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 دهنده پذیری شکل منزلۀ شکل پروست، دلوز، اسپینوزا: بحثی در پیری به 

 بو، ترجمه: صالح نجفی لَکاترین مَ

 

های قرائت دلوز از اسپینوزا را بررسی کنیم. چگونه و چرا باید پیری و بیماری حال بیایید سرفرصت یکی از دشواری  

طور نیست که یکی تدریجی و طبیعی است و دیگری همیشه غیرمنتظره و آوریم؟ آیا اینرا یک کاسه کنیم و با هم در نظر  

شرم و  میناگهانی  چگونه  دگرگونیآور؟  این  مقولهتوان  از  مشتق  را  هویتی  شکلهای  یعنی  کرد،  تلقی  واحد  یا  ای  پذیری 

 یا کوشش صیانت ذات؟   کناتوسبودن پالستیک

پذیری »خوب« است. به ذهن کسی  جا مهم صحبت از شکلکنند. در اینپذیری وصف میپیرشدن را عموماَ خسران شکل  ۀمسئل

به نظر    پذیری دیگری در کار کند ممکن است شکلپذیری خوب صحنه را ترک میکند که وقتی شکلهم خطور نمی شود. 

مان هر دو نوع خالق  ابا درنظرگرفتن تو  خواهند کنند و از ما میطرزی مبهم با هم مقابله میرسد دو تصور رقیب از پیرشدن بهمی

تغییر در نظر آوریم و بدین اعتبار ببینیم چگونه    ۀمثابپذیری تعریف پیرشدن را از نو بررسی کنیم و پیرشدن را بهو مخرب شکل

 یک رخداد )واقعه( بازدید.  ۀمنزلبیماری به ۀتوان پیرشدن را ذیل مقولمی

شناختی است که به موجب آن علمی، مفهومی غایت  ۀپیرشدن، هم در افکار عمومی هم در جامعترین تصور از  اولین و شایع

توان رسد پیری را نمیبه نظر می  شود.پیرشدن غایت طبیعی زندگی است، سیری نزولی که ناگزیر از پی بزرگسالی )بلوغ( آغاز می

گوئس، متخصص    لو  تصویری است که ژِرار  وع صیرورتین نترین تصویر اجدا از حرکت تدریجی »پیرشدن« تصور کرد. واضح

ما جملگی سوار کند: »ه کرده است. او زندگی را به سفری با هواپیما تشبیه میارائ  و اصل لذتسن  درمان سالمندان، در کتاب  

 زدن گشت بلندشدن،  نیزم  از :  توان تقریباَ به سه بخش تقسیم کرد... که هر پروازی را میدانیمایم. بیشتر ما میهواپیمایی بوده

ی  توان نمایندهگاه فرودآمدن را میزدن، آن. اگر کودکی و جوانی را از زمین بلندشدن بگیریم و بزرگسالی را گشتفرودآمدن  و
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برگردیم به شود: »و اگر  ارز آغاز فرودآمدن میبنابراین پیری هم  iزمانی گرفت که برای نشستن روی زمین باید سپری کرد.«

هایی که خود را در چارچوب جبر  توان به فرودآمدن یک پرواز مانند کرد، آدمحاال دیدیم که پیری را میتشبیه هوانوردی، همین 

که تصمیم  کنند اما کسانیکنند با حالتی انفعالی این فرودآمدن را تجربه می شناختی مسافران پروازی تجاری قلمداد می زیست

iجریان پرواز مسلط است.«  طور که خلبانی برکنند، همانرا با حالتی فعال تجربه می   پرواز را به دست گیرند آنگیرند افسار  می i  

آنکه ضرورتاً  شود و بیسالی آغاز میکند که در میانی پرواز با هواپیما یقیناً پیری را فرایندی آهسته و پیوسته وصف میاستعاره

 رسد.  کند و به انتها میطور منظم طی می الوصف مراحلی متوالی را بهتالطم باشد، معخطی یا بی

آمدن شکل  تدریج به فرایند فرودبودن( یعنی بدانیم چگونه بهپذیری )پالستیکپیری(، شکل  صیرورتشدن )پیر  ۀشاکل  ۀبر پای

ت کنیم« چگونه »جوان بمانیم«. را »مدیریبدهیم، بدانیم چگونه به یک معنی پیری خود را ابداع کنیم، بدانیم چگونه پیری خود  

تلقی می  ۀمنزلپذیری به عکس، خسرانِ شکلبر پا پذیرفتن فرودآمدن  یا  کشیدنپسشود،  تخریب  پذیرندگیِ محضِ  یا  انفعال   ،

 می. ای برای آفریدن صورت یا فُرانفجار نهایی، بدون هیچ وسیله

کند. یک گسست  وجهی متفاوت یک رخداد تعریف میلکه ضمناً و بهتصور دومی است که پیری را نه صرفاً فرایندی تدریجی ب

ای غیرمترقبه، ترین شکل پیری همواره جنبهای هوایی یا سقوط هواپیما. حتی در آرامناگهانی یا اگر مایلید به قولی مثل سانحه

کند. بنا به این مفهوم برای  تر میچیدهی اول را پیعنوان یک اتفاق شاکلهاتفاقی یا فجیع در کار است. این مفهوم از پیری به

نکردنی،  بینیپیرشدنِ کامل پیرشدنِ تدریجی کافی نیست. چیز دیگری الزم است، یعنی رخدادِ پیری. رخدادی ناگهانی، پیش

]تدریجی[ تعبیر کرد، بلکه  توان پیرشدن  کند. این مفهوم از پیری را دیگر نمیو زبر می  زند و زیرهم میچیز را بههمه هوکه یک

های  عنوان مسخی خالف انتظار و ناگهانی درک کنیم، مثل اتفاقبودنِ پیری« باید خواند، اگر واقعاً بخواهیم این واقعه را به»آنی

دهد که حرکت آدم را به سمت پیری شتاب  خوانیم: »یک شبه موی سرش سفید شد«. چیزی رخ میشان میکه گاهی درباره

کند که هم تحقق آن است و هم نیست. تصادفی احمقانه، شنیدن  فرایند پیرشدن حک می  و نقش فروریختن را بر  بخشدمی
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سابقه خلق  و فردی بی  (فُرمصورت )شود[، و موجود،  می  زریف ]  شود یشدن متوقف م  ندِ یفرا  ناگهانو    –   دردخبری بد، سوگواری،  

 شود.  می

کند.  بودن را نامعین میبودن و نامترقببودن، مرز میان طبیعیهمین منوال است: آنیبهدو،    مورد پیری و مرگ، هر  اوضاع در

 میریم یا ناگهانی؟ آیا مرگ همواره یکی از این دو حالت نیست؟ یا این یا آن؟  پیرشدن ما طبیعی است یا ناگهانی؟ ما طبیعی می

شوند؟ متوجه تعدادی چین و چروک، چند تا گودی، چندتایی  میتدریج پیر  بینیم که اطرافیانمان بهآیا ما هماره براستی می

گوییم  شود« بلکه می»فالنی دارد پیر می  گوییمرسد که دیگر نمیحال، همیشه یک روز میشویم، با اینلغزشِ در حافظه می

پریان کودکی. از    های ای تراژیک از افسانهمسخ شده و به صورت شخصی پیر در آمده است، چیزی شبیه نسخه  ،»پیر است«

نه   –  طلق. پیری گسستی در هستی آدم استپذیری مبین نوعی تغییر انفجاری فرداست، گسستی ممنظر این تصور دوم، شکل

 پیوستگی.  

کند  چه معموالً این دو مفهوم از پیری را از هم جدا میممکن است خواننده بخواهد در این نقطه مرا متوقف کند و بگوید آن 

ی کند و جنبهرا دچار وقفه می  صیرورتزایی که  ی آسیب شناسی. در فرودآمدن هواپیما، سانحهی آسیب ز مداخلهچیزی نیست ج 

هرحال نه فقط وقوع کند ممکن است طی فرایند طبیعی پیری مداخله کند. اما نه وقوع بیماری یا بهرخدادیِ مسخ را وارد می

( lesionی )راستی یک بیماری واحد، حتی یک ضایعهمفهوم پیری را از هم جدا کنیم. بهدهد دو  بیماری است که به ما امکان می

اندازه  همانتوان تحقق یک تقدیر شمرد و بهگرا و رخدادگرا تعبیر کرد. بیماری را می ی تداومتوان برحسب هردو شاکلهواحد را می

دهد. بر این  ن بیماری را در سطح واحدی از هستی قرار می یک گسست. دراین معنی حق با دلوز است که امکانِ پیری و امکا 

ی پیرشونده را وصف کنند، خواه سالم خواه بیمار، فقط اگر  توانند هر نوع سوژهاساس من قبول دارم که هر دو تصور از پیری می

دو این  دل  از  پیری  به  فکرکردن  برای  الگوهایی  باشیم  می  مایل  بکشیم  بیرون  واقعاًتصویر  رضایتتوانیم  رهیافتی  به    بخش 

 ی سالمند و نتیجتاً به درمان او بپردازیم.شناسیِ ذهن سوژهآسیب 



5 www.thesis11.com 

  

پذیری است که در اصل در روانکاوی کالسیک نضج گرفت.  مفهوم اول از پیری، پیرشدن تدریجی، تابع فهمی خاص از شکل

بخشد. اولی آن چیزی است صطالح دو معنای بنیادی میپذیری« واقعاً روشنگر است. او به این ای فروید از مفهوم »شکلاستفاده

دهند.  پاهایی که تقدیرِ روان سوژه را شکل میناشدنی ردّنامد که اشاره دارد به ماهیت تخریبپذیری حیات روانی« میکه او »شکل

پا ممکن است جرح و شود. ردّنمیگاه از لوح ضمیر پاک  پا هیچشود. ردّای فراموش نمیدانیم که از نظر فروید هیچ تجربهمی

 شود. بدین قرار است که:  شود. امر ابتدایی ناپدید نمیاما هرگز محو نمی  – ، از شکل بیفتد، از نو شکل بگیردتعدیل شود

ی قبلی برآمده است ای بعدی که از دل مرحلهتک مراحل قبلی رشد در کنار مرحله»در حیات روان، تک 

ها  دگردیسی  ۀزیستی هم است هر چند کل سلسلجا توالی متضمن همد؛ در ایندهبه حیات خود ادامه می

سال جلوه نکرده باشد  هایتر ممکن است سالکار رفته است. حالت ذهنی قدیمیدر مورد موادی واحد به

های حاضر در ولحظه ممکن است باز وجه بیان ]یا تجلی[ نیر  چنان حضور دارد که هرحال آنولی با این

اند. های بعدی ملغی یا کان لم یکن شدهتحول  ۀذهن و در واقع تنها وجه بیان این نیروها گردد، انگار هم

شود آن لحاظ سمت و سو فاقد محدودیت نیست؛ میهای ذهنی بهی تحولالعادهپذیری خارق این شکل

گلبرگ گل و گیاه(  یا  )مثل لب برگشتگی برگ    (involution)ای برای به تو برگشتن  را ظرفیت ویژه

بعدی و برتر رشد،    ۀوصف کرد زیرا هیچ بعید نیست که یک مرحل  –  (regression)رفتن  برای واپس  –

توان از نو برقرار که پشت سر نهاده شد، دیگر نتواند حاصل شود. ولی مراحل ابتدایی را همیشه میهمین

های  نشدنی[ است. آنچه ما بیماریراموشنشدنی ]فترین معنای کلمه، خراب کرد؛ ذهن ابتدایی، به کامل

شده   آورند که حیات فکری و روحی ویرانوجود مینامیم الجرم در افراد عادی این تصور را به ذهنی می

های بعدی مصداق دارد. ذات بیماری ذهنی  ها و تحولاست. در واقعیت، تخریب فقط در مورد اکتساب

پذیری حیات عالی از شکل  ۀعملکرد عواطف نهفته است. یک نموندر بازگشت به حاالت قبلی حیات و  
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ایم حتی رویاهای آشفته جا که آموختهذهن حالت خواب است، حالتی که غایت هر شب ماست. و از آن

رویم اخالقیاتی را که به صد خون دل کسب دانیم هر زمان که به خواب میمعنا را تفسیر کنیم، می و بی

iکنیم.«تن می آوریم و صبح فردا باز براز تن درمیایم مثل لباس کرده i i 

پذیری معرف کل راهبرد جرح و تعدیل است که  شدن؛ شکلیرکردن بدون خرابیپذیری داللت دارد به امکان تغبدین قرار شکل

 کوشد از تهدید تخریب بپرهیزد.  می

آن   (Bewegtheit)پذیری لیبیدو به تحرک  د. شکلشود به سرزندگی لیبیدو مربوط مییپذیری در گفتار فروتعریف دوم شکل

و  ،  روی یک هدف  به توانایی آن برای تغییر هدف )ابژه( خود، برای ثابت نماندنشود  مربوط میبه عبارت دیگر    ، شودمربوط می

را ملزم  فردکنند ولی  گذاری میجنسی و عشقی روی یک شیء یا آدم مایه هایانرژی  های روانی خود.گذاریظرفیت تغییر مایه 

پذیری، تا بتواند  ای از انعطاف و شکلای از نرمش را حفظ کند، درجهباید درجهیا آدم بچسبد؛ آدم  کنند تا ابد به آن شیء و  نمی

 به موضوعی دیگر دل بندد، تا به عبارت دیگر آزاد بماند.  

های عاطفی  گذاریپذیری لیبیدوست. بیمار باید بتواند تطوّر یابد و مایهگرو شکل  اول در  ۀنه در درجواوانکابودن درمان رمؤثر

پذیری لیبیدو بیمار را قادر وجهی متفاوت میل بورزد. شکلهایی نو بسازد و بهها پیوندجای آن سابق خویش را ترک کند تا به

چون خسرانِ  را دقیقاً هم کننده است. با این همه فروید پیرینماند که معموالً دردناک و فلجسازد زندانیِ آرایشِ روانی ثابتی می

شکل میاین  وصف  آن  چشمگیر  کاهش  یا  لیبیدو  مایهپذیری  که  میزانی  به  پروند کند،  در  کند.  تضعیف  را  جنسی    ۀگذاری 

ذهنی کیفیتی است  (cathexes)های گذاریتحرک مایهدانیم: ها فقط یک چیز میآن ۀگوید: »ما دربارمرد«، فروید می»گرگ

iیابد.«طرز چشمگیری کاهش میکه با افزایش سن به v  تواند این تضعیف قوای شهوی، دیگر نمی ۀمرور زمان، در نتیجبیمار، به

 سرانجام خواهد بود.  های سالمند تالش بیهوده و کاری بیسان درمان مشکالت ذهنی آدمفرایند درمان را آغاز کند. بدین
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  لو.  شودکار بسته میشود و بهوضوح حمایت مینماید و امکان درمان در سنین باال بهکننده نمیامروزه، این حکم چندان قانع

بودن حیاتِ  نکردنیگردد، یعنی تخریب پذیری برمیفروید از مفهوم شکل  ۀ دوگان  یبندبه صورت   لذتو اصل    سن  کتاب   در   سگوئ

ثابت میگذاریبودن مایهسمجروان و   او  های  گذاریشدن طبیعی مایهکوشد ضعیفشود میکند آدمی که پیر میهای لیبدو. 

های روانی طفولیت است. گمان کید ناخودآگاه بر حیات روان جبران کند که عالمت بارز آن برگشت به صورتأ لیبدو را از راه ت

شدن لیبدو  گردند. ضعیف]اعتقاد به تنهاخودی[ و اگوتیسم ]خود محوری[ اطفال باز می  سمیپس یسولتر به  رود اشخاص مسنمی

کند وقتی  گرفتن خودشیفتگانه. فِرِنس نیز به این نکته اشاره میهای ناکاملِ ماقبل تناسل و گوشهشدن رانهشود با قویهمراه می

های خانوادگی  یابند و بسیاری از دلبستگیخودشیفتگی می  شوند، حالتسان میتر دوباره کودکاشخاص مسندهد: »توضیح می

: ایشان فاقد بخش بزرگی از تواناییِ تصعیدند... لیبدوی ایشان به مراحل ماقبل تناسلِ رشد واپس  دهندو اجتماعی را از کف می

 vرود.« می

 نویسد:  پذیرد. او میی رخداد یا پیری آنی بدن را نمی منزلهگوئس تلقی پیری به لو

تواند تاریخ دقیقی برای آغاز فرایند ]تدریجی[ پیری روانی تعیین کند زیرا پیری، برخالف »کسی نمی

پاره از  ای جهات درست تولد، رخداد نیست بلکه فرایندی آهسته و پیوسته است شبیه رشدکردن و 

ای زیرا این پیری در لحظهتوان آغازی روانی برای آن تعیین کرد  همه میی مقابل رشد است. با ایننقطه

رفتن قدرت اغواگری دست خواه از  -  خوردهم میشود که فانتزی با پیداشدن پالسیدنی پایدار بهآغاز می

پالسیدنی با پیامدهای بسیار، پیامدهای عاطفی و ذهنی    -   در زن باشد خواه کاهش انرژی در مرد باشد

 viای و اجتماعی.« و جسمی و حرفه

پذیرد، اما این آغاز نامعین و مبهم است، و از شیب »طبیعی« زندگی نشأت  وجود »آغازی روانی« برای پیری را می  لو گوئس

 کند.  ی مقابل آن سراشیبی عمل میگیرد نه از اتفاقی که مثل نقطهمی
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برحسب خسران نیروی جنسی   از پیری که پیری را صرفاً  سنجد،  )»زنانگی« یا »مردانگی«( میهمین تعریف سنتی و عرفی 

در وجهی متصل  گیرد که آدمی این سراشیبی را خسرانی که هم جسمی هم روانی، هم تناسلی است هم روانشناختی، فرض می

ب، تو گسست ناغافل، بدون تغییری در شی  کند، بدون هیچ رخداد یارونده تجربه میداری پایینچون سطح شیب )پیوسته( هم

گانه درنهایت مکمل این افت نیروی تناسل خواهد شد: اشخاص  از حد خودشیفتآید. جبران زیادهناگهان بند می  وسکناتگویی  

 توانند عاشق بشوند. شوند که دیگر نمیروی عاشق خویش میپیر از آن 

تصعید است، تالش برای بسط مجددِ ی  های تازهتر مستلزم تالش برای یافتن طریقهای مسنآدم  کردن مشکالتِقرار درمانبدین

به امرلیبیدویی. مطابق این شاکله، شکل  آور یا از نو برقرارکردن ِتعادلموقعیتی افسردگی ناکردنی ارجاع  تخریب  پذیری دقیقاً 

جرم  کردن ال. درمانشودکامل ناپدید و نابود نمی  طورداد، به چیزی که ممکن است صدمه خورده یا آسیب ببیند اما هرگز به

 های کودکی. این بازمانده، از تراشه ای ازیافتن است، دست و پاکردن پشتوانهمعنای پشتوانه به

کند؟ آیا مطمئنیم که در  کند، درمقابل تخریب مقاومت میگونه که فروید ادعا می، آن همه آیا ما مطمئنیم که حیات روانبا این

ماند؟ آیا این دعوی که »ذات بیماریِ ذهنی در  یم که کودکی برجای میروان بشر چیزی نابودشدنی وجود دارد؟ آیا مطمئن

viترِ حیات و عملکرد عواطف نهفته است« مراحل قدیمیبازگشت به i  پیری«    بودنِجا »آنیچه من اینهمیشه صادق است؟ آن

پذیری  شکل  ۀمنزلهای سنتی ِ پیری را به تعریف  برد وال میناگهانی«، این پیوستگی را زیر سؤ  نامیدم، یعنی امکان تغییر »یکباره و

خورده خورده با ناپدیدشدنِ دائمِ کودکی ما و بنابراین گرهتواند بود، گرهپیری همان رخداد ناگهانی می  بودنِیریزد. آنهم میبه

 رفتن.  واپس بودنِگرفتن در گذشته، ناممکنپناه بودنِبا ناممکن

نوعی    ۀمنزلهپیری ب  ۀاست، تجدید سامانی که الزم  مغز  نِ ی، ویژگی اصلی پیری همانا تجدید ساماشناسزیست-عصبدِ  دیاز زاویه 

کنند، شخصیت نیز دهد، »وقتی پیوندها تغییر مینشان می(  le Doux)  طور که ژوزف لودو. همانهویت است  مسخ یا تغییر
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viتواند تغییر کند.« می i i  تجدید  نفس می  تصویر  عمیقِ  موجب تجدید ساختاردهند  سان روی میهایی که بدینمسخ شوند، 

 آن هیچ دفاع یا راه جبرانی وجود ندارد.  دهد که در برابرساختاری که سوژه را به ماجراجوییِ حیاتیِ دیگری سوق می

بگذاریم، بین    بودنِ پیری فرق آنی  دهد بین پیرشدن تدریجی و دیدیم که بیماری را نباید عنصری تلقی کرد که به ما امکان می

درس تعمیم  با  من  اتفاقی.  پیریِ  مفهوم  و  تدریجی  پیریِ  عصبمفهومِ  که  اززیست-هایی  مغزی  ضایعه  ۀمطالع  شناسان  های 

یک از ما پیری  کرد. آخرسر ممکن است برای هر توان مثل یک ضایعه فکرخواهم حدس بزنم که به خود پیری میاند میگرفته

ای که دیگر فاقد کودکی است و  لحظه، مثل یک تروما، و ممکن است ناگهان ما را تبدیل کند به سوژهناگهان روی دهد، یک  

 ای فرسوده زندگی کند. تقدیرش این است که در آینده

شان، چه کسی  گذشته  هایی ازکردن و یادکردن لحظهکنند به صحبت از پیری شروع می های مبتال به زوال عقل ناشیوقتی سوژه

در این صورت کلماتشان   –  کندیحکم م  نیزده چنواپس  ی هال یچون آزادشدنِ مکنند  ند بگوید آیا ایشان این کار را میتوامی

جور ترتیب یکبدین گویند، با گسست کامل از شخصی که زمانی بودند، ویا دارند چیزی کامالً دیگر می   - افشاگرانه خواهد بود

 سازند، یک جور شیادی؟ داستان ساختگی می

های  ی متداول در روانکاوی. نیازمند آن است که به آدمی درمانی است متفاوت با شیوهمفهوم پیریِ اتفاقی یقیناً نیازمند شیوه

های نجات اضطراری به یک انفجار یا  همان شیوه در جهت درمانشان بکوشیم که تیم  همان شیوه گوش بسپاریم و بهتر به مسن

ای که انگار  گونههای سالخوردگان یا کوشش در راه درمانشان بهسپردن به حرفدهند. گوشی ناگهانی واکنش نشان می حمله

 قربانیان ترومایند. 

شناسی روانی هست که مناسب افراد است، مطابق با شخصیتِ گوید »نوعی آسیبدرستی میگوئس به  طور که لویقیناً همان

iکند.«های غرابتی که جراحت مغزی بر شخص تحمیل میبرابر تجربه  آوردن درتوانایی یا ناتوانی او برای تابقبلی او، مطابق با   x  

توان ایراد گرفت شک میکشند، و بی میان میپای همدیگر را به   شوند وهمواره در هم تنیده می  –  تدریجی و آنی  -دو نوع پیری  
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واهد ماند، آن جزء از ساختار شخصیت برکنار از تغییر خواهد پایید. اما حتی در  شده همیشه باقی خکه جزئی از هویتِ خراب

کنند و خودشان را ترک ی روزگار را ترک کنند ما را ترک میکامل صفحه   طورکه بهاز این   ها قبلاین صورت، چه تعداد از آدم 

 کنند؟  می

غیبت دوباره به دیدار آشنایان    رِهای بسیامارسل پروست که در آن راویِ پا به سن گذاشته پس از سال  ۀافتیباز  زمانآن بخش از  

ای است از العادهها تشکیل شده نمایش خارق ی[ که در عمارتِ گرمانتا]دورِهمی(gathering) رود، در »محفلی« سابقش می

کار پروست این دو مفهوم    گذاشتیم، پیرشدن تدریجی و پیریِ آنی. درجا به بحث  دو مفهومی از پیری که در این  ۀحضور در صحن

دیده، تعارض  این لحظه را تدارک می  رفتهازدست  زمان  یوجوجستسرتاسر    تر بگوییم، او که در شوند. دقیقاساساً مصادف می

 لبریز از اضطراب.   آور وسرگیجهاندازد، در متنِ وحدتی جان هم می ها را بهدهد، آناین دو مفهوم را نمایش می

ها  ند صاحبخانه را به جا آوردم و نیز مهمانقدر کُگوید »اولش نفهمیدم چرا این ها را به جا آورد. راوی میتواند مهمانراوی نمی

پا   تا ای که سرزده (، و در بیشتر موارد با موهای پودرmake upاند )ها گریم کردهتک آدمرا و نفهمیدم چرا به نظرم رسید تک

آمیز ساز و تعارضتا پا عوضشان کرده بود« بسیار حساس است زیرا از تغییری دوپاره  این ]چیزی[ »که سر  xعوضشان کرده بود.« 

 م. أ، تداوم و انفصال تودارد، پیوستگی و گسستگی همزمانپرده برمی

صرفاً    -  هم به معنای اکید کلمهکند، آنی که شکل را اوراق میدیدزاویه  –  xiگرِ زمان«رسد »منظرِ تحریفنظر میآغاز به  در

سازد که یقیناً ظاهرش تغییر کرده اما ذاتاً همان است که بود. شخصی ی موجودی را میمتناظر است با گذر سالیان و مجسمه

چندتایی گودی، ریش سفید، پشتی خمیده یا  ها،  هایی به خود بسته که زمان به او افزوده: چروکشده« است و آرایه که »پیر

نکردنی غریب، مثلِ »ردّ  ( پوست... این چیزهای تعریفelasticity)  کشسانیِ   رخی قطورشده، ازدست رفتن شفافیت و قوز، نیم

ر را گرمانت، توانستم ردّی از زنگا های دوشس دوگونه  گرمانت: »در های مادام دوروی گونه(  trace of verdigris)زنگار«  
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لک دهم،  دیده  ۀتشخیص  دشوار  که  وَرَمی کوچک  و  از صدفی شکسته،  ازشد، کوچکمی صورتی کوچکی  دارواش دانه تر  ی 

(mistletoe berry) ای.« با شفافیتی کمتر از مرواریدی شیشه وxi i  

آوردنی  گام، روی صحنه بهگامبندی فرد جدید بدون مشکل ایجاد شده است، پایان یک حرکت ِ  رسد ترکیبنظر میطرف، بهیک   از

نهایت آهسته ]زمان[ در ضمن هنرمندی است که بی   »او شده باشد:   superposedوقفه، انگار که زمان روی سوژه  نرم و بی

المثنّای صورتککار می برای مثال، آن  آن را در  اُدت  ند.  اولین اسکیسِ  اولین  که  بودم که  بار  صورت ژیلبرت در روزی دیده 

ترتیب که بعضی نقاشان اثری را مدتی طوالنی  صورتی عیناً شبیه او درآورده بود، به همانبوگوت را دیدم زمان اینک سرانجام به

xiکنند.«دارند و بتدریج، سال به سال تمامش مینگاه می i i  اندازیِ مقوّم پیرشدن، که  جاست کار شاق طوالنی، ازشکلدر این

 بیند.  یک از ما، نابودی نهاییِ ما را تدارک می هر آهسته، درکند و آهستهیگر جایگزین میابتدا هر سلول را با سلولی د

رسد کاله گیس  کنند. به نظر میاند، انگار دارند نقش بازی می ها تغییر قیافه داده یا لباس مبدّل پوشیدهرسد شخصیتبه نظر می

های گوشتِ عجیب و مصنوعی.  اند، با تودهکوسن و بالشتک عوض کردههاشان را با  اند و شکل جسمو موی مصنوعی پوشیده

کردنِ برای جعل   (art costume)، طراحی لباسیِ تئاتر  اجماعِ پیری این است که شبیه آرایش و توالت تئاتری استحقیقت خارق 

ظاهر  پوشی بهترین متحد پیرشدن است،  یا دگرجنس(  transvestitismها. پوشیدن لباس جنس مخالف )ترین حالتطبیعی

   کلفت همدستِ آن است. آن و

  اساساً   یعلت الزم است که سالخوردگ  نیبه ا  یپوشدگرجنس  .کندتر میپوشی تفسیر پیری را پیچیدهدگرجنس  ۀ ولی این استعار

کند تغییر جهت مجبورش میشکند و  توان تعیین کرد میای که نمی یک موجود را در نقطهپیری    ؛همواره صورت گسست دارد

چه ها در سناریوی پروست هم در مقام آنکه کسی دیگر شود، خودش را تغییر دهد، سالخوردهدهد به ایندهد، سوقش می

پوشیدهلباس  هستند   به شخصیتمبدل  هم  شدهاند  تبدیل  متفاوت  کامالً  هم  هایی  خودشانند  از  تراولینگی  نماهای  هم  اند. 

کلی متفاوت    د، اگر بهننویسد »خطوط چهره، اگر تغییر کناند. پروست میاز مسخی مطلق(  snap shotsهایی فوری )عکس
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متفاوت با ظاهر  متفاوت میشکل دهند...  معنایی  xiیابند.« شان  v  دازشکل  یهاپرتره نداشتند  یگر»شباهتی افتاده  اصل   xv« .به 

های گذشته بود فرق کرده بود« که »خود چه در زمانقدری به آن »ای تراشیده شده که به  چشم موسیو درژنکور ظاهراً از ماده

افزاید: »در واقع چنان تغییر کرده بود  کلی متفاوت شده بود و حتی انگار مال شخصی متفاوت بود«. پروست میحالت چهره به

دفاع  خت و بدرفتار و خطرناک بود او خوشدل و بیکردم در حضور آدم دیگری باشم که هرچه درژنکور معمولی زمکه خیال می

های  گیای که ادای بچناپذیر فکاهی سفیدش، آدمک برفیآزار بود. چنان آدم دیگری شده بود که با دیدن صورتک وصفو بی

فارسی،    ۀم] ترج   xviچون برخی حشرات به دگردیسی کامل برسد.«کردم انسان هم بتواند  آورد، فکر میژنرال دوراکین را درمی 

 [278ص 

از   رسد چیزی بیشپوشی[ وقتی به نهایت خود مییا مبدلخوریم: »هنر تغییر چهره ]آور برمیجای دیگر به این عبارت شگفت

 (  277شود تغییر کامل شخصیت«. )ص شود، میآن می

توان به ( نمی277جسمش نداشت!« )ص  جز  ای برای این کار بهکه هیچ وسیلهکلی خودش فرق کرده بود، در حالی درژنکور به 

xvi  اش بحث کردیم نیفتاد: »گاهی... برایم آسان نیست بگویم این آدم همان آدم قبلی است.«یاد تحلیل اسپینوزا که درباره i    آیا

یری  ]=جهد در عربی[ بلکه تغییر خود ساختار آن نیستیم، تغی  کناتوس  ۀجا در ضمن شاهد تغییر ناگهانی نه فقط گستردر این

آنکه  توانست بازی کند بیشک این غایت نقشی بود که می  دهد؟ »بدونترین دگرگونی هل میایکه کناتوس را تا سرحد ریشه

xviبدنش از هم بپاشد.« i i    توانست جسمش را بدان  ای بود که او می: معلوم بود این دورترین نقطهیسفار  ۀ: ترجم277]ص

های در دسترس تغییر جسم انسان را گسترش بینش ببرد.[ این نوع نمایش »از قرار معلوم امکانکامل از   طورآنکه بهبرساند بی

xiداد.« می x 
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پذیری ویرانگر که آن را کار یا تأثیر شکلتوانیم این فراتررفتن از حدود تغییر یا دگردیسی را تخیل کنیم مگر آنچگونه می

  یهاصورت   ۀکه خزان  یادر نقطه  قاًیدق،   (sculpt)سازدتراشد و مجسمه میبشماریم، فرایندی که از طریق نابودکردن پیکر می

 ؟ در چنته ندارد یزی چ گریاست و د دهیکارآمد تَه کش

وجه اثری واجد حقیقت  هیچبه  – ازادِ نفس هم خشونتِ رفتاری گنگ  هم م   – خصلت دو پهلویش    ۀواسطپیری یا سالخوردگی، به

موجودات را    «یقی»حق  تی هرگز ماه  ،ینشستِ فورو ته  یجیتدر  رورتیاست در حد فاصل تحول/ص  یادهی که پد  ،یریپ نیست.  

که   یایجیانداختنِ تدرازشکل  قِیاز طر  یریپ    نکهیگو ا  دهد،یکار« خود را نشان م  انیکه فقط »در پا  یتیماه  کند،ینم  انیع 

رود،  پیری از حقیقت طفره می  .سازدیدرخورِ توجهِ فرد را برجسته م  یهایژگیو  گمانیهنرمند، ب  کیچون کار  هم  م،یگفت  شتریپ 

یا خود است  نفسقدر سازد همانعیان میرود. آنچه پیری رود، از قدرت افشاگری خودش طفره میاز حقیقت خودش طفره می

:  گذاردیم  د یزمان تأک  یبر خصلت دوپهلو  وقفهیپروست بشده.  یا غیر است، موجودی کامالً مسخ  دیگریبودن( که  )با خود همان

نهایت، ضربه و تکان  آنی، با سرعتی بی حال امرِاما در عین توأمان زمان. تصاعد، تطوّر، اعوجاج، تکرار، یِبخشو شکل یریپذشکل

های ضخیم  رسد در الیهکم به نظر میرود یا دستمرار زمان درونی[ طفره میناگهانی، تصادف یا اتفاق، که ظاهراً از دیرش ]= است

ها،  کشیدن گربهتوان تعیین کرد، تیز و برنده مثل پنجولی وقوعش را نمیکند که لحظهتوالی دو پارگی تخریبی را وارد می

   xxگیر، باشکوه.بینی نکردنی، نفسپیش
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