه شد، آه دوستان دوران گذشته«
  ، شود يم مكدمان يام، بازد يخونمان رنگ م

] ... [  ،  
  ستي غلبه ني برايچ راهيا هيپس آ
  )57: 1994، وتهكاژ(» م؟يه قبل از زمان مغلوب نشوك آن ي برايم راهكا دستِ ي

«Oh mes amis d’un temps, que devenons-nous, 

notre sang pâlit, notre espérance est abrégée,  

[...],  
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N’y a-t-il donc aucun moyen de vaincre 

ou au moins de ne pas être vaincu avant le temps?» 

ه كـ  يا ي گذر از بحران شعر    يابد برا ي ب ي تا راه  كند   مي  مطرح يشاعر سؤاالت ،  بين ترت يبه ا 
 ي گواه35 و 25، 24ات يدر آغاز ابcherchons » ميبگرد «ي رار واژهكت. با آن مواجه شده است

دورترهـا را   ،  ميدوباره بگـرد  «: ابدين بحران ب  ي خروج از ا   ي برا يزياست بر عزم شاعر تا راه گر      
 )58، همـان (» ميور از دسـترس را بگـرد  شتر ديـ ب،  اند پنهان شده ها    ه واژه ك ييجا،  آنجا،  ميبگرد

cherchons encore par-dessous,/ cherchons plus loin, là où les mots se dérobent/ 

cherchons plutôt hors de portée .  
 :ن شـعر اسـت  يـ منـد ا   قـانون يژگي نشانگر وين شعر طوالني ايبند  و قطعهيساختار نحو

 را يمراحلـ ، ي ـ منفـ  ي فرضيها اند و گفته ه مسدود شدهك  رايمراحل، ي ـ منف ي سؤاليها گفته«
گـر  يه دك ي شاعرين راه را براي ايتوان سخت  ميبين ترتيبه ا،  دهند ينشان م ،  ردك يد ط يه با ك

ـ ،  ستيـ  اورفه برخوردار ن   يروهاياز ن  ن رنـج   يبنـابرا ). 103: 2003،  مـن كبالن(» ردكـ  ينـ يب شيپ
م كـ گـاه    چيه هـ  كـ  اسـت    يا فاصـله ،  تي زبان و واقع   انيم.  دارد ي را در پ   يبحران شعر ،  يعاطف

 جـز زبـان   يگـر يحرف زدن بـه زبـان د  « وجود ندارد جز    يگريان د كجه ام يدر نت . نخواهد شد 
 در واقـع  يعني parler en autre langue que de bête )15ت ي ب44: 1994، وتهكژا(» واناتيح

توانـد بـر     ي است و نمـ    يز زندگ  ا يبخش،  را زبان ي ز . از زبان  يست جز چشم پوش   ي ن يگريراه د 
وتـه  كب ژا ين ترت يبد.  عاجز است  ير انسان يان امور غ  يه از ب  ك ي است انسان  يامر. ندكمرگ غلبه   

ناشـناخته نـه    .  است »ناشناخته«وته  ك ژا يده  يمرگ به عق  . برد ير سؤال م  يت زبان را ز   ي ماه يحت
ر قابل شـناختن    يه ذاتاً غ  ك يره ناشناخته به مفهوم ام    كه هنوز شناخته نشده بل    ك يزيبه مفهوم چ  

 را به جنب    يآدمها    ه ناشناخته ك واال برخوردارند چرا     يوته از ارزش  كامور ناشناخته نزد ژا   . است
سازند  يشه را به ذهن متبادر م     ين اند يخوانند و ا   يقت فرا م  ي حق يدارند و به سو    يو جوش وا م   

مرگ مـرز   . امحسوس قرار دارد   نامشهود و ن   ييژرفا،  ي هر ظاهر مشهود و محسوس     يه در ورا  ك
 و هم از زبـان      يمرگ هم از آگاه   . يدني و ناد  يدنين د يمرز ب ،  ها است  ها و ناشناخته   ن شناخته يب
 و جـسم  يتوان افـول آدمـ   يرا گرچه ميز.  است»يان نشدنيب«وته ك ژا ين رو برا  ياز ا ،  زديگر يم
 مـرگ اسـت و نـه        ي انهنـش ،  جسد. ر است يناپذ فياما خودِ مرگ توص   ،  ردكف  يجان را توص   يب

 ي نـشانه ،  زبـان . دهـد  ي نمـ  ي خواهد گذشت اطالعـات    يخودِ مرگ و به ما از آنچه بر روح آدم         
ر در تضاد قرار    ك و تف  يه مرگ با زندگ   ك يدر حال ،   انسان است  ي شهير و اند  ك تف ي ات و قوه  يح
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 » فهـم ي ندهنكد ي تهدي هيسا«، استnon-pensée  »يرك تفيب«چ يلوكان ژانيمرگ به ب. رديگ يم
را ي م ينم انسان ك  ي م يه زندگ ك يتا زمان «س بالنشو   يت مور يبه روا ). 14: 1966،  چيلوكژان(.است
  .»1ستميرا هم نيستم پس ميگر انسان نيرم چون ديبم ه ك ياما هنگام، هستم

: ن اسـت يـ دار باشـد؟ پاسـخ ا    يـ تواند پا  ي م يچگونه شعر ،  ي زندگ يثبات يدر برابر مرگ و ب    
 بـرون  يايبا دن، ها با زنده ،  وشد دوباره با مردگان   ك  يه م كش  يها تيآگاه از محدود  ،   ساده يشعر«

 را  ين آشت يه ا كم  يابي ب يدگذرگاهيپس با ). 5: 2003،  ونسان  (» ندك درون ارتباط برقرار     يايو دن 
رفـت از    بروني برايوته به دنبال راهكژا،  مجموعهي انتهاي از شعرها يكيدر  . ر سازد يپذ انكام
، نـد كف  يد را توصـ   يـ  جد يزبـان شـعر   ،  ن زمـان  يتـر  وتـاه كوشد تا در    ك  يحران است و م   ن ب يا
 از يه وكـ ن اسـت  يـ  گواه بـر ا   هاي زيرين   نغمه ي  ان مجموعه ي مصرانه شاعر در پا    يها بيترغ«

»  آگاه اسـت   ينش ادب ي در آفر  يش از ناتوان  ين نگران يراتش و همچن  ك از ازدحام تف   يخطرات ناش 
  :)103: 2003، منكبالن(

  .ان برسانين شعر را به پايامروز زود ا، سيتاب را زود بنوكن يا«
  ره شوديد بر تو چيه تردكش از آنيپ

  اندازد ي و به اشتباهت مكند  ميه گمراهتك يانبوه سؤاالت
  ...ا بدتر از آني

   خط بشتابيبه انتها
، وتـه كژا (»نكـ  را پـر   صـفحه ،  انـدازد يت را به لـرزش ب     يها ه ترس دست  كش از آن  يپ
1994 :64(  

«Écris vite ce livre, achève vite aujourd’hui ce poème 

avant que le doute de toi ne te rattrape  

la nuée des questions qui t’égare et te fait broncher, 

ou pire que cela... 

cours au bout de la linge, 

comble ta page avant que ne fasse trembler 

tes mains la peur»  

___________________________________________________________________________ 
1. Dictionnaire de citations françaises, Gilles Firmin, Paris, 2006. 
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 انـسان   يالم در برابر رنـج و فنـا       كه  كابد  ي  يوته در م  ك ژا ،  هاي زيرين  نغمهب در   ين ترت يبد
 ر را نـابود   يلمات و تصاو  ك يروين رو ن  ياز ا ،  ريناپذ  است وصف  يامر،  مرگ. شود ينده م كسراف
  وت وا دارد؟كتواند شاعر را به س يا مرگ مياما آ. كند مي

  شعر در برابر مرگ 
 بـه عنـوان مقدمـه آغـاز     يا با قطعه كه À  la lumière d’hiver مستان زدر پرتو دفترشعر  

افت و مانند دفتـر شـعر       ي انتشار   1977به سال   ،   سروده شد  1976 و   1974 ين سالها يب،  شود يم
. قسمت نخست چهار شعر و قسمت دوم ده شعر دارد         .  شامل دو قسمت است    هاي زيرين  نغمه

را عنوان آن يز.  از مرگ باشد  يي رها ي تالش شاعر برا   نينخست،  ن مجموعه يه ا كرسد   يبه نظر م  
 يوانگهـ .  و زودگـذر اسـت     كد انـد  ين ام ياگرچه ا ،  كند   مي  از نور اشاره   يديان شب و ام   يبه پا 
. شـود  ي م ينجا تداع يز در ا  ي سرد و برف ن    ي آسمان يعت در زمستان و درخشندگ    ي طب يگيرايپ يب

 شاعر نـسبت بـه      يركوسواس ف ،  ندكان  ي را ب  يري پ ي ه آغاز مرحله  كش از آن    ي زمستان ب  ي واژه
. ن مجموعه تنهـا پنجـاه و دو سـال دارد          يش ا يوته به هنگام سرا   كرا ژا يز،  دهد ي را نشان م   يريپ

» كنـد   مـي  يريـ احساس پ ،  ي سالخوردگ ي ش از دوره  يها پ  وته سال كژا«: سدينو يموس م يژان اون 
  : ميخوان يسروده است م يست و هفت سالگيه در بك يدر شعر) 19: 1993، موسياون(

  ابدي يل ميام تقل يه سالمتكنم يب يم ] ... [«
  وتاه در برابر مهكن آتش يهمچون ا

: 1953، وتهكژا (»شود ير مي د... برد ين م يآن را از ب   ،  زند ي سرد به آن دامن م     يه باد ك
18.(  

«[ ... ] Je vois ma santé se réduire 

pareille à ce feu bref au-devant du brouillard 

qu’un vent glacial avive, efface... Il se fait tard.» 

  .مينيب ي در تصور دارد ميريه شاعر از پك را ير نامطلوبيت تصوين چند بيدر ا
ايـن عبـارت كـه در    .  استDis encore cela دوباره بگو، ي اين مجموعه عنوان شعر مقدمه

است و طبق نظر برخي منتقدان همچـون يـك كتيبـه            به ايتاليك نوشته شده     ،  آغاز مجموعه آمده  
exergue خـواه  ،  ديگر بـار آنـرا صـبورانه بگـو        «: شود  مجموعه با اين بيت آغاز مي     . كند   مي عمل
 Dis encore cela )71: 1994، ژاكوتــه(» امـا ديگــر بــار بگـو  ، تــر خـواه بــا خــشم  صـبورانه 
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patiemment, plus patiemment/ ou avec fureur, mais dis encore» .    ايـن بيـت پيوسـتگي
بايـد  ،  نوشـت » زود«طـور كـه بايـد       همـان . كند   مي  آشكار هاي زيرين نغمه را با    در پرتو زمستان  

و تكـرار آن  » صبورانه«نخستين بيت اين دفتر با قيد       . ترين را  بلكه ممكن ،  نه همه چيز را   ،  »گفت«
 كه آيا صبري كـه شـاعر از آن          كند   مي اين سؤال را طرح   ،  )»تر صبورانه«(به شكل صفت تفضيلي     

زدگي شاعر كه در انتهاي       با شتاب  »صبورانه«گويد صبري حقيقي است؟ در حقيقت قيد        سخن مي 
در ) »بـا خـشم  «(زيرا مـتمم شـيوه    . در تضاد است  ،   به آن اشاره شد    هاي زيرين   نغمه ي   مجموعه

 ونـه آرامـشي را رد  هرگ،  هاي يـك تـا سـه       در بيت » بگو«ي فعل امري      بيت دوم و تكرار سه باره     
  :رسد كه در برابر تاريكي مرگ هنوز اميدي وجود دارد با اين حال به نظر مي. كند مي

  ، دميار دكمن مرگ را بر سر، راست است، يآر، يآر«
] ...[   
  .ن چاقو برداشته نشدهيه با اكهست اي  هكن تيكل
  ) 79، همان(» قيچونان آب در پشت قا، دوباره به هم آمده، اش ا پس از ضربهي 

«Oui,  oui, c’est  vrai,  j’ai  vu  la  mort  au  travail, 

[...] 

Mais  quelque  chose  n’est  pas  entamé  par  ce  couteau 

ou  se  referme  après son  coup  comme  l’eau  derrière  la  barque» 

تنهـا   portes  qui se  ferment  )11ت يـ  ب77، همان(» شوند يه بسته مك ييدرها«در برابر 
ش آگـاه اسـت و خـود را از هـر            يهـا  تيشاعر از محـدود   . لمات پرداخت ك با   يتوان به باز   يم

 گـر يان اسـت و د   يه  مطـرود خـدا     كـ  كنـد    مـي  او  احساس  . نديب  مي ي ته يا قدرت خارق العاده  
وتـه بـا شـعر      كب ژا يـ رتن ت يبد. ا پرده از اسرار بردارد    يها بپردازد     ناشناخته يوشد به بررس  ك نمي
و «: ديـ خواهد باز هم سـخن بگو      يس او م  كبرع. شود يوت نم كم س ي اما تسل  كند   مي  وداع يسنت
خـود را  «) 13ت يـ ب، همـان  ( Et néanmoins je dis encore»ميگـو  ين همه باز سخن مـ يبا ا

نم كـ  ياصرار مـ «و ، )20ت يب، 78، همان(  en me forçant à parler »نمك يمجبور به صحبت م
 j’insiste, quoique je ne sache plus les mots » ستميـ گـر واژگـان را بلـد ن   يه دكـ هرچند 

 از يديـ اند اما هنوز ام  شاعر بسته شدهي مجلل شعر به رويها هنه راهكگرچه ). 23ت  يب،  همان(
، »ن چمنيآخر «يك، ي نشانيك، »يزيچ «يكوجود ، ش مانده است ي برا هاي زيرين  نغمهان    يپا

  :ده استيه توسط رنج لطمه ندك آنچه وجود
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  يرانيو، دهد ي را نشان نميچ راهيه نه تنها هك، رهي دارم تييمن عصا، نيعالوه بر ا«
  ده استيش پاشيها ز بر لبهين چمن نيآخر
  ي با نوريد روزيشا
  )78، همان(» ... رتري دلي راهنورديبرا

«j’ai une canne obscure 

qui, plus qu’elle ne trace aucun chemin, ravage 

la dernière  herbe sur ses bords, semée  

peut-être un jour par la lumière pour un plus  

hardi marcheur...» 

هنـوز  ، گفتـنش سـاده اسـت   ، مـن گفـتم  : ورزد يد مـ كيـ  تأ»گفتن«بر فعل  ،  در پرتو زمستان  
 اسـت و هـم      ] ... [ يالمـ ك يزپروره هم موجب بـا    ك يگفتن«. رهيو غ ،  اما باز هم بگو   ،  ميگو يم

ر يـ ز،  وشكب: آن را بگو  ،  در مخالفت با جلّادان   «): 102: 2003،  منكبالن(» موجب تمرّد از زبان   
  )                                                            71: 1994، وتهكژا (»...  زماني تسمه

en défi aux bourreaux, dis cela, essaie, 

sous l’étrivière du temps  
 ي فـصل -سخن گفـتن شه ـ  ي اندي برايـ و فصلها   درس - رنج وجود داردي براياگر فصل

نج عزلـت   ك آرامش در    يانسان را به جا   ،   آن شاعر  يه ط ك  -در پرتو زمستان   - نبرد يد برا يآ يم
  :كند  ميقيا تشويبه مقابله با دن

  ها هنه پارهكها را بدر همچون  هين سايعاقبت ا«
  نونكا ] ... [

  ين و برون آكد بر تن ي از پوست خورشيلباس
  ،  در برابر بادك چاال يارچكبسان ش
 ).51، همان(» نك و تازه عبور ك خني چونان آبياز زندگ

«Déchire  ces  ombres  enfin  comme  chiffons 

[...] 

À present, 

habille-toi  d’une  fourrure  de  soleil  et  sors 
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comme  un  chasseur  contre  le  vent, franchis 

comme  une  eau  fraîche  et  rapide  ta  vie» 

رد؟ چگونـه   كـ وار وحشت عبـور     يتوان از د   يتوان از مرگ دور شد؟ چطور م       ياما چطور م  
ه بـه احـساسات     ك يتيق اولو ين و از طر   كالم شاعرانه مم  كا تحت   ي با دن  يتوان گذشت؟ آشت   يم
ن امـر را وسـعت      يـ ده احساس است و ا    ييز زا يهمه چ ،  وتهكدر شعر ژا  . شود يسر م يه شده م  داد

ده يـ رات د كـ  بـه    ييحس شـنوا  . كند   مي ثابت،  ابدي يه به حواس پنجگانه اختصاص م     ك يواژگان
 arrive-t-il qu’on cesse de » م؟يگـر آن را نـشنو  يه دكد ي فرا خواهد رسيا روزيآ«: شود يم

l’entendre un jour ،» ن كـ بهتر گـوش  ، نكگوش] ...[ « Écoute, écoute mieux ،»  گـوش
ات يـ اب، 90، همـان ( écoute... Et puis dans l’eau invisible »... داي در آب ناپي وانگه... نك
 Écoute, vois: ne monte-t-il pas »رود؟ ي بـاال نمـ  يزيـ چ: نكـ تماشـا  ، نكگوش «، )8-11

quelque chose?) شـوند  يرار مكز بارها تيش نيها  و مترادف»دنيد«فعل ). 1ت يب، 95، همان :
، همـان (  tes  yeux  ne  sont  pas faits pour voir cela» ستيـ دن آن ني ديت برايچشمها«

، همـان ( vois »نيببـ «، )2ت يـ ب، 77، همـان (  je  les  ai  vus» دميرا دها  من آن«، )1ت يب، 63
، 85،  همـان (شم  يـ  از ابر  يا حضور جـسم   ي» مينس «يكزش  ز نوا يحس المسه را ن   ). 1ت  يب،  95
 elle m’a effleuré »ردكراهنش مرا لمس يپ، گذشت يه مك يدر حال«:  تماسيكا ي، )17ت يب

de sa robe en passant )ه رنج آن را ك يآب« يوانگه. كند  ميبه ذهن متبادر) 5ت يب، 88، همان
 »وهيـ طعـم م «ا يـ ، )5ت يـ ب، 93، همان( Une eau  que  la  peine  a  salée» رده استكشور 

saveur de fruit )د يـ  باييايـ درباره حـس بو . گردد ي برمييبه حس چشا) 18ت يب، 60، همان
ـ  «ي حهيا را ي) 45ت  يب،  86،  همان( شب   ي »حهيرا«ه  كگفت    انيـ ن حـس را نما  يـ ا» گانـه ي ب يزن
نـامش را   « چـون    ير عبـارات  از جملـه د   . مي روبـرو هـست    يزيات با حس آم   ي اب يدر برخ . كند  مي
 on ne sait pas son nom, mais on boit son parfum» مينوشـ  ياما عطـرش را مـ  ، ميدان ينم
) »شـود  يز خاموش نمـ يه شب هنگام نك يدن نوريبلع«(» ن نوريدن ا يبلع«) 15ت  يب،  88،  همان(

laper cette  lumière qui ne s’éteint pas la nuit )در پرتـو  ن يبنـابرا ). 17ت يـ ب، 90، همان
 يان آشـنا كـ م. شوند يسر م يردن م كدن و نگاه    يد،  گوش فرا دادن  ،  دنيشياند،  گريبار د ،  زمستان

بخـش شـب در    م فـرح يند و نـس يآ يت در م  كرند و به حر   يگ ياء در آن جان م    يه اش ك ييجا،  باغ
جـز مـرگ     بـه    يكيه در تار  كآورند يان را فراهم م   كن ام يشود ا  ي م يه سپر ك ي با زمان  يهماهنگ
  :ابدي يرامون ميب شاعر سعادت را در ارتباط با جهان پين ترتيبد. مينيز ببي را نيگري ديزهايچ
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   ]... [اه يبلور س، ك و خنيك تاريهوا، نك ياريحاال مرا «
  زند ين باغ قدم مين گونه در ايا، گذرم و زمان يان فاصله شفاف ميمن از م

  دارد يه قدم بر مكن شب است يا
  يا  به ستارهيا از ستاره،  باالتري به بامي  از بام

] ...[   
  ستي نيواريگر دي ديكيتار
  ).86-85ات ياب، همان(» خاموش،  روزي ف شده با دودهيثك

«Aide-moi maintenant, air noir et frais, cristal 

noir [...]. 

Je traverse 

la distance transparente, et c’est le temps  

même qui marche ainsi dans ce jardin,  

comme il marche plus haut de toit en toit, d’étoile 

en  étoile, c’est la nuit même qui passe. 

[...] 

Le noir n’est plus ce mur  

encrassé par la suie du jour, éteint.» 

ه كـ ر شعر همان طور     ن دفت يا. ابدي  يشوق نوشتن را باز م    ،   شبانه ين سان شاعر با گردش    يبد
 pour les seuls » گر ستارگاني دك پليفقط به خاطر چشمان ب«: شود يبسته م» ستاره«با واژه 

yeux sans paupières d’autres astres) يدرسـ . رسـد  يان مين نور به پايبا واپس) 97، همان 
ز را يـ ت اما همه چ اس ك رحم و هولنا   يهرچند ب ،  مرگ: اندازد ين م يطن،  داده شد » انهيتاز«ه با   ك

  :ندك ينابود نم

  ، وارين ديه داده به اكي تيشانيبا پ، يهمگ، كز از اشيلبر«
  اش ي ثباتيه بك
  ستي ما نيقت زندگيشتر حقيا بي آ
  شود؟ ياد داده ميه به ما ك
  )23، همان(» انهي با تازيميتعل
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«Bourrés de larmes, tous, le front contre ce mur, 

plutôt que son inconsistance, 

n’est-ce pas la réalité de notre vie 

qu’on nous apprend? 

Instruits au fouet.» 

جنگد  ياو قدم به قدم با مرگ م     . رديشاعر مصمم است سلطه مرگ را نپذ      ،  ن دفتر شعر  يدر ا 
حـق  د يـ با«به اعتقـاد او  ). 58، 2003،  ن متز ياشت. (رديپذ ي را نم  يگريز د يچ» نشاط زبان «و جز   
شاعر متأثر از   ). ن متز يبه نقل از اشت   ،  وتهكژا(» نگه داشت ،  كند   مي يه زندگ ك يسك يالم را برا  ك

ش ي نقّادانـه و روشـمند شـعر خـو    ي به بررسـ   هاي زيرين  نغمه  ي  در مجموعه ،   مرگ يها درس
 اگـر قـادر بـه       يحت،  ديوشد تا سخن بگو   ك  ي م در پرتو زمستان   ي  و در مجموعه   كند   مي مبادرت
 را بـه آن  يا ژهيـ گـاه و يت مرگ آگاه شود و در شـعرش جا  يخواهد از اهم   ياو م . نباشدسرودن  

  .اختصاص دهد

  يريگ جهينت
از خـود و از دنيـاي       ،  كنـد    مـي  مـا را از ديگـران جـدا       ،   است déchirure» گسست«مرگ يك   

هـا    نتوان با دنيا آشتي كرد؟ اي       را ناديده گرفت؟ چگونه مي    » گسست«آيا ممكن است اين     . پيرامون
شـوند و       مطرح مي  زيرين   هاي نغمه و   ها درسهاي ژاكوته يعني     هايي است كه در رنج نامه      پرسش

يابيم كه عنوانش اميد و مرگ را به يكـديگر پيونـد              مي در پرتو زمستان  ي    پاسخ آنها را در مجموعه    
كـالم  ، اعرانهكـالم شـ  . شـود ، تداعي مـي » زمستان«ي   و مرگ با واژه    »پرتو«ي    اميد با واژه  . دهد  مي

بـا ايـن    . زند ژاكوته از تسليم شدن در برابر جادوي تشبيه و استعاره سر باز مي            . رمز و آشتي است   
 ترين شكل بـه بيـان   وقايع در شعر ژاكوته به ساده. حال شعر او به طور كامل عاري از تشبيه نيست  

صحيحات متعـدد  جستجوي تعادل و صراحت است و دليل ت      ،  ي شعر ژاكوته   خصلت ويژه . آيند مي
عنـوان  : خـورد  ها نيـز بـه چـشم مـي         دليلي كه از خالل عناوين مجموعه     ،  اشعار نيز جز اين نيست    

 در پرتـو   و پيونـد تـضادها در عنـوان        كند   مي  به همين جستجوي صراحت اشاره     ها درسمجموعه  
  .صريح و شفاف، پرده  نيز بيانگر شكلي خاص از نوشتاري است بيزمستان
ـ   كنوشتار ژا.  خاص و دشوار استكيسبوته ك ژاي شعر كسب و » حـرف زدن «ن يوتـه  مـا ب

حرف زدن دشـوار    «و  » حرف زدن آسان است   «ن  يب،  ن انتقاد و مدح زبان    يب. قرار دارد » سرودن«
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 ات توجـه يـ ن جزئيمتـر كن واژه و يتركوچكـ  بـه   يا افانهكوته با ظرافت و دقت موش     كژا. »است
در واقـع در پـس      . ديـ گو يمـ ،  ديسـرا  ينچه به ظاهر م   ار فراتر از آ   ي بس يزياو همواره چ  . كند  مي

شعر . گنجد يالم نم كه در   ك نامحدود   ييمعنا.  ژرف نهفته است   يي او معنا  ي اشعار به ظاهر ساده   
ه كـ بل،   ملعبه يكن و نه    ي موهوم و دروغ   ي است و نه امر    ينتي ز ي امر يوته نه به سادگ   ك ژا يبرا
ه در آن هر    ك است   يشعر هنر ،  وتهكبه نظر ژا  .  سخت و دشوار   يارك انجام   ي است برا  يارگاهك

. ن واژه را دارد   يتر افتن مناسب ي ي شاعر همواره دغدغه  ،  لين دل يبه هم . رگذار باشد يد تأث يواژه با 
ز معتـرف  يـ ن مطلب ن ين به ا  يكد ل يسرا يه با توسل به الهام شعر م      ك كند   مي اگرچه او خود اقرار   

، ش شعر آزاديوته دست به سرا  كژا.  قرار دارد  سميسيالسكان سرسخت   ي حام ي ه در زمره  كاست  
 يونـد يز پيـ هـا ن  يكالسـ كراث به جـا مانـده از   ين همه با ميزند اما با ا يم، هيوزن و قاف   يشعر ب 

) le sonnetاز جملـه سـونه    (يكالسـ ك ي سـنت يهـا   شعرش از قالـب ياو برا.  دارديناگسستن
صـورت اشـعار    . نـد يگز ي را برمـ   ينظم يب،  اههين مربوط به قاف   ي اما در مورد قوان    كند   مي استفاده
 ي طـه يشتر عالقمندان حي بيازمند مطالعه و بررسي ن كش ي او ب  كار متنوع است و سب    يوته بس كژا

  .شعر و ادب است

  منابع
 . نويايانتشارات دن، تهران.ي محمد مجلسيترجمه ، رستاخيز، )1385(، لئو، يتولستو

BLANCKEMAN, Bruno et Collectif, (2003), Lectures de Philippe Jaccottet: Qui chante 
là quand  toute voix se tait? PUR.    

DUMAS,  Marie Claire, (1986), La poésie de Philippe Jaccottet, Genève-Paris, Slatkine. 

JACCOTTET, Philippe, (1953), L’Effraie et autres poésies, Coll. Métamorphoses, 
Gallimard. 

-------------------------------, (1961), Éléments d’un songe, proses, Gallimard. 

-------------------------------, (1984), La Semaison, Gallimard.  

-------------------------------, (1994), À la lumière d’hiver précédé de Leçons et de Chants 
d’en bas, et suivi de Pensées sous les nuages, Gallimard. 

JANKÉLÉVITCH, Vladimir, (1966), La mort, Paris, Seuil. 



 335ژاكوته  فيليپ اشعار در اندوه نوشتار

 

 

JOURDE, Pierre et Collectif, (2007), Présence de Jaccottet, Paris, Kimé.  

ONIMUS, Jean, (1993), Philippe Jaccottet, une poétique de l’insaisissable, Champ 
Vallon. 

SAMSON, Hélène, (2004), Le Tissu poétique de Philippe Jaccottet, Belgique, Mardaga. 

STEINMETZ,Jean-Luc,(2003),Philippe Jaccottet, Paris, Seghers, Poètes d’aujourd’hui.  

VINCENT, Michel et DECOTE Georges, (2011), Jacottet: A la lumière d'hiver: Analyse 
littéraire  de l’œuvre de Philippe Jaccottet, paris, Hatier. 




