ون گوگ در مقام پرومته
ژرژ باتای
تزجوِ :عوبًِ هزازیبًی

چگًَِ اعت کِ چْزُ ّبی ثزجغتِ ،ثب اطویٌبى اس لسرت ثبٍر ٍ الٌبع ذَیؼ ،زر هیبى هب پسیسار هی گززًس؟
چگًَِ اعت کِ زر هیبًِ ی هلغوِ ی اهکبى ّبی ثی حس ،اؽکبلی هٌحصز ثِ فزز لَام هی گیزًس ،تأللَیی ًبثِ
ٌّگبم اس ذَز عبطغ هی کٌٌسً ،یزٍی هجبة کٌٌسُ ای کِ ّز گًَِ تززیسی را ثِ زٍر هی افکٌس؟ ایي طَر ثِ ًظز
هی رعس کِ چٌیي ٍالؼِ ای ثِ زٍر اس ّیبَّی جوبػت رخ هی زّس .ثِ تمزیتّ ،وگبى هتفك المَل اًس ،آى گبُ
کِ فزز ثِ غَر ٍ تؼوّمی هسیس زر توبؽبی یک تبثلَی ًمبؽی هی ایغتس ،هؼٌب یب اّویت تبثلَ ثِ ّیچ ٍجِ رثطی
ثِ صحِ گذاؽتي ّیچ کظ زیگزی ثز آىً ،سارز.
ثی ؽک ،ایي ًظز حبکی اس ًفی ٍ اًکبر ّزآى چیشی اعت کِ آؽکبرا زر همبثل ثَم ّبی ًمبؽیِ لزار یبفتِ زر
ًوبیؾگبُ ًوبیبى هی ؽَز؛ آًجب توبؽبکٌٌسُ ثِ زًجبل لذّت ثزیِ ذَیؼ ًیغت ،ثل زر تالػ ثزای اظْبرًظز ٍ ثیبى
لضبٍت ّبئی اعت کِ اس عَی زیگزاى اس ٍی اًتظبر هی رٍز .ثب ایي حبل ،زر ثبسگَ کززىِ فمز ًظزیِ غبلت
ثبسزیسکٌٌسگبى ٍ ذَاًٌسگبىْ ذِیزی ٍ ضزٍرتی ًیغتٍ .رای هحسٍزیت ّبی پَچ ٍ یأط آٍر فزٌّگ ٍ ػزف ػصز
حبضز ٍ حتی زر هیبًِ ی پزیؾبى فکزیِ کن حَصلِ ٍ ؽتبثشزُ ای کِ ًمبؽی ّب ٍ ًبم ٍى گَگ را ثِ هحبصزُ ی
ذَیؼ زرآٍرزُ اًس ،جْبًی هی تَاًس گؾَزُ گززز – جْبًی کِ زر آى فززْ زیگز جوبػت را اس رٍی ذؾن ٍ
ػساٍت کٌبر ًوی سًس ،هَجَزی اًغبًی ،کِ ثب صعتی عزذَؽبًِ ،کت سهغتبًیِ عٌگیي ٍ پالعیسُ ی ذَز را ثِ
زٍر هی افکٌس.
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چٌیي کغی ،ثی کُت ،کِ ثب فؾبر جوبػت ثِ پیؼ راًسُ هی ؽَز – ثیؼ تز هؼصَهبًِ ،تب تحمیزگز – ًوی تَاًس
ثِ ثَم ّبی تزاصیک ،ثِ هثبثِ ًؾبًِ ّبی زرزثبر ٍ رزّپبی هؾَْزِ ّغتیِ ًٍغبى ٍى گَگ ،ثی ّیچ زّؾتیً ،گبُ
کٌس .هوکي اعت آى کظ ،ثب ایي ّوِ ،ػظوتی را احغبط کٌس کِ ذَز آى را ثبسًوبئی هی کٌس ،اهب ًِ ثِ تٌْبئی،
زر ذَیؾتي ذَز :اٍ زر ّز لحظِ ،آرام ٍ عجک ،سیز ثبر عٌگیٌیِ فالکتی جوؼی هی لغشز ٍ تلَتلَ هی ذَرز  -اهب
ًِ ثِ تٌْبئی ،زر ذَیؾتي ذَز ،ثل تب آًجب کِ ،زر ثزٌّگیِ ذَز ،ثبر اهیسّبی ثِ سثبى ًیبهسُ ای را ثِ زٍػ هی
کؾس؛ اهیسّبی ثِ سثبى ًیبهسُ ثزای ّوگی آًبًی کِ توٌّبی سًسگی زارًس ٍ آًْب کِّ ،وچٌیي ،زر آرسٍی رّبًیسى
سهیي اس لسرتی ّغتٌس کِ ّیچ لزاثتی ثب اٍی ًمّبػ ًسارز .زّؾتی کِ چٌیي هززی احغبط کزز ،آکٌسُ اس
ػظوتی توبهبً اس آىِ آیٌسُ ،هی تَاًس ذٌسُ زار ؽَز – حتی ،گَػ ،رٍعپی ذبًِ ٍ ،ذَزکؾیِ «ًٍغبى» ذٌسُ زار
[هی ؽَز]؛ هگز اٍ تزاصزی اًغبى را اثضُ ی یگبًِ ی توبم سًسگبًی اػ ًکزز؟ چِ زر الثِ ّب ،لْمِْ ،ػؾك ،یب
حتی زر تملّب؟
لْزاً ،اٍ هی ثبیغت تب عز حسّ لْمِْ اس ؽؼجسُ ی لسرتوٌسی حیزت هی کزز کِ ٍحؾیبى ،ثی تززیس ،ثزای ثزپب
زاؽتي آى ًیبس ثِ جوبػتی زاؽتٌس ّوگی هغت الیؼملّ ،یبَّئی الیٌمطغ ٍ ،ضزة گزفتي ثز طجل ّبئی ثغیبر.
چزا کِ ایي صزفبً گَؽی ذَى آلَز ًجَز کِ ٍى گَگ آى را اس عز ذَز ثُزیسُ ثز آى «ذبًِ» ًْبز (تصَیز
زرزعزعبسً ،بؽیبًِ ٍ ،کَزکبًِ ای کِ اس جْبى ثزای زیگزاى ثِ ًوبیؼ هی گذارین)ٍ .ى گَگ ،کِ زر عبل 2881
فْویس ثْتز اعت پزٍهتِ ثبؽی تب صٍپیتز ،اس زرٍى ذَیؼ ،غیز اس یک گَػ ،چیشی کن تز اس یک خورشید
ًکٌَس.
ثز ذالف ایٌْبّ ،غتی اًغبى هغتلشم ثَجبت ٍ زٍام چیشّب اعتً .تیجِْ آؽفتگی ٍ تشلشلی اعت زر ّشیٌِ کززى
ٌّگفت ٍ گشاف لسرت؛ چٌیي ّشیٌِ کززًی ،چِ زر طجیؼت یب زر اًغبى ،ؽسیستزیي تْسیس هوکي را ثبسًوبئی هی
کٌس .احغبط ّبی تحغیي ٍ ؽگفتیٍ ٍ ،جس ٍ حبلِ ًبؽی اس آًْب ًیش ثِ ّویي عیبق ثساى هؼٌب ّغتٌس کِ هب
هبیل این آًبى را اس زٍر تحغیي کٌین .ذَرؽیس ثِ رٍال هتؼبرف هتٌبظز ثب آى ٍعَاط ذبطز هحتبطبًِ اعت.
ذَرؽیسْ توبهبً تابندگیّ ،سر رفتي ثی حسِّ گزهب ٍ ًَر ،شعله ٍ ،انفجار اعت؛ اهب پزت ٍ زٍرافتبزُ اس آزهیبى ،آًبى
کِ هی تَاًٌس زر اهٌیت ٍ آعبیؼ اس ثوزات ایي آؽَة ػظین لذتی ثِ کف آرًس .آى اعتحکبهی کِ ذبًِ ّبی
عٌگی ٍ پلِ ّبی هززهبى را هحبفظت هی کٌس ثِ سهیي تؼلّك زارز (زعت کن ثز عطح آى ،چزا کِ زفي ؽسگبى
زر صرفٌبّبی سهیي التْبة گساسُ ّبیٌس).
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گذؽتِ اس ایٌْب ،ثبیس گفتِ ؽَز کِ پظ اس ؽت زعبهجز ٍ ،88لتی ،گَػ اٍ زر ذبًِ ای کِ ثِ آى آهس ثب تمسیزی
هَاجِ ؽس کِ ٌَّس ثز هب پَؽیسُ اعت (فزز تٌْب لبزر اعت ثِ طَر تیزُ ٍ تبری لْمِْ ٍ زعتپبچگیِ هتؼبلت
چٌیي تصوین گٌگ ٍ ًبؽٌبذتِ ای را تصَّر کٌس)ٍ ،ى گَگ هؼٌبئی ثِ ذَرؽیس زاز کِ تب ثِ آى رٍس ًساؽت .اٍ
ذَرؽیس را ثِ ػٌَاى ثرؾی اس یک زکَر ٍارز ثَم ّبیؼ ًکزز ،ثلکِ ّوچَى جي گیزی کِ ثب رلص اػ ،آرام
آرام ،جوبػت اطزاف را ثزهی اًگیشاًس ،آى را ّوزاُ حزکت ّبیؼ ثِ ثَم ّب هٌتمل ًوَز .زر آى لحظِ توبم ًمبؽی
اٍ زعت آذز چیشی جش تابندگی ،انفجار ٍ شعله ًوی ثَز ٍ ،ذَزػ ،ثی ذَیؼ ؽسُ زر ٍجسٍحبل ًبؽی اس
هَاجِْ ثب یک هٌجغ سًسگیِ تبثٌسُ ،زرحبل اًفجبر ٍ ،ؽؼلِ ٍرٍ .لتی ایي رلص ذَرؽیسی ؽزٍع ؽس ،زر یک آى،
ذَز طجیؼت ثِ لزسُ افتبز ،گیبّبى ثِ زرذؾؾی ؽکفتٌس ٍ ،سهیي هبًٌس زریبئی هتالطن زر ذَز هَج سز ٍ اس ذَز
عزریش کزز؛ ٍ ثسیي گًَِ ،اس ثَجبت ؽبلَزُ ی چیشّب چیشی ثبلی ًوبًس .هزگ ثِ ٍضَح آؽکبر ؽسّ ،وچَى
ذَرؽیسِ عزثزآٍرزُ اس ذَى زعتی سًسُ ،زر حفزُ ی اعترَاى ّبی ًمؼ ثغتِ زر تبریکی .تبثلَی «گل
آفتبثگززاى» ٍى گَگ ،ثب گل ّبئی عبیِ رٍؽي ٍ ،ثب صَرت یأط ثبرِ پزتَئی ثبریک – تؾَیؼ؟ عیطزُ؟ ً -مطِ
ی پبیبًی ثز لسرت گشاف لبًَى تغییزًبپذیز ،ثٌیبى ّبّ ٍ ،ز آى چیشی ًْبز کِ چْزُ ی اؽوئشاسثزاًگیشِ ثطبلت
تسافؼی ؽبى را ثز توبهی صَرتک ّب هی گغتزًس.
ثب ایي ٍجَز ،ایي اًتربة هٌحصز ثِ فزز ذَرؽیس ًجبیس هَجت ذطبئی پَچ گززز؛ ثَم ّبی ًمبؽی ٍى گَگ – ًِ
ثیؼ اس پزٍاس پزٍهتِ – ثز حبکویتِ اس راُ زٍر آعوبى گَاّی ًوی زٌّس ٍ ،ذَرؽیس تب آًجب عیطزُ زارز کِ ثب ثِ
تصَیز زرآهسى اػ ثِ تغریز زرآهسُ اعت .سهیي( ،کِ پٌساری تٌْب گغتزػ عطح هاللت ثبر آى ،هصَى اس ّز
تغییزی ،ضزٍری ثَزُ اعت) ،ثی ؽٌبذتی اس لسرت زٍرازٍر ایي آؽَة ثْؾتیّ ،وچَى زذتزثچِ ای کِ ثِ
ًبگْبى اس زیسى ّزسگی پسرػ هجَْت ٍ ثؼس گوزاُ هی گززز ،هسام زر ایي اتالف ٍ زرذؾؼ اًفجبری ،ثشرگ ٍ
ثشرگ تز هی ؽَز.
ػظوت ؽکَُ هٌس ٍ عزٍر اًگیش ًمبؽی ٍى گَگ زر ایي ًکتِ ًْفتِ اعت .ایي ًمبػ ،ثیؼ اس ّز ًمبػ زیگزی،
آى حظِ گل ّبئی را زاؽت کِ عزهغتی ٍ اًحزاف ؽبزذَاراًِ ٍ لذت ثرؼ رٍی سهیي را ثبسًوبئی هی کٌٌس –
گل ّبئی کِ هی ؽکفٌس ،پزتَئی اس ذَز عبطغ هی کٌٌس ٍ ،عزّبی عَساى ؽبى را ثِ عَی پزتَّبی لجَج
ذَرؽیسی هی گززاًٌس کِ آًْب را ذَاّس پضهزز .زر ایي سایؼ عْوگیي چٌبى آؽَثی ثزپب اعت کِ اًغبى را ثِ
لْمِْ ٍا هی زارز؛ چطَر هی تَاى اس ایي سًجیزُ ی گزُ ّب کِ چٌیي لبطغ ٍ هغتحکن گَػ ،تیوبرعتبى،
ذَرؽیس ،هجلظ ػیؼ ٍ ًَػ ٍ ،هزگ را ثِ ّن پیًَس هی سًس غبفل ثَز؟ ٍى گَگ ثب لغشاًسى تیغی گَػ ذَز را
ثزیس؛ ٍ ثؼس آى را ثِ رٍعپی ذبًِ ای کِ هی ؽٌبذت ثزز .زیَاًگی اٍ راّ ،وچَى رلصی تٌس ٍ ثی اهبى کِ ثِ
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ؽبزهبًی جوؼی زاهي هی سًس ،ثز اًگیرت .زرذؾبى تزیي تبثلَّبیؼ را ًمبؽی کزز .هستی زر تیوبرعتبًی
هحجَط هبًس ٍ ،یک عبل ٍ ًین پظ اس ثزیسى گَػ اػ ،ذَز را کؾت.
حبل کِ ٍلبیغ چٌیي ثِ پیؼ رفتِ اًس ،زیگز چِ هؼٌبئی ثزای ٌّز یب ًمّبزی ثبلی هی هبًس؟ اصالً هی تَاى ازػب
کزز کِ زر چٌیي ؽزایطیٌّ ،ز ثِ ذَزی ذَز زلیل ّیبَّی جوؼیت ّبی زرٍى تبالرّبی ًوبیؾگبُ ّب اعت؟
ًٍغبى ٍى گَگ ًِ ثِ تبرید ٌّز ،کِ ثِ اعطَرُ ی زّؾت ثبر ّغتی هب اًغبى ّب تؼلك زارز .اٍ جشٍ آى زعتِ ی
ًبزر هززهبًی اعت کِ ،زر جْبًی کِ ثب ثَجبت ٍ ذَاة طلغن ؽسُ اعت ،ثِ ًبگْبى ثِ «ًمطِ ی جَػ» هَحؾی
رعیس کِ ثسٍى آى ّز آى چِ زػَیِ زٍام زارز ثی رٍح ٍ کغبلت ثبر ؽسُ ،سایل هی گززز .چزا کِ ایي «ًمطِ ی
جَػ» ًِ تٌْب ثزای ٍى گَگ کِ ثِ آى ًبیل ؽس ،ثل ثزای ّوگبى هؼٌب زارز ،حتی اگز ایي ّوگبى ٌَّس زرًیبفتِ
ثبؽٌس کِ ایي ًمطِ ی جَػ تمسیز حیَاًیِ اًغبى را ثِ زرذؾؼ ،اًفجبر ٍ ،اؽتؼبل پیًَس سزُ  ٍ ،تٌْب ثسیي
طزیك ،ثِ لسرت هی رعبًس.
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