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ر و از  (1997 -1947َکتی َاکر ) ک 
 او[« ینی  شعرهای فارسی  ج»]تصاویر: از ا 

 

1تازه نیاز دارد.خون به به قلمروی نو یا  ساالریسرمایه  

توانند به بهترین نحو این توسط آنهایی قابل کنترل است که بدنیا بیش از همه  پس ،باشدشان آنجاکه تنها واقعیت  پدیدارها واقعیت  نمادینتا
2ساالران است.شناسی الگویی مفید برای پساسرمایهمناسبات نمادین را کنترل کنند. نشانه  

3دهی.تشخیص نمی در حال وقوع را آن فرجام  هرگز   

ر ک 
 ـ کتی ا 

 

 

 

 
                                                           

1Kathy Acker, Empire of the Senseless, 33. 

2Acker, Literal Madness, 293. 

3Kathy Acker, In Memorium to Identity (Grove Press, 1990), 111. 
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دیشیدم . آنچه انرندپذیان میجو ما را به  اندیشندبا ما، از خالل ما، و در ما می هایی کهدیگری روند،... دیگرانی که در ما راه می
ا آید برد؟ نهنیت راه خواآیا خشم و جنون به انسجام و عقال. .گردند به مابرمیباتای، ژرژ پژواِک واژگان  ؛به تنهایی نیاندیشیدم

 بار، ردیگ که شد یا ای رها خواهدامر تکین از قیود امور گلهسربرخواهند آورد و و ناغافل آسا ی نو سیلهای رمززدودهسیالن
ده خواهد ایش خود بسنبه فرسبه تضاد با امر کلی فروکاسته و امر تکین  ،تاریخِی خاورمیانههای بحرانِی زمینچون بسیاری وهله

در آیا به ق د زاد؟را خواه یک هوش جمعِی نو ،هاحسانیتتکویِن مادیِت تنش به ترادیسِی ، ریزومی همجوشی و سرایِت  آیا؟ کرد
-لب و چینهی ص  هاوارگیقطعههراسی، به فراسوی ستیزی و بیگانهدیگریی کثیر و هتروژن، به ورای «ما»در قامِت یک  کافی

سیوس را ی سوه پهنهکای زدودههای رمزگانسیالن ؟ آیاکه زایِش یک ناخودآگاه جمعِی کامالً نو میسر گردد ایمشده رفتهبندی
 پیِش  رایندهایف درهستند تا  انسجام )همنواختی(چابکی )سرعت( و گشودگی،  برخوردار از نوردند به قدرکافی و توأماندرمی

از  ، با واَِکر ی کتیربارهاز و د هااین پاره ؟شود وارد نوسامانسراسر ایبندی نو و فاهمهبه یک ترکیب لوالی تکینگی و اجتماع رو
-ش پیشک اِن امروزای ایرههشتادی آن دسته ازدههمدارهای مغزِی  هایخراشدرزها، و  ،هاچاکمهر و دوستی به با  ،خالل اَکر

گاه ها،ها و محرومیت، نفیهاجداافتادگیها، تفاوتی همهرغم به ،شود کهمی  حامِل سرسختانه ترک و جراحات تاریخِی مشبه  آ
 .الً نو هستندکامدنیای مردم نو، و یک یک فریاد آزادی برای 

 

ر در نوجوانی ک 
 تصویری از کتی ا 
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 │1یپاره│
 

-ام همان حدی است که مرا به خودم محدود میپوست. لغزدمی بر گوشت که یآورم؛ گوشتگونه تو را به خاطر میاین

1ماند که بالنشودیوارهای زندانی میرسم. پوست به همچنین ابزاری است که با آن به تو میپوست کند؛ اما  اش درباره 
دهد با ضربات آهسته و حال به آنها مجال میکند و در عینبندها یا زندانیان را از هم جدا میکه همنویسد، همانمی

عظیمی را چنین برهنگی   تواندیک از ما میشود اگر این دیوارها فروبریزند؟ آیا هیچمحکم با هم ارتباط بگیرند. چه می
توان همدیگر را توان دید، و چگونه میتوان سخن گفت، چگونه میوقت چگونه میتاب آورد؟ اگر دیوارها فروبریزند آن

کر کتی دریادبود  »ـ  لمس کرد؟ ویرو استیون|  «ا   ش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Blanchot 
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 │2ی پاره │
 

 َاِکر کتی با َکفریمک َلری یمصاحبه

کر جایگاهش به ی نویسی  پسامدرن را طی دههانگیزترین( نوآوران  داستانترین )و نیز یکی از بحثترین و اصیلبرجسته عنوان یکی ازکتی ا 
ر طی این دوره عبارتند از بار و مملو از سرکوب  هشتاد، دههرخوت ک 

ت، محکم کرد. آثار اصلی  ا  لمز، و بن  نگاری ]یا ـباز»ی ریگان، بوش، ه 
[ـباز  نحویبهشان [(، و چند رمان دیگر که هر کدام1986] دن کیشوت[ و 1983] آرزوهای بزرگهای کالسیک  غربی )او از رمان« نویسی 

کر از گسترهگرته خونین و مالین در ]Blood and Guts in High School: کتاب روندتری از آثار ادبی به شمار میی وسیعبرداری  التقاطی  ا 
کر و احی(، ترکیبی از طر1984)[ دبیرستان هایی از برخی قطعات  ژنه، برداریگرتهها و رفتنشک  ی او، همراه با «های رویانقشه»های خود  ا 

1دلوز و گتاری 2نگاری  ، هرزه آورد که نظیر را پدید می« بلوغرمان  »، و نقد فمینیستی رادیکال است که سنخی گروتسک از و عجیب آمیزابهام 
ر از شیوه ا(، کتابی است که آشکار1988) Empire of the Senseless ندارد؛ ک 

3«واسازانه»های چرخش  ا  به سوی یک رویکرد ادبی   
4گرایساخت» ر درتر را نشان میایجابی«  ک 

5کالسیک  ویلیام گیبسن «سایبرپانک  » کتاب  در  کنندههایی خیرهمداخله این اثر به دهد، و ا   ،
6نورومانسر ر؛ و البته دیازمی دست  ک 

7در یادبوِد هویت، به امروزترین و پرشورترین رمانش تا شخصیدر ا  از  یهای مختلفخامماده(، 1990) 
 گیرد.به اختیار می ی ُرمانسکشف  اسطورهـعنوان ابزار  بازهای کهن ژاپنی تا رمبو و فاکنر را بهقصه

کر در گرینویچ ویلج صورت گرفت )کمی بعد او به سن آپارتماندر  1990آوریل  12ای که در ادامه خواهید خواند در مصاحبه فرنسیسکو ا 
ازگشت. ر بعد از حدود  یک دهه زندگی در لندن، برای اقامت به آمریکا بک  شد(. ا   هنر  آنجا مشغول تدریس یموزهدر وقت پارهطور بهرفت و 

ی شدیدًا هاین؛ متندبود منتشر شدهو آثاری از او بود تاحدی در حواشی  ادبیات آوانگارد آمریکا شناخته شده  کر به لندن رفتزمانی که ا  
8سیاه ی رتیِل ی رتیِل سیاه، نوشتهزندگِی بچگانههای کوچک چاپ شده بودند )شامل: گرا که طی دهه هفتاد در انتشاراتیتجربه رویا [؛ 1973] 

9نردک خیال: !شدم نیاکمفومنیدیدم که  1ی آنری ت لز ل ترکروزگار بزرگسالِی ت ل ز ل ترک، نوشته[؛ 1974]  0 کتی به هائیتی [؛ و 1976-1975] 
1رودمی 1 -هایش را )با عکسدر لندن، رمان« غریب  آمریکاییوهنرمند عجیب»ر، احتماال به عنوان بارزترین ک  [(. طولی نکشید که ا  1978] 

لتُرپ بر جلدشان( در نشرهای تجاری  مهم )پیکاُدر در انگلستان، گرو در آمریکا( به چاپ رساند. مناقشاتی که بر سر های تماشایی   پ 
رابرت م 

ی شرمانهتصاویر  بیزیرا تاختند،ر ک  ا  ها به کار بل حتی فمینیستناپذیر بودند؛ نه تنها افرادی با عقاید محافظهاین آثار شکل گرفتند اجتناب
ر، نه تنها از سرکوب سیاسی و فرهنگی بل از ک  تصویر  ویرانگر و مداومی که ا  نیز و ، اشرکیک وجه   ،های اکریسم  جنسی و عاطفی  داستانمازخ

 آنها خوش نیامد.  خیلی از داد به مذاق( ارائه می60 دهه گری  های آرمانشهری )اغلب مربوط به لیبرالیسم و هیپیانبوه  ایدئال

                                                           
1 Genet, Deleuze and Guattari 
2pornography 

3deconstructive 

4constructive 

5William Gibson  

6Neuromancer 

7In Memoriam to Identity 
8Childlike Life of the Black Tarantula, by the Black Tarantula 
9Dreamt I Became a Nymphomaniac!: Imagining 
1 0The Adult Life of Toulouse Lautrec, by Henri Toulouse Lautrec 
1 1Kathy Goes to Haiti 
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 بل از هرچیز  قی گفتین که ی هشتاد مقیم انگلستان شدین و تازه االن به آمریکا برگشتین. جای[: شما ابتدا در دههمل]زین پس:  کفریلری مک
ن به تو برگشتنل اصلی  لیتونستی در آمریکا از پس معاش بربیای(. آیا ددیگه، پول دلیل اصلی شما برای رفتن به انگلستان بود )که یعنی نمی

 پول بود؟ کا همآمری

لیل داشت، دنجا چند م به ایا[: مسائل مالی دلیل بازگشتم به آمریکا نبودن. زندگی خیلی خوبی در انگلستان داشتم. برگشتناک] کتی اکر
ن، نهخصیاینه که دالیلم یقینًا ش تَرشراستان. اما دونم واقعًا چیخودمم نمی اش حتاان که راستشخصی رشون اونقدبعضی لی. عم ا 

اون  م که دوبارهانتظر اینم به هم خورد و دیدم که در انگلستان مای بلندمدت و دوساله. رابطهپیش اومد تابستون بدی داشتم. یه بحران شخصی
 وکشیدم مین نجالب بیرومکردم و خودم رو از به این نتیجه رسیدم که شیش ماه انتظار کافی بوده. باید یه کاری می سرآخره. شکل بگیررابطه 

 بدیهی  اولیه بود. برگشتن به اینجا مثه یه قدم  

ن، آخه مطلع شده بودن که این احتمال وجود داره که از کتابهامو از بازار جمع کرد این بود که ناشرم خبر داد که یکی مای برگشتندلیل دیگه
1هاُرلد رابینز ام رو به ی وحشتناکی بود که زندگیاه شکایت کنه. به هر حال، تجربهام علیه من به دادگبه خاطر استفاده از مطالبش توی نوشته 

زدم. وانگهی، به شده از اون کشور بیرون میکه بدم، در نتیجه باید واسه مدتی هم  ها روتلفنجواب تونستم نمی احتتا سه هفته هم ریخت. 
اهمیت و ناچیز  ادبی به حساب سرم بود که ببین این فقط یه اتفاق بی. مدام این فکر تو کردممی عدم امنیتاحساس بدجور عنوان یه نویسنده 

ی کتابیه که بیست سال پیش نوشتم، اونم راجع به چیزی که رابینز سی سال قبل نوشته بود. اما اگه طی اقامتم در میاد و بس ــ تمومش درباره
االن اینجا تو ناف آمریکا در جریانه، از جمله سانسور  نتی که همیی مزخرفاشد چی؟ چون به رغم همهم حمله میانگلستان به طور جدی به  

هنوز منشور حقوق شهروندی وجود داره، و اینجا ، و غیره، این کشور هنوزم خیلی آنارشیکه ــ «[انجمن ملی آموزش»]نهاد  رسمی  .N.E.Aو 
کنه. این منشور  حق شهروندی اونجا انگلستان اصاًل صدق نمیتونن مستقاًل از خودشون دفاع کنن. این قضیه در مورد های هنری میانجمن

بودم و ماجرای شد اگه توی اون کشور میشون نیستن. خب، حاال چی میها هم به هیچ وجه مستقاًل حامی  حق و حقوقوجود نداره، و انجمن
رفتم. در نتیجه، از دیدگاه شخصی پذیر بودم. بگا میبجا در برابر چنین مسائلی آسیومد؟ پیداست که چقدر اوناای به سرم میسیاسی  جدی
 کردم.  رو هم ش بود که بزنم بیرون. و همین کاراو عملی، وقت

یکا آمر تویینجا که ار حالیدشدن به عنوان یک نویسنده. پذیرفتهیعنی م: شما از موقعیتی گفتین که اساسًا اون رو در انگلستان پیدا کردین؛ ل
اصاًل یک  جا بودین یاونادر « مقبول» غریب  وآدم  عجیبای از شد؟ آیا شما نمونهشدن از کجا ناشی میداشتین. اون پذیرفتهچنین موقعیتی ن
 پذیره؟جا وجود داره که آوانگاردها رو میسنت  بزرگتر اون

 توی قفس ون  از یه حیو ایاینجوریه که من نمونهجا اصاًل خبری از چنین سنتی ]پذیرش آوانگاردها[ نیست! موقعیتی که گفتی بیشتر ا: اونک
 تونستمت میودم، راحبکه معروف بودم. آره، خیلی شناخته شده « پذیرفته شدم»بودم، آره. کاماًل درسته که بگیم من از این بابت در اونجا 

-وی عجیبدم که آمریکادر نتیجه، کسی بو«. یبغروآمریکایی  عجیب»گفت: ای دور و برم داشتم که میزندگیم رو بگذرونم. انگار یه نشونه
 ییه رابطه ون با آمریکاشها هم دوستش داشتن و هم ازش متنفر بودن. رابطهکه اون آمریکاهمون کرد. ها تبیین میغریب رو واسه بریتانیایی

ته یکایی پذیرفان یه آمرفت که من اونجا به عنوخندد.[ خالصه، احتماال میشه گدیدن. ]میواقعًا دوگانه بود. آمریکا رو یکجور مستعمره می
 شدم بدون اینکه دقیقًا ادغام بشم. که خب این یعنی مقبولیت  پنج درصدی.     

 م: واقعًا در انگلستان سنت  پذیرش آوانگاردها وجود نداره؟ل

                                                           
1Harold Robbins 
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فاصله طبقاتی چی در انگلستان با که همه ا: چنین سنتی اونجا وجود نداره چون اصاًل آوانگاردی اونجا نیست. باید به خاطر داشتک
1ن کشور واقعًا هرگز هیچ انقالبی اتفاق نیفتاده. البته اونها ماگنا کارتاوهمسویی داره. توی ا ]اولین سند حقوق مدنی مردم انگلستان، موسوم به  

. چیزی که موقعیت رو نشدعی در ساختار طبقاتی تغییر واقباعث هیچ [ رو دارن، اما اونم 1215فرمان کبیر آزادی، از طرف پادشاه کشور در 
 انگلستان   توی. واسه همین هم شما از اینجاس ترومدن از پس مخارج زندگی راحتراکنه اینه که اونجا ب  ها در انگلستان بهتر میبرای نویسنده

 یهایروایتگرا[ دارین، که عمدتًا به رئالیسم اجتماعی یا ناتورالیسم گرایش دارن ــ متوجهی که، با های معمولی ]غیرهمجنسکنونی نویسنده
هایی . پس نویسندههای دیگهنویسندهراجع بهش حرف زده. بالزاک و  ی صفر نوشتاردرجهمتکی به علت و معلول، همون چیزی که بارت توی 

2هایی مثه ژنت وینترسنرن. نویسندهسراغ علت و معلول نمی یعنی ن،های روایی گسستهاز اون شیوهبه طور نسبی صرفاً داریم که  تونن می 
3انگلستان زندگی کنن تا در آمریکا. نیازی نیست تانا یانویتز تویتر خیلی راحت . اما ات رو از آب بیرون بکشیگلیمباشی تا بتونی تو انگلیس  

چشمتو دانشگاه داشته باشی. اگه واقعا با دقت  یشغل آموزشی تو هی ونجا اصال جات نیست مگه اینکهآوانگارد باشی ا زیادیاگه در انگلستان 
، حتی باالرد هم در حواشی  دنیای امپراتوری خورشیدی. جی. باالرد، و تا زمان  موفقیت  نویس رادیکالی ندارن جز ج  اونها هیچ رمانوا کنی 

آورد ـ و البته تا قبل از فای ]علمی تخیلی[ شناخته شده بود، جایی که باالرد ازش پول درمیآثار سای نشر   نویسندگی بریتانیا بود، البته در دنیای
های رادیکال بریتانیا اسکاتلندی هستن ـ و البته اونها هم وضع مالی درست و درآمد چندانی هم نداشت. سایر نویسنده امپراتوری خورشید

4ر گری و جیمز کلمندرمونی ندارن. اوه، گمونم االسدی  انگلیسی نیستن. اً اونها هم قطع کارشون خوبه، اما 

ی مین عالقهه مثلـ به حساب میاد یکی از خصایص معّرف  پسامدرنیزم « پست»و « واال»شکستن  تمایزهای بین هنر درهمم: ظاهرًا ل
ما صدق ر مورد کار شد. مشخصًا این چیزای دیگههای ژانری، و پسند ]پاپ[، شکلهایی از فرهنگ عامهخامبه تلفیق  ماده« هنرمندان جدی»

رآگاهی، و ی، داستان کانگارفای، هرزهای که اسم بردین ـ سایشدهتحقیرمواد خام مختلفی از این ژانرهای که شما در اونها کنه، آثاری می
راتون بها ین فرماودتون توضیح بدین که چه خصایصی در ن. میشه بر اساس آثار خیکنجور یا مال  خود میوـ رو با هم جفت چیزای دیگه

ی. چه چیزی تا سیاس شناختی به نظر میرسهجالبن؟ مثال فرمی مثل داستان کارآگاهی رو در نظر بگیرین، که از لحاظ جهتگیری بیشتر معرفت
 کنه؟ توجه شما رو به این فرم جلب می

رایج بشه از این دست مواد خام « پسامدرنیسم»قبل برگردیم. من قبل از اونکه این اصطالح  ا: اول از همه، یه لحظه اجازه بدین که کمی بهک
داشت « جنبش پسامدرن»ام از اونچه در به آگاهی اصاًل ربطیی من به اینجور چیزها کنم که عالقهکردم، در نتیجه تصور نمیاستفاده می

و  60کنم که استفاده از این اصطالح کی شروع شد اما از همون آغاز کارم، یعنی اواخر دهه تونم دقیقًا معلوم افتاد داشته باشه. نمیاتفاق می
های کارآگاهی، آخرین باری که یک رمان کارآگاهی به دردم گرفتم. به طور خاص در مورد داستان، چنین تمهیدی رو به کار می70اوایل 

لینیخورد زمانی بود که نوشتن   به نظرم رسیده بود که قالب  داستان کارآگاهی مناسب  اولین بخش کتاب هست چون  رو شروع کرده بودم. پاز 
ی ی مرگ پاُزلینی باشه و فصل دوم دربارهخواستم فصل اول  اون کتاب دربارهخواستم معمای قتل پاُزلینی رو مطرح و حل کنم )اساسًا میمی

راجع به قتل پاُزلینی راه انداخته بودن و اینکه چطور در جریان محاکمه روی اون ها بودم که تمام رسانه یاش(.خیلی پیگیر  اون سیرکزندگی
که سعی کنی پی ببری چه کسی چه کاری کرده، چطور و چرا چنین کرده، و اینها رو  چیزی که واقعا اتفاق افتاده بود سرپوش گذاشتن. این ایده

گاتا کریستی درباره . البته نهایتًا اون نوشته جوری که شناختی بودبسیار معرفت یه تصور  اصالً  ،کنی ی قتل پاُزلینی مطرحبه سبک و سیاق آ
ومدن ابندی که به نظر مناسب میخواستم به روش سیاسی به سراغ حل معمای قتل برم، پس سه دستهطرحشو ریخته بودم از کار درنیومد. نمی

رو انتخاب کردم ـ رابطه جنسی، زبان و خشونت ـ و بعدش هم خودمو در پیگیری هر کدوم از این سه مسیر آزاد گذاشتم. و وقتی واقعًا سراغ 
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هایی بندی)حلش محال بود و اهمیتی نداشت که اصال با چه دسته ه ندارمعالقپاُزلینی حل معمای قتل  بهاین سه رفتم تازه فهمیدم که اونقدرها 
 فقط به زندگی و کارش پرداختم. در نتیجه، به سراغ مسئله بری چون همه شواهد رو به طور کامل پنهان کرده بودن( و

گاتا کریستی رفتی که تا حد زیادی یه ل  لکسی مث نرفتی سراغ محسوب میشه، و« ی کارآگاهی  کالسیکنویسنده»م: برام جالبه که به سراغ آ
ت، که برداشتی بسیار متفاوت م 

شیل ه  گاهی کاًل م داستان کارآفرکه داشت  بارهاین درهم و  ،شناسی  داستان کارآگاهیی معرفتدرباره هم د 
 تونه به کار بره.برای چی می

ت بک م 
گاتا مناسب  دادمانجام میداشتم  رای اونچها: کار ه  ون  در مورد ااشتم، و صرفاً کریستی هم ندنبود. و در واقع هرگز عالقه زیادی به آ

ت های اما از نوشتهشناختی  آثارش برام جذاب و به دردخور بود. گیری  معرفتپروژه جهت م 
خوشم تر هنگ خیلی بیشی فردرباره و نظراتشه 

، زدمه این کار میبدست تفاوتی مبا گرایش کامال  کنمچنین قرار بود برداری نکردم اما اگه . من هرگز از مطالب او در کارم استفاده یا گرتهمیومد
ت سیاست و دیدگاهی خاص درباره م 

گاتکنه که نمونهی فرهنگ آمریکایی رو در آثارش طرح میچون ه  صال ا کریستی اش رو توی کارای آ
البه چون کنه خیلی جمیطرح در آثارش  سیاست و فرهنگ آمریکا[ راجع بهکه چندلر ] دیدگاهیکنه. بینی. ریموند چندلر هم این کارو مینمی
رف  محتوا به نوشتههمه  شده خوب اننده روتوجه خوو  هشن. چون سبکش خیلی رادیکالاش وارد میی ماجراها عمدتًا از خالل سبک و نه ص 

 هایمولفه هداشتی که ب، برنامی ی فرهنگ آمریکایی به هیجاندار و صریح  چندلر دربارهناج ها با درک  این برداشت  ، خوانندهکنهجلب می
 کردا وکرد ] بازو ر شاچاک دهن»نویسه، . واسه همین هم چندلر مثال اینطور میاتکا دارهها ی چندلر از صفتطرز استفاده مثهمندی سبک

 . هکنمحیط پیدا می ه، و خواننده دیدی جامع از ی«[اُش گاله در  

-های سایی از موتیفااز گسترهبه طور کلی  Empire of the Senselessکتاب  تخیلی رفتی. مثاًل های اخیر بیشتر به سراغ علمیم: سالل

 این ژانر صاً صوخری یا آیا فای عالقه دابه سای کالً گیره. آیا یلیام گیبسن وام میهایی رو از وخامطور خاص مادهکنه و بهفای استفاده می
 سایبرپانکه که برات جذابه؟

ه کانگیز بود رام هیجانشد، که اونقدر بمربوط می نورومنسرفای به خوندن  م به ژانر سای، عالقهEmpire of the Senselessا: در مورد ک
چند سراغ به  Empire of the Senselessکنم(. تا موقع کارکردن روی عماًل به عنوان یک هوادار به گیبسن نامه نوشتم )کاری که هرگز نمی

یلی عالقه تخیا به علمیآ. بدم یقوسوشو توی این مسیر ک  ر مهالهبه ژانرهای معاصر بپردازم و عضخواستم بودم و می رفتهسنتی مختلف ژانر 
 دارم، خصوصًا گیبسن رو.  نه. اما قطعًا سایبرپانک رو دوس دارم؟ گاهی،گاهی هم

ا مشخصًا ا بیفته. امهسر زبون« پسامدرنیزم»کردی، قبل از اونکه اصطالح  هاتم: همونطور که گفتی، از دهه هفتاد شروع به نوشتن کتابل
ر دودت رو  جایگاه خات هم ظاهرًا خصایصی وجود داشتن که بعدها به پسامدرنیزم منتسب شدن. خب، حاالحتی توی همون کارهای اول

 دونی؟ نه میوکجای این زم

تونن وقتی راجع به کارم حرف میزنن ازش بوده چون االن مردم برچسبی دارن که می برام مفید اً شخص« پسامدرنیزم»ا: گمونم اصطالح ک
همین امروز هم مطمئن نیستم که درک  ادونستم پسامدرنیزم چیه و حتنمی استفاده کنن. اما یقینًا خودم موقعی که شروع به نوشتن کردم هیچ

از فوکو هم دونستم، یا راجع به دلوز و گتاری که برام حتی های فوکو نمیوشتهدرستی ازش دارم. وقتی شروع به نوشتن کردم، هیچی راجع به ن
ش برمهای دیگه خوام از نوشتهدونستم که مین. میهست ترمهم ستی یاستفاده کنم، اما هیچ توجیه نظری مشخصی برای چازشون و توی کارم  ک 

شون. اولین کتابی از این دست که گذاشتنپیداکردن این متون متفاوت و کنارهمکردم نداشتم. در نتیجه، شروع کردم به و چگونگی کاری که می
بود. در اون نقطه واقعًا مفتون  مفهوم  شیزوفرنی بودم، و  رتیل خوام راجع بهش حرف بزنم(می انوشتم )یعنی، اولین کتابی که حت به طور جدی
رو به کار برده باشم. اون « دارمرکزیت»کنم که در اون روزها این اصطالح  نمی دار رو به کار گرفتم ـ اما تصورمرکزیت« من  »گمونم مدل  
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1روزها آر. دی. الئینگ و دیوید کوپر -بکنم این بود که ببینم آیا میشه به جای تالش برای یکپارچه رتیلخواستم در خوندم، و کاری که میمی 

این "من" »ای بودن و زیستن رسید یا نه. سوالی که توی سرم بود این بود که تر بر، متالشی و داغونش کرد و به روشی راحت«من»سازی  
نگاری یا حالش بود، نه به خودشرحامتنی شبیه« من  »خودم. به اون چیزی عالقه داشتم که « من  »متن بودم تا « من  »و بیشتر دلمشغول   ،«چیه؟

 قرار دادم ــ یعنی [جعلیساختگی ]نگاری  الحواقعی رو کنار  یک خودشرح نگاریحالروزنوشت. پس کاری که کردم این بود که یک خودشرح
 زن»ه ی ؛نیستم« من» کردممیتصور که  انتخاب کردمو ر . اون چیزیازش درآوردم نگاریحالخودشرح یهرداشتم و نگاری رو و  حالشرح یه

ها رو فهرست کنی سخته بگی که چی نیستی یا چه چون اگه ویژگیرسه ساده نیست، اونقدری که به نظر می کردن اصالً این تجسم«. قاتل
زنانی  ساختگی   نگاری  حالخودشرح ،و نکشته بودم. پس در ابتدای اون پروژهر دونستم که قاتل نیستم چون کسیخصلتی نداری. اما من می

م نه برای ش  ببینم چی از کار درمیاد. و بعد  واقعی ـ  قرار دادم تا  نگاری  حالن رو کنار یه عالمه عالمت سوال ـ خودشرحه بودکه مرتکب قتل شد
م به ابه نظرم رسید که اونقدر هاشون توی چن تا از کتابن بعضیتازه بعد از به کار برد نوشت،بلکه برای یه عالمه کوته خلق یک داستان بلند

رو شروع کردم آرزوهای بزرگ ای که کار روی این موضوع درمورد اون نقطه تر بود خود  متن واقعی بود.این روش عالقه ندارم. چیزی که جالب
 کنه.    صدق می

2م: یه کم شبیه همون کاریه که ویلیا باروزل هایی برای چنین آزمونگریت اوز یکی از منابع الهامکرد. آیا بار[ میup-cutآپ ]ـبا فرم کات 
 بود؟

ای ی مهم و تاثیرگذار بر کار من بود. من در اوایل کار نویسندهروی کارم داشت ـ راستش باروز احتماال اولین نویسنده زیادیا: باروز تاثیر ک
3برگ، و دیوید آنتینایی مثه چارلز السن، جری راثنهمانتین. آدمی بلکاز دنیای شعر، از مدرسهبودم  هام بودن. باروز از همون اوایل برام معلم 

خواستم داستان بنویسم نه شعر، و باروز تقریبا تنها الگوم در اون وهله بود و تنها نثرنویسی که به همون چیزایی عالقه داشت ون میمهم بود چ
-ادبیات می م رویهمرفته از خارج  های اولیههای اصلی  نوشتهکه من هم دوس داشتم، یعنی به نوشتن  نثری اساسًا غیرروایی. راستش تکانه

4ثلن، من خیلی تحت تاثیر موسیقی  باب اشلیومدن. ما کردم کردم و کاری که اون موقع سعی میش صحبت میبودم، و روشی که درباره 
خواستم رسیدن به فرمی از باشه. گمونم اونچه می« محیط» هدار و بامعنا بلکه یمرکزیت روایت   کتالش برای خلق متنی بود که نه ی بکنم
-درباره تونستمنمی جورهواقعاهیچباشه، البته اگه اصاًل بشه از چنین اصطالحی حرف زد. متوجهی، « زداـروایت»که  بودیا روایت سرایی قصه

5، تا که جنبش پانک از راه رسید و با سیلور ُلترینژهبزنم حرف اش بود. سیلور کار فلیکس گتاری، ژیل دلوز و )بخشی  1976. حوالی آشنا شدم
ها بودن. دریدا هرگز اهمیت  اونها رو برام نداشت. و هیچوقت جذب آثار بودریار هم ترینبهم معرفی کرد. اونها برام اصلیاز کارهای( فوکو رو 

های متفاوتی از هایی مثل مرکززدایی، و انگاره. خصوصًا ایدهپیدا کردمزبانی برای نوشتارم  تدریجاً نشدم. اما دقیقًا بعد از این برخورد بود که 
6کریستوا های وحشِت توان. بعدش چیزایی از این دستالیته با زبان و سیاست. و ته، و نسبت سکسوسکسوالی رو خوندم که یک قدم دیگه بود،  

ربطی به پسامدرنیزم داره؟ مطمئن نیستم که ربطی  ی ایناهمهرو نوشتم. خب، آیا  لینیپاز  اما اینو سیلور معرفی نکرده بود. و اونوقت بود که 
 داشته باشه.    

 شدهیا تثبیت ثابت یکنن که هویت شخصی )هویت خودتون یا دیگران( چیزهایی این حس شهودی شما رو بیان میم: آیا چنین آزمونگریل
نی استفاده های متگرگونیدر د شناختیهاز وجوهی از این لغزش نشان انگارشدم  نیمفومنیاکرویا دیدم که و  رتیل لای مثنیست؟ کارهای اولیه

 کشن.ه پرسش ببکنن تا این انگاره رو به ادبیات وارد کنن که هویت چیزی غیرثابته، یا کلیت مفهوم  هویت  زنانه و مردانه رو می
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گاهانه با اونجور م ه شکلا: اون موقع که شروع به نوشتن کارهای اولم کردم بک -میوضوعات درگیر نبودم. فهم  اینکه چطور اون موضوعات آ

های دیگه کنکاش کنم، م اون موضوعاتو به طور متفاوتی به شیوهتونمیدر مورد اونچه مشغول انجامش بودم به کار برن، و اینکه چطور  تونن
 کامالً  االنتونم از اون زمان بگم )و م چیزی که میکشف دلوز و گتاری و دیگران به دردم بخوره. تمو نکه باعث شد نچیزایی بوداون یکی از 

کنم( اینه انجام دادم استفاده می باهاش آشنا شدم برای کاری که قبالً از یک نظریه که بعدًا  و ،زنمحرف میاز چیزی در گذشته دارم آگاهم که 
-دونستم که خیلی خشمگینم. میط مینویسم. فقمیاونطور کنم و فهمیدم که چرا دارم اونطور عمل میکه، اگه بخوام صادقانه بگم، نمی

1با اینکه بیشترین احترام رو برای رابرت کریلی اخوام. حتداری نمیمعنای مرکزیت دونستم که هیچ جور و اونجور آثار قائلم اما از طرف دیگه  
دار این بود که ی مرکزیتمن برای گریز از این معنای مردانه خواستم. روش، و من اینو نمینبود مردانهاز اونجور کارها بیزار بودم چون خیلی 

تنها چیزی که . «بگم»توی کارم  نتیجه، اصاًل عالقه نداشتم چیزیم به نوشتن به صورتی کاماًل مفهومی رو حفظ کنم. در تا حد امکان عالقه
 تونستم چیزی بیش از این بگم. به تخمم هم نبود که یه کاراکترینم« خوام چیزی بگم!نمی»تونستم در کارهام به کار بگیرم این بود که بگم می

خونن. تونستم بفهمم چرا کارم رو می! و نمیهستنها کاراکترهای کتابم کی نبود مای بود یا نبود ـ حتا اصلن یاددیگه کاراکتر   از جایی به بعد
هایی که سیلور بهم داد حسابی حالمو جا آوردن، یکهو دیدم اون متننویسم. و بعدش ترین چیزا رو میخوندنکردم غیرقابلراستش فکر می

یه آشغال نظری انتزاعی نبود.  اً ود که برام قابل درک بود چون صرفای بای دارم. حتا مهمتر اینکه، اون نظریهکنم نظریهبرای اون کاری که دارم می
دادن، که ـ اگه و توضیح میر من ها خشم  دیدم ریشه داشت. اون نظریهبرم می بنیان اون نظریات عمیقًا در دنیای سیاسی و اجتماعی که دور و

تونم کنم میداشتن  فالوس بود. و االن که کارهای اون موقعم رو درک میبخوام به زبون دانشگاهی بگم ـ بیش از همه خشمی علیه مرکزیت
گاهانه  Empire ofنوشتن  کتاب   تسلط و دقت بر کاری که انجام میدم. در نتیجه، زمان  تر از اون مواد نظری استفاده کنم، با میزان بیشتری از آ

the Senseless  هر چیز عقالنی  خواستم نزدیک  حالیکه قبلش هرگز حتی نمیام برم! در به سراغ موضوعات  نوشتن طرح و نقشهتونستم با
 میشه.              رفت زورچپونبه روندی که داشت طی نوشتن پیش می ]که اون چیز  عقالنی[ کردمبشم، چون فکر می

-رو می ی بزرگآرزوهاعی که ها در اثر[ کمابیش موقخودکردن ]استفاده از قطعاتی از سایر نوشتهی شما از مالرسه که استفادهم: به نظر میل

گاهانه در روشی بود که باه ننوشتید تغییر کرد. آیا او  اش شروع به استفاده از مواد خام کردین؟ یه تغییر آ

تخاب افته انفاق میهام اتبردن در اونچه توی کتابدستتصرف یا ودخلخودکردن اون استراتژی ادبی نیست که به طور خاص برای ا: مالک
سم. وقتی ای بنوییگهدتونم جور نمی م چون به لحاظ ادبیهام استفاده کردهخودکردن در نوشتهمال تمهید   تش من همیشه ازراسکرده باشم. 

ن رو خاص خودتو وقتی صدای»کردن که ها نطق مینوجوون بودم با بعضی از شاعرای بلک مانتین بزرگ شدم که مدام داشتن برای نویسنده
ونم تا کنم. میخودمو پیدتونستم صدای خاص مشکل اینجا بود که من اصلن نمی« قته که میشه بهتون گفت شاعر.و  پیدا کردین تازه اون

-الاون کار م وخواستم بنویسم، کردم، چون می. پس تدریجًا همون کاری رو کردم که باید مینداشتمهمینقدر بگم که من اصلن صدایی 

خودم  ه متن  ازی بپردداههها برم و با ببه سراغ سایر متنتونستم میای که باهاش بود، و پیداکردن هر شیوه برداریخودکردن، تقلید و گرته
-جینالی اره ایدهکا رسیدم کردم. از اون موقع کارم اینجور بود. با این روش به اینجواردشون کنم. وقتی دبیرستانی بودم از شکسپیر تقلید می

 بودن رو دوس ندارم.  

 م: چیه دلیل این ناتوانی در نوشتن با صدای خاص خودتون؟ل

م. افهمم اینه که ]به لحاظ جنسیتی[ منفعلم. چیزی که االن میاوط میشه به شخصیتم، و حتی جنسیتی این سوال مربا: جواب صادقانهک
کردن که ازم برمیاد بیشتر متکی ساختن ـ هر اونچه در من هست با ساختن سروکار داره ـ یا خلق عمیقن، عمیقن منفعل. در نتیجه، اون کیفیت  

ی سفید ببینم هیچ اتفاقی بینم. هرگز. یا وقتی صفحهی سفیدی نمینویسم صفحهوقتی دارم میالعمله تا یه اصل کنشی. به یه جور عکس

                                                           
1Robert Creeley 
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فتم، به اینه که از کار بیُ  ی سفید مثه دعوتنه ننوشتم. صفحههزیتونم یه نامه ساده به کسی بنویسم. من هرگز تقاضای کمکفته. حتا نمیاُ نمی
 نه دعوت به فعالیت خالق. 

دی، ات بومانرشون در دو های خودت جای دادی، متونی که در حال واسازیداشتی برای انتخاب  متونی که در قاب متن م: چه دالیلیل
، کنی شتبرداثر عظیم ااین  از خوایکه مییکردمی فکر این بهاز همون اول آیا  کیشوتدن. برای نمونه، در مورد کیشوتدنو  آرزوهای بزرگ

 شه، یا...رمانتیکی که بینش کورش تدریجًا عیان میی قهرمان  اسطوره

 کیشوتدنتصادفی بود. ]اثر سروانتس[  کیشوتدنوقت اینکه به این شیوه بنویسم دالیل مشخصی داشتم، اما انتخاب  ا: نه، وقتی رفتم سرک
ر[ رو  تکیشودنصحنه در  کتابی بود که وقتی برای سقط جنین بستری شدم با خودم به بیمارستان بردم. در واقع، اولین ک 

دقیقا قبل از ]اثر ا 
ی من از نسخهتلقی  من یا سروانتس[ کردم. این اثر ] کیشوتدنکردن نگ کرده بود، در نتیجه شروع به کپیم ه  اخسقط نوشتم. موقع نوشتن مُ 

وینوسیاق  سبک 1نقاشی  شری ل  دی وجود انجام میکاری که  یبارهدرهیچ توجیه نظری اینکه بدون کنی چیزی رو کپی میدر اون که بود،  
رو از دل یکجور نظرگاه فمینیستی انتخاب کنم، اما اون نوشته واقعًا فقط همین  کیشوتدنپرسیدم چی میشه اگه . مدام از خودم میداشته باشه

2آ ُورکینسعی دارم با دیدگاه آندرهرم ـ مثه یه بخش که نبود. جاهایی توی کتاب هست که به سراغ موضوعات فمینیستی می پنجه نرم ودست 
کم زنم به دل قضیه، کمهایی که تا حاال توی دنیا بوده؛ و بعدش میی گندوگهرورن و مسئول همهکنم که میگه مردها اساسًا به طور کامل ش  

الش برای پیداکردن صدای خاص خودت به عنوان یک زن ی تخودکردن  متون مردانه است و دربارهی مالبینم که اون کتاب به نحوی دربارهمی
وین شدم، برداشت پردازم(. اما راستش نقطه)در بخش دوم کتاب خیلی به این موضوع می ی شروع  این کتاب اونجا بود که مجذوب تصور ل 

وین درباره  کنی. دلیل صرفًا کپی میبیوقتی چیزی رو افته چه اتفاقی میی اینکه ببینی ل 

 کنه؟هم صدق می آرزوهای بزرگ: آیا همین مسئله در مورد مل

ه از صمیم ود که همیشبکردن  اون کتاب خواستم باهاش بکنم ویرانا: نه دقیقًا همین، چون اون کتاب رو قبال خونده بودم و کاری که میک
طمئنم که بودم. م کار کرده بودم، مجذوب کتاب وتکیشدن قلب دوستش داشتم. اما اساسًا به همون دلیلی روی اون کتاب کار کردم که روی

گاهان آرزوهای بزرگای از دالیل برای انتخاب مجموعه که  باشن. االن ه دم دستموجود داشتن، اما اون دالیل چیزهایی نبودن که در اون زمان آ
ی در اعماق ستم اون آگاهدوندونستم، یا اگه مینمیاش کردم اینو ی خودکشی  مادرمه، اما وقتی شروع به نوشتنکنم اون کتاب دربارهفکر می

 درونم، همراه با احساساتم، مدفون بود.  

گاهانهم: آشکارا آثار شما طوری نوشته شدهل -ارای شوک. آیا شما کریزی شده باشنای برای ایجاد شوک در مخاطب طرحن که باید به طور آ

ش ارزشمنده به خودخودینفسه و بهوک بیشتر یکجور تاثیر زیباشناختیه که چون به نظرتون فیآوره، یا که این شنویسین چون دنیا شوکآور می
 گرایش دارین؟ 

ها چیزی نوشته باشم. زمان زیادی برد تا اصال در ذهنم مخاطبی رو کردن  آدمکنم که جز در مواردی اندک هرگز به خاطر شوکها:  فکر نمیک
هام وجود داره، البته به معنای نویسم. عنصر  شوک قطعا همواره در کتابتًا برای خودم و شاید دوستانم میگم که عمدتصور کنم و هنوزم می

نحو بهتر با شکستن تابوها هم انجام داد، یا شه همین کارو بهبندهای ادراکی. اما میهای خواننده و چشمشکستن  عادتتالش در جهت  درهم
نوردن. گمون نکنم این همون شوک مورد نظرت باشه )گرچه شوک ورد دائمًا فرم و محتوای آثارم رو درمیها ـ که هردو ماز خالل سرپیچی

کنن، ما می زندگیبینن و باهاش ها میآور رو در رسانهها باشه(. از اینها گذشته، مردم در فرهنگ ما قطعًا موارد شوکتونه مالزم  تابوشکنیمی
های ها ظاهرًا هیچ تاثیر مثبت و قطعی روی مردم ندارن، به این معنا که به مردم کمک کنن از عادتشوکدیم، اما این بهشون خوراک می

 شون جدا بشن.ادراکی

                                                           
1Sherrie Levine 
2Andrea Dworkin 
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های شما تدریس کردم: ساد، بودلر، رمبو، لوترامون، ای آموزشی با نظر به نوشتهها رو نام ببرم که اخیرا طی دورهم: بذار فهرستی از مولفل
. آیا حق دارم کار شما رو در این پیوستار قرار بدم؟ و اگه آره، به 1ها، باتای، آرتو، ژنه، باروز و پتی اسمیتها و دادئیستئالیستژاری، سورر

 نظرت چه وجوه اشتراکی با اونها داری؟ 

ا بشه روزی گفت که به این تبار تعلق جدی کرده باشم ت کار  گیرم. امید زیادی دارم که به قدر کافی ا: شکی نیست که در این راسته قرار میک
ی عمیقًا جنسیه، دورنمایک  یی که اسم بردیاهای من و اوناهه. یکی از اشتراکای بذاره در اشتبی دیگهدارم. اگه کسی بخواد منو ذیل دسته

ی دربارهی دیدگاه البتهعی از دیدن هست، نو یکنه. کار اونها هم نهایتًا همواره دربارهد بین قدرت و سکسوالیته تاکید میدورنمایی که روی پیون
2رویزیادهافراط و  . دیدن کمابیش شدببینیواقعیت عنوان به ینخوامیکه  هچیزیبا  معادل ، بل«چیستی  واقعیتمعادل با »ه نوجود داره که  

ها باور دارن که نمیشه به طور درخوری دید اون مولف سروکار داره. اغلب   کاریو فزون ی خاص  دیدن با افراطو این شیوه یعنی خود  واقعیت.
-شون از زبانیه که ربطی به رئالیسم اجتماعی نداره، زبانی که اکیدًا ساحتی دیگه، استفادهمگه اینکه حد و حدود رو پشت سر بذاری. مسئله

ه که همه ما یه رنگ محبوب داشته مونمی تقریبا مثه اینها و من[ ]وجه اشتراک او نویسندهکنه که عقالنی نیستن. هایی از ذهن رو درگیر می
 باشیم. و اون رنگ سیاه باشه. 

مکش وان کانون کشعنگردن: بدن به عنوان منبع توان، بدن به برمی «بدن»های مختلف به جایگاهی به اسم هات همیشه به شیوهم: کتابل
ش وجود دمنزلهبرای قدرت، به ر 

از  ی، به تفکیکن عالقمندی بداریم )به تفکیک از فکرهامون(. چرا اینقدر به مسئلهی جایگاهی که سرانجام د 
 کنی؟ ای که شاید در آثارت کندوکاو میهر چیز دیگه

ا:  گرایش غربی به بدن در قرن بیستم به این موضوع مربوطه که وقتی واقعیت )یا معانی مرتبط با واقعیت( دم دست باشه و موضوع کاوش ک
تونی بهش وقت بدن اصلن به تنها چیزی تبدیل میشه که میکه البته یکی از مسائل اصلی از پایان قرن نوزدهم به این طرف بوده ـ اون بشه ـ 

زنی، طوری که در دسترس و موضوع کندوکاوه؛ و راجع به هر فکر عقالنی ی اجتماعی حرف میبرگردی. راجع به سکسوالیته به عنوان یه پدیده
ای معنا بده و به این ترتیب تونه چیز  دیگهکه هر چیز می« برای کندوکاو[ در دسترسه»]انه میشه حرف زد و اون فکر از این بابت و روشنفکر

، بالفعل  سکسوالیته کنِش گن رسی که بهش میای که بودریار ازش حرف زده. اما وقتی به چیزی میرسیم به سیاهچالهکاملن منحرف بشه. می
. در نهایت، دقیقًا در بدن هست که تمام اون نیستوقت یکجور مادیت  انکارناپذیر وجود داره که اصلن دم دست لفعل  بیماری، اونیا کنش  با

ش قرار داره. اثری مثه تونن هیچ تاثیری رومون بذارن. بدن تنها جاییه که بنیان  ارزشهای مبهم  باورمون نمیها و نظامشک ر 
های واقعی د 

3میشیمااثر  پوالد خورشید و  گرده.   به بدن برمی ی هر باره  س که توش میشیما واسه این مسحورکننده 

، ویتر یادبوِد هد ر اثرت،دم: از این گفتی که همیشه به متون ژاپنی عالقه داشتی و متوجه شدم که مواد خامی از یک رمان کهن  ژاپنی رو هم ل
 آثار ژاپنی کشوند؟به کار گرفتی. چه چیزی تو رو به خوندن 

ها خیلی به این کاربست  شدیدًا سازی کرده. و بعدشم چون ژاپنیدونستم بدنای بود که میش میشیما. میشیما تنها نویسندهاا: یکیک
4رسه کاواباتاای که به نظر میی اسطوره و تصویر عالقه دارن. مثاًل شیوهمهارشده کنه اینه کاری که او میکنه اما در واقع از روایت استفاده می 

کاواباتا واقعًا مجذوبم کرد. بسیاری از « ی زیبایان  خفتهخانه»کنه. ی خاص استفاده میکه از اون ساختار برای پروروندن  یک تصویر یا اسطوره
قابل درک و معقول نیست(. اما دونه چه اتفاقی افتاده )روایتی وجود داره اما اصال آثار جوری تموم میشن که از نظرگاه روایی، مخاطب نمی

ها و محیط  اثر چی هستن، اما واقعًا نمیشه گفت که پیرنگ چی دونید که بافتکنه که یک احساس مشخص پدید بیاد. میکاواباتا کاری می

                                                           
1Sade, Baudelaire, Rimbaud, Lautremont, Jary, the surrealists & Dadaists, Bataille, Artaud, Genet, Burroughs, Patti 
Smith 
2excess 
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چون هیچ چیز آوانگارد  قابل تونن علت ماجرا باشن رو خوندین. این شیوه برام خیلی رازآمیزه ی موضوعاتی که میبوده حتی با اینکه ظاهرًا همه
 آور و رازآمیزه.    کنی. اما کاماًل شگفتای در کار کاواباتا پیدا نمیاشاره

 م: پیشتر به پانک اشاره کردی. چرا پانک برات مهم بود؟ل

یس چنین چیزی نداشتیم، اما شون بودم. تو انگلهای زیادی رو با هم ترکیب کرده که همیشه مجذوبا: پانک برام خیلی مهم بود چون تکانهک
وونانه بوده، و خیلی هم سیاسی ــ عکسبهم گفته ی سیاسی انگلستان چقدر افتضاح العملی به اینکه صحنهن که اونجا پانک یه چیز خیلی ج 

بیاد ـ مثال یه چیزی مثه  کنم این طرفا پانک یه جنبش سیاسی به شماری اینها. اما گمونم نمی، و همه«بودنآیندهبی»العملی به بوده، عکس
مریکا کونچیپایین. پانک رو نسلی از هنرمندا تولید کردن ـ هنرمندایی سطح1جنبش نیوا  2تر از ُلری اندرسن و ویتو آ ـ که به دالیل مختلف  

ستهایی از طبقهحسابی از شرایط کالفه بودن. اونها در اصل آدم ن و دارن توی تهشون خبردار شد که ورشکسمتوسط بودن که یکهو ش 
آمیز و آنارشیک برای تغییر، به جای ها ]به خاطر هواداری از کنش خشونتزنه. پانکگذرونن که حالشون رو به هم میسیستمی روزگار می

زنن، از این از فقر حرف ب صرفاً  ها[ بشینن وتونستن ]مثه هیپیها اصال نمیها رو دوست نداشتن، پانکزنی با مقامات  در قدرت[ هیپیچانه
-ها خشمگین بودن و میهای هنری هستن. اونمتوسط  گالریهای فراتر از طبقهشون سفیدپوستومد که مخاطباواقعیت هم خوششون نمی

کردن ها رو متوجه  اونها کنه چون حس میخواستن چیزی پیدا کنن که آدمخواستن روشی برای بیان این خشم در آثارشون پیدا کنن ـ و می
، هاییه کافی بهشون نشده. و چون خیلی از اونها دوس داشتن هر کاری بکنن که از این سیستم بیرون بزنن، شروع کردن به تشکیل گروهتوج

ومد. یه عالمه ابه وجود میبراشون های زیادی امکان کاراین  باو چون  هارو به خودشون جلب کننتوجهتونستن آخه ظاهرًا اینجوری می
 مند بود. جور شدن. و وقتی این اتفاق افتاد واقعًا شدتوبا هم جفتچیزای متفاوت 

 یک بود. آیاثیری اروتپردازن اما تاثیرش روی من به ندرت تام: با اینکه آثار شما خیلی به سکس ]هردوی رابطه جنسی و اندام جنسی[ میل
 تون هستین؟ واقعا عالقمند به تهییج خوانندگان

هام ه توی کتابهایی کفهمم چطور ممکنه کسی با توصیفها میشه، اما من اغلب نمید چه چیزی باعث تهییج بعضیا: هرگز نمیشه فهمیک
. لترک لزت  و  رتیل اش بودم تحریک خواننده نیست، شاید به جز چند مورد معدود در آثاری مثهم تحریک بشه. قطعًا چیزی که من پینوشته

ه نظرگاه ا دارم(، بلکهخامهام از این مادههای خاصی از کتابنویس باشم )گرچه مشخصًا در پارهپورن نویس یااینجور نیس که من اروتیک
کنم کاری یتم که حس مها عمیقًا اشتراک دارم، گفکنم در این خصیصه با اون دسته از نویسندهیا جنسی داره. فکر می تیکام وجهی اروکلی

ایمن وتنی ز دوستام، سکه یکی ا موافقم با اون چیزی ها بیرون میاد.اون سنخ نویسنده ، ساد، رمبو، باتای، وبرم از دل ژنهکه با نوشتارم پیش می
و ر« هویت»ون اشون رو برآشفته کرده، حاال ست که عمیقًا هویتی سکسوالیتهکنن این مسئلهگفته: اونها جماعتی هستن که تصور می

یاسی ساید از لحاظ بتون رو انتخاب کنید و تونید سکسوالیتهکنن شما میهایی هستن که خیال میدونم فمینیستهرجور که تعریف کنی. می
ر نتیجه، دمنه.  ی  نظر هایدیدگاهموضع درستی در گزینش سکسوالیته داشته باشید اما من اصال باهاشون موافق نیستم. این یکی از معدود 

زیاد  الیته خیلیی سکسوی مسئلهبه هر دو وجه متنی و شخصی  هویت ـ پس طبعًا سروکلهی هویت عالقمندم ـ و چون شدیدًا به کل مسئله
و دینکه چطور این او قدرت دارم، و ی جنسی[ ]جنس/رابطهسکس  های بین  نسبتی مداومی هم در قبال هام پیدا میشه. من دغدغهکتاب توی

که این  تمهسی اوهشی در جستجویبه عنوان یه زن و البته به عنوان یک شخص  کنن.مقوله به هم وصل میشن و همدیگه رو تشدید و متاثر می
یبا مثه یه ن مسئله تقر؛ اینباشمکنن، برام سخته که دلمشغول این مسئله عمل میافتن یا ن شیوه به کار میاز خالل اوچیزها ]سکس و قدرت[ 

بوی یک وام رنگهنسیت من احتماال به طور خیلی عمیقی به تمام کتابکنم جوسواسه برام. و دیگه اینکه، بذار روراست باشیم، فکر می
 گیری سیاسی داده، هم از لحاظ محتوا و هم ساختار.     موضع

                                                           
 دمکراتیک پیوست.  منحل شد و به یک جمعیت سوسیال 1983بنیان نهاده شد و یک سازمان سیاسی  چندگرایشی )فمینیستی، سوسیالیستی و چپ نو( بود که در  1971جنبش نیوآمریکن در  1

2Laurie Anderson and Vito Acconci 
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تون غاز آگاهی سیاسیاجرا کردین ـ و گفتین که شرکت در اون برنامه سرآ« ام42خیابان »م: اوایل دهه هفتاد شما در شوهای سکس آنالین ل
 بوده....

ون تازه دم، چکریت گیری جنسی در قدرت و هودن جهتبود. مطمئنم که کمابیش همونجا بود که شروع به دی زیادیا: اون سرآغاز  آگاهی  ک
مایشی و کردیم نمی مشی یا موضع رو میده. اون شوهای سکس که اجرابوی یک خطودیدم که سکسوالیته چطور واقعًا به جهان رنگداشتم می

م. وت قرار دارفااعی متی اجتمها در یک طبقهن اما حتا به رغم این مسئله با اجراشون یکهو متوجه شدم که در قیاس با سایر آدمساختگی بود
مین اقرارداشتن در چن ز جماعت شدن من اتونستم اون مسائل سیاسی رو ببینم که در جدا ندنیا رو خیلی متفاوت ببینم. مثلباعث شد  عال 

ر نبود( و تبعیض ام اینطو42دخیل بودن؛ طبقه )چون اونها اساسًا طبقه متوسط به باال بودن در حالیکه شوی خیابون مارک مسیحی  سنت
ی بطهی راربارهشو تا حد زیادی دکردن. و برای من کار در یک سکسانکار می ناملی اینها رو جماعت هیپی در اون زمان کجنسی. همه

افتن، و یت اتفاق مهای مختلف دارن دور و بردیدی این پیوندها به معنای دقیق کلمه هر روز به شیوهسکس و قدرت بود، و خب تدریجا می
 کنی.  شون فکر هم نمیاصال درباره نکنیچون طوری رشد کردی که راجع بهشون فکر 

بینی، ز رویکرد لزاآخرتون هوادار هیچ شکلی ی نقش مبهم شما در فمینیسم سواالتی کنم. مشخصًا شما در چند کتاب خوام دربارهم: میل
 ر اون رویکرد نیستین؟اهاست(؟ چرا هوادحذفی، و خیالبافانه نیستین )رویکردی که مطلوب بعضی فمینیست

ه کرسه تی میطلبانه آخرش به معظالمشی جواب نداده. به نظرم هر رویکرد جداییمشی  هیپی نشأت گرفته، و اون خطا: چون از خطک
وزم یرفروش هنتر اصال نمیشه خودت رو از سرتاسر جامعه سوا کنی. شها هم در زمان خودشون باهاش مواجه شدن. در مقیاس وسیعپیهی

کنه. یچی تغییر نمیهکنه یا یچیز کاًل تغییر ممهخندد[. یا هر مثال دیگه. واقعًا اون رویکرد جواب نمیده. یا هباید شیر رو برسونه دستت ]می
 کتاب هایئله رو در انتشخص تغییر داد؛ همین مسـبهـتدریج و آهسته، یا شخص البته به معنای اون نیست که نمیشه چیزها رو به که این

Empire of the Senseless جواب داده باشه. با  کالً  60ی کنم روش دههه. فکر نمیجواب نمیدواقعًا طلبانه برجسته کردم. اما مدل جدایی
جور ایدئال عبارتی، یکهی چیستی  بشر نقل کردین همراه نیستم ـ بهای رادیکال دربارهای هم که از خیلی از لزبینسازانهساده هایتوصیف

نید به بیها میستعضی فمینیی چیزای شرورانه و بد. و یقینًا بیزاری  کلی از قدرت که در بین بی انسان  عاری از حسادت، عاری از همهدرباره
 بخش نیست.اصال رضایتنظرم 

-دونن نمیمی شما« بدبینی  »هایی که اون چیزی رو که ها به دست خیلی از منتقدها رسیده، فمینیستی فمینیستوسیلهم: یقینًا آثار شما بهل

-هیهاتون استانهای دخصیتی عجیبی که شدین )اون شیوهشدن  زنانه و مازخیسم زنانه ارائه میپذیرن ـ تصویری که شما در آثارتون از قربانی
ذت نگن اما ازش لجدن، باهاش میشون نشون میالعملی شیزوفرنیایی به موقعیتبرن، یا عکسشون لذت میشدنجورایی انگار از قربانی

 برن(.هم می

نم که کش حس میاما راستکنن. ا: این حرفت درسته که مشکل اصلی اونها با کارهای من اون چیزیه که به عنوان مازخیسم  من درک میک
-یم پس دیگه چرا کنیم که جامعه دچار معضل تبعیض جنسیه،ن. اگه استدالل میرویکردهای مبتنی بر الگوهای نقش مثبت واقعًا احمقانه

گیزی داریم؟ انگفتشهای قوی و عالی و ( چنین زن1990وبلبله؟! و اصال چرا اصرار دارن که امروز )سال خوای دلیل بیاری که همه چی گل
 س. نهشون احمقابار وجود نداره. استداللخندد.[ اگه اینطور باشه که اونها میگن پس اونوقت اصال دلیلی برای این ستیز خشونت]می

پدر »ه نیست. اینک خودخودیبهی اصلی زنان ضرورتًا با مردسئلهکه ممعنا  این بهـ « ام نیستپدِر واقعیبابام »م: شما جایی گفتین که ل
گراست ـ اتذـه  ضداین نگرش یه دیدگا .مدام دهن کاراکترهای زن  شما رو سرویس کنهکه ضرورتًا مستبد  وحشتناک و مقتدری نیست « واقعی

 ...باهاتون به مشکل بخورن های فمینیستعضب شدهاین موضع هم باعث  گمون کنمکه 
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1استدالل هلن سیسو. باشنکنم که مشکل ما مردها ا: درسته. فکر نمیک علیه کریستوا رو در نظر بگیر، سیسو میگه مشکالت ما همگی ریشه  
شون رو شر و بد بیانگاریم. با این ی مردها آلت تناسلی  نرینه دارن باعث میشه همهدر تفاوت تناسلی دارن ـ در نتیجه این واقعیت که همه

طلبه. و موضع ُورکین هم عینهو سیسو. غیر از این، استدالل رار کنیم. سیسو یه جداییگیری تنها کاری که میشه کرد اینه که از مردها فنتیجه
آفرینی ربط داره. که خب واسه من خیلی معنادارتره. شاید از لحاظ سیاسی درست های نقشکریستوا رو داریم که میگه مسئله اصلی به مدل

 یه عالمه مشکل دارم.  چرا، صه هیچ مشکلی با مردا ندارم. اما با جامعهبه شخمن خود  اما من مردا رو دوس ندارم.  :نباشه که بگیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Cixous 
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 │3یپاره│
 

پوسی، شاه توان این مسئله را در انتهای هایش را نوشت. میکتی همانطور به سراغ مرگ رفت که زندگی را زیست و رمان
نکه یافتند برای خود نگه نداشتند. زیرا اگر به جای ایای را که دید: دخترانی که دزدان دریایی بودند گنجینه دزدان دریایی

چیز یعنی خواستن  همه« شان متوقف خواهد شد.فرمانروایی  راهزنی  دریایی»د، آنوقت نوهیچ نداشته باشند ثروتمند بش
به بریزی. اگر  چیز را دور. این یعنی آمادگی برای اینکه همه]از جمله خود  همان ثروت[ ترامتناع از پذیرفتن  چیزی کم

کر: مرثیه»ـ  ، آنوقت بیماری و مرگ دیگر چه هستند؟این شیوه زندگی کنی ویرو استیون|  «کتیا   ش 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 │4ی پاره │
 

 وارک و َاِکر هاینگارینامه ازهایی برگ
 بستر آشناییالف | 

ر به تور   1995جوالی  18در  ک 
جا بود که ر سیدنی بود. همان بریسبین و پایانش دنخست آن در  روز   9ای در سه شهر استرالیا رفت که روزه 11ا 

ر با مک ک 
کر در سی. آنها در البهآشنا شدپرداز رسانه، ی وارک، نظریهزکنا  خر آد و کتی شب دنی پرسه زدنالی اجراها و کارهای تبلیغاتی  ا 

و  بود الهس 34مان جدید پژوهش اجتماعی در نیویورک است، در آن ز یاقامتش در سیدنی را با او گذراند. وارک که اکنون استاد دانشکده
ر. وارک در آن زمان  ک 

کر درفترهای دیجیتالی به شمار میدر دنیای رسانهیک متخصص چهارده سال جوانتر از ا  -هآن زمان ب ، و ا 
ود، نتشر کرده بمرا  ،جازیجغرافیای مها کرده بود. وارک در آن زمان تازه اولین کتابش، ی این رسانهطورخودانگیخته شروع به کندوکاو درباره

نوان مفسر خت. وارک به عپرداای میهای رسانهی نمایشمنزلهی رویدادهای جهانی بهای جهانشمول و مخابرهکتابی که به ظهور  فضای رسانه
برد ذت میین نیز لارسی به رسانه، موقعیت شغلی  ارزشمندی داشت اما در عین حال از ی دستزرای حکومت در زمینهرسانه ملی و مشاور  ُو 

-ستترها و دودخطور همزمان با دوستکند. او اغلب بهکه کماکان میان هنرمندان و کنشگران یکجور زندگی پسادانشجویی را سپری می

-ابودن/زنگر[، همجنسکردار ]فعال یا منفعل گرا،وجه کوئیر و دگرجنس میاندر نوسان  ؛کنجکاو بوداش پسرهایی در رابطه و در مورد هویت

ر را خوانده بود. وارک از دهه  قطعًا آثارنمابودن و مردبودن. وارک  ک 
ر بود؛او زیر  بپیگیر کتاب 80ا  ک 

رخی بندها و قطعات را هم خط های ا 
 کشیده بود.

ر بودند، کردنها و دلبریزدنالس ک 
امعمول وارک چیزی ن واو ما بین اها، تورکردن، و روابط عاشقانه از دیرباز بخشی از روند تورهای مسافرتی  ا 

ر که پس از پروازی طوالنی از سیدنی به خانه رسیده بود، از خواندن اولین ایمیلش محظوظ شد. پاسخ د ک 
روزم  ام شما دارهپی اد:شکل گرفت. ا 

ر شروع به ایمیل، و اسازهرو می ک 
 شود.صفحه می 119جم حبه لحاظ روز ادامه داشت و  22زدن به همدیگر کردند که ینطور بود که وارک و ا 

ر هم ک 
رپس از مدتی طوالنی ا  ک 

اشه خیلی بی در کار هست اما... وقتی دیدارهای ههمیش انزوابه وارک نوشت:  صحبتی یافته بود. بله، ا 
دانستند که آنها می وارند. هردویرمق و دیوانهچاپ شد، به تناوب، بی «سمیوتکست»ی در نشریه 2014آنها که در سال مکاتبات  .خرسندترم

سمی و وارک یک شغل ر ی زمانی از هم فاصله داشتند؛ی هفده منطقهها به اندازهوقفه نامحتمل است. آنی مداوم و بیی عاشقانهرابطه
ر هم که مدام به تورهای مسافرتی میهایی در پیوسته، و محبوب ک 

ک ی به هم نزدیکارالحظهرفت. آنها ابتدا با احتیاط و مسیدنی داشت، و ا 
« ؟ز دلش درمیادگفتی اوای که با همدیگه داریم رو تحلیل کنیم؟ یا میشه صرفًا همینطور قبولش کرد، و دید چه گپآیا الزمه مواجهه»شدند. 

ه بار در غلب تا هفدارودربایستی شروع به نوشتن به همدیگر کردند، اش به اکر نوشت. و سپس آنها بیایمیل بعدیاین عبارات را وارک در 
 روز.
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 ادبی نامهدر جستجوی کتی اَِکر: یک زندگی ـ کریس کراس،
 

 هاب | ایمیل
 14:42:25، ساعت 1995آگوست  15شنبه تاریخ: سه

 mwark@laurel.ocs.mq.edu.auکنزی وارک، از: مک
 Acker@eworld.comبه: کتی اکر، 

 موضوع: پاسخ به: موضوع
 

ن 1سابینا/ماجرای ک  اد، فقط به خاطر اینکه ماجرای تو و من فعال زدن راجع بهش بدم میذارم واسه یه وقت دیگه. نه بابت اینکه از حرفرو می 
 تریه!ی جالبقصه

وت کار رویکرد کامال متفا ههام! این روزا دارم روی یظریهن یمردهکشتهکنه ــ من م نمیو حتما یه وقتی برام از بالنشو بگو. به هیچ وجه خسته
ی هگل های فرانسوی از دیالکتیک  بازشناسی  ارباب/بندهدلوز. اما دوس دارم بدونم بالنشو چطور با باقی خوانشـکنم، محور اسپینوزامی

 شه، که به نظرم همونجاییه که باتای ازش میاد...جور میوجفت

Kxx 

 

 22: 03:17، ساعت 1995آگست  15شنبه، تاریخ: سه
 از: وارک

ر ک 
 به: ا 

 موضوع: جالد  عشق
ز کلیف همه چین دم تهمازند، و در ها پلک میای یکی از آنشوند، چشم در چشم، و لجظهچیزی که بودلر میگه: عّشاق رو در روی می

 ی جالدش باشد.اش بازد و که باید شیفتهشود: چه کسی باید دل به قربانیمعلوم می

ه چطور های رابطدمآ: تفاوت بین س. در نتیجه، پرسش اخالقی از این قرارهکمال، یه افسانهوبه معنی جفت  برابر، یا برابری  تمام« برابری»بله، 
[، hiero[ میشه سپنتا ]hierarchyمراتب ]ی سلسلهی واژههستن؟ )ریشه« موّجه»تونه سّیال و گشوده بمونه؟ یا: چه مناسبات باال/پایینی می

 کنه(. مقدس، که یعنی همون چیزی که یه امر موجه رو موجه مییعنی 

از اون  ناپذیر، گردآمدن  چیزهایی ناهمسان، در نسبتی کهسنجش های متفاوتی از یک چیز  واحدن: نسبت  به نظرم مردانه/زنانه و باال/پایین بیان
2آرایش چیزی تکین ریم، اما اون نگرش تنها یقطبیت  جنسیتی رو کاماًل مطلق در نظر بگتونم بفهمم که قباًل تمایل داشتم سازه. حاال میمی 

3های ممکنشمار فرمیابی  یکی از بیفعلیت رو که « چیزی»( نسبت  بنیادی ـ یعنی تفاوت ـ به شمار میره. اشتباه ما اینه که اون 4مجازی  ) 

                                                           
ر )صفحه  1 ک 

ن یعنی وارک، در پیامی برای ا  سالگی؛  32»شان است: شود و سابینا واپسینسالگی آغاز می 17نویسد که از ی روابطش با چند دختر و پسر میکتاب( به ایجاز از پیشینه 70ک 
ش ایفا کردم، اما مسئله این بود که اون خواست، و خب من هم اغلب این نقش رو واسهتر از اون بود که دوام بیاره. سابینا یه همسر ]زن[ میاین رابطه ترسناک. کرانگیسابینا. قلمروی بی

 «شد.کرد رویگردان میهمیشه خیلی زود از کسی که در مقابل این چالش طغیان نمی

2singular 

3possible 

4virtual 

mailto:mwark@laurel.ocs.mq.edu.au
mailto:Acker@eworld.com
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1تفاوتگذاری ها گذاریشدن  تفاوتمردانه/زنانه؛ باال/پایین، و چیزای دیگه. ُصلبگرا؛ گرا/غیرهمجنسکنیم: همجنسواره میکنه بتتولید می 
یکنچنین میحتی وقتی دوستای خودمون . ام میشهباعث بدگمانییا در قانون « طبیعی»در چیزی   .اجتماعات  دیگهها، و ن: مثاًل با انجمن  گ 

این فکر  جود نداره کهوداشته باشم. حدومرزی  ی یکجانشین[ منزلگاهیمنزله]بهتونم کنم، متوجه میشم که نمی)وقتی به این مسئله فکر می
ت! تازه متوجه شدم که ـخانه احساس کنه. ضد تویبتونه خودشو ]اندیشه کوچگر[  ی ارهام دربب بعدیکتا« فصل  نیویورکی  »هایدگر... ش 

 چیه...(

kxx 

 

 17:38:36، ساعت 1995آگوست  15شنبه، سه تاریخ:
ر ک 

 از: ا 
 به: وارک

 موضوع: پاسخ: جالد عشق
طور چراره: تفاوت قی از این قس. در نتیجه، پرسش اخالکمال، یه افسانهوبه معنی جفت  برابر، یا برابری  تمام« برابری»بله،  [م. وارک نوشت:]

[، hiero[ میشه سپنتا ]hierarchyمراتب ]ی سلسلهی واژههستن؟ )ریشه« موّجه»تونه سّیال و گشوده بمونه؟ یا: چه مناسبات باال/پایینی می
 کنه(. یعنی مقدس، که یعنی همون چیزی که یه امر موجه رو موجه می

 ــ پایان متن اصلی ــ

 تفاوتاسمشو تو چیزی که من به م. شویج نمیوگیج . اینطوریبیارمبه یاد  رو تآخر  ی نامهخوام میات برای اینه که[ ی باال از ایمیل قبل]پاره
. سال . حالم خوش نیسته بزنن به این وضع. گُ دادن  چیزی. خیلی خب، حاال بریم سراغ بالنشوگم تفاوت رادیکال. تشخیص، میذاریمی

 [پاتک]ضدحمله  ی به اسمن، به گروهرسبه نظر می غریبیک زوج عجیب که فکرشو بکنی ، برتون و باتای، که حتا همین االنشم1935
؛ در نتیجه برتون و گفتها رو گرفت، اگه بشه اینطور های میلیشای فاشیستی. برتون طرف روسعملیات سازمان شکل دادن، که پاسخی بود به

 باتای با هم سرشاخ شدن. اینطوری شروع شد: 

قول  ازود، و گمونم موثق و درسته که بگیم قول بالنشو، که دوست نزدیک باتای ب ازی اجتماع بود. البته های اصلی باتای مسئلهیکی از دغدغه
 ــ من با بالنشو موافقم که اینطور نیست.2سخودی و خلسهاز خودبیی کنن کار باتای دربارهبالنشو. همه فکر می

 اوکی: دومین شروع.

مختلفش هم در فاشیسم و هم در  هایشکلکنن، که خواهانه بحث میدارن علیه باورهای تمامیتاز خالل باتای، هر دو بالنشو ـ باتای، و 1
ی در موضعی غیرقابل دفاع قرار داریم. و اینجاست که استدالل شروع میشه. ک  کراسی پدیدار میشه. )به همین خاطر، اونها، و تو و من، دم

مین سوال بوده. و خب، اون به ه همیشهی اصلی باتای کنم مسئلهفکر می تونیم پی  یک بنیان بگردیم، بنیانی برای یه اجتماع  ممکن؟می
روی یک ، و در عمل و چهمتن  چه تویکنه، کوبه، میشه گفت سرش رو از بیخ قطع میی خودش الگوی ادیپی توی سرش رو به زمین میشیوه

ره. دا شتوی خودسیاست جنسیتی رو هم   مورد نظر منجنسی   الگوی کنه.ی بنیان تاکید میمنزلهبه دیگهی الگوی جنسی  کامال مسحورکننده

                                                           
1Differentiation متفاوتشدن 

در سطح  ایستایی، در نظر گرفته شود و اگر-، یا برونtasis-exی منزله؟( اگر به«برباددهیخویشتن»ای  تبار اصطالح  نیچهوسنخخویشی )از خودی، بییا از خودبی ecstasyی واژه 2
، آنگاه درک شود «هاتفاوتتراوایی  درهم» و «های آزادهآمدن  جانگردهم» در افق  « سازیسازی فرایندهای تکینبیشینه»، و «برگذشتن از حدود امر انسانی»نوعی  گرایی  استعالیی،تجربه
 خورد.بپیوند  communityبه مفهوم اجتماع یا تواند میعمال 
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به سراغ این بنیان نرفته.  کم تا حاالدونم، هیچکی، دستشناسم و تاجایی که میمن چن تایی از پژوهشگرهای عالقمند به کار باتای رو می
شود چه می»خب، بالنشو:  .پرممی حرفم ایوسط من همیشهاه گندش بزنن،  (ــ و بعدش.چشم  یک داستانام ــ دادنبدجوری عاشق درس

اسی/شخصی، کدوم امکان؟ امکان  اجتماع  سی« اش گرفتار است؟ی این امکانی که به هر روی همواره در ناممکنیگفت درباره
communitas« .ی تواند در کار باشد تا وقتی که احتیاجات همهاست و اینکه هیچ اجتماعی نمیبرابری اش کمونیسم، با گفتن  اینکه بنیان

ی عالی بل اصل یک نه یک جامعه (حداقلی محسوب میشه یک احتیاج  نفسه فیطور بهین خود  همکه )تحقق یابد  به طور برابرها انسان
اینطور لوک نانسی ـ)ژان "درونماندگار"گیرد که اساسًا تنها به دست خود تولید شده است، یک انسانیت  فرض میانسانیت  واضح را پیش

 اندچون بشر چنان هست که بتو دهددگار خبر میی موجود مطلقا درونمانمنزلهبشر به از( نانسی باز همبشر ) دردرونماندگاری بشر  گه(.می
ترین ی مریض... خاستگاه ظاهرًا بالندهی چیزهاهمه، اثر خودش، و دست آخر، اثر  د یا چنان باید باشدباش کار/سراسر یک اثر

 شه.جا به هیچ وجه تفاوت رادیکال به رسمیت شناخته نمینچرا؟ یقینًا، چون ای« نهفته است. جاخواهی همینتمامیت

ی ی بنیانی برای اجتماع. یادت نره، داریم دربارهمنزلهدیگری بهـمیرن سراغ )نسبت؟( خود بالنشو از خالل باتای،خود  به این ترتیب، باتای، و 
خواهد به رسمیت هستنده نمی»تونم یکی از قطعات اساسی )اساسی؟!( رو پیدا کنم: ار ببینم آیا میزنیم. بذبنیان تفاوت رادیکال حرف می

خواهد به ستیز کشیده شود: هستنده برای وجودداشتن، به سوی استفاده کرده( می itاز  هشناخته شود، هستنده )به این توجه کن که برای هستند
ش تر از این هم میشه ــ که همه[ جاهایی رادیکالبالنشو؟/اون]باتای)« کند.اش میتیزد و گاه نفیسرود، همان دیگری که با او میدیگری می

همان »کنم، ببخشید بازم دارم از بحث منحرف میشم، پس تکرار می (حول چیزی که غایبه.زنه، به زبان یا معنا دور میحول بحثی راجع
بودن خویشتن را از ناممکنی  ی شروع به بودن کند که او تنها در آن محرومیتهستنده کند، تا اینکه اش میستیزد و گاه نفیدیگری که با او می

گاه می ی فردی منزلهزید، یا ترجیحًا، در مقام خودش بهرا میی چنانکه خودش یعن، جا نهفته(میگه خاستگاه آگاهی  هستنده همینداره سازد )آ
ی یک بیرونیت  همواره پیشین تجربه کند )ببین منزلهو خودش را به[، ex-istایستد ]ـ[شاید وجود یابد یا برونitمجزا: به این طریق هستنده ]

سازد، ی پوسیدن  مدام  خودش میمنزلهی که بارها فروپاشیده، و خودش را تنها بهی وجودمنزلهگیره(، یا بهفوکو چطور همین نکته رو به کار می
 ،چیزی بگم«من»ی منزلهبه بخوام بیشتر ههرچ ،منی زبان هست: اینکه ای حتی بهتر از این دربارهقطعهُخب،  «بار و در سکوت.خشونت

خواهد فهمید، و اینطوری معنا محو و  کمترهرچه  منخواد به محبوبش بگه دوستش داره، اونوقت، محبوب  عنوان عاشقی که میمثال به
گاهی من بینیم که[ خاستگاه آو ]اینجوری میده، شکوهمندش نشون می هایداستانیکی از شه، مثال همونطور که بالنشو توی متالشی می

دانشجوهای  احتماال حسابی کالفه شدی.: بسهتفاوت رادیکال، آره؟ خب، دیگه « اوه، من اینم.»کنم که فکر میجااونکجا قرار داره، یعنی، 
ر نشد موث نیست... اون شغله جوم خبری از کار توی دارت، که حاال حادتر هم شده... شنیده1پالهام سروکله بزننوام ناچارن با پرتبیچاره

م و به م. این چن روزه خبر چن تا از دوستامو از انگلیس شنیده)یعنی نه صرفًا برای من، بلکه اصال جور نشد(. خب، االن بازم توی جاده
ش زنم. زندگی اونقدر کوتاهه که نشه تا حد ممکن کامل تجربهه. هر طوری که بشه من از اینجا بیرون میام ژوئنشون گفتم که ددالینآخری

 کرد. در عجبم که بعدًا چه اتفاقی پیش خواهد اومد؟

 

  20:44:31، ساعت 1995آگوست  15شنبه، تاریخ: سه
راز:  ک 
 ا 

 به: وارک
 هاکانـموضوع: پاسخ: نئو

 

                                                           
 تدریس کرد.« دپارتمان پرفورمنس ویدئویی»فرانسیسکو، سن موسسه هنراکر مدتی در  1
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هام... این احساسو موتورسیلکتبدون امشب وقت شام...  دم... عجله دارم برم سراز پورن چه خبر؟ نه، جدی خواهم بود و بعدًا جواب می
تدارم که انگار   نو کندهام رآل 

 

 ــ

 10:31:05 1995آگوست  16تاریخ: چهارشنبه، 
 وارکاز: 

ر  ک 
 به: ا 

 ی کوییرمنزلهی فاک / فاک بهمنزلهموضوع: پاسخ: کوییر به
 
 

 اوه... فاک.

 گم...!که میی چیزاییه به نظرم میاد که این جواب کامال درخوری راجع به همه

Kx 

 

 10:46:52، ساعت 1995آگوست  16تاریخ: چهارشنبه، 
 از: وارک

ر ک 
 به: ا 

 موضوع: پاسخ به: جالد عشق
 

قول کردی؟ االن باید برم سر کالس درس، پس بعدتر س! از کجاها نقلم سر نرفته. مسحورکنندهات روی بالنشو حوصلهالبته که از شرح
 کنم. بهشون فکر می

 ماوث جور نمیشه...ی دارتشنوم شغل  بالقوهه میمتاسفم ک

Kxx 

 
 12:07:10، ساعت 1995آگوست  16تاریخ: چهارشنبه، 

 رک  از: ا  
 به: وارک

 موضوع: پاسخ به: جالد عشق
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ای زد و[ شه. این بود که ]تو سرم جرقهی باتای درباره. این دقیقا همون چیزیه که مقالهشروع کن اقرارناپذیر اجتماِع  با، باید بالنشو بخونی. اوه
داریم: ناممکنی و ضرورت  توأمان برای اجتماع. « اونها»ی ای مشترک با مسئلهشرایط فعلی مسئله توام کرد چون حس کردم که ما روشن

ی دیگه بنیانی برای پرداختن به کنن و سعی دارن به شیوهدلی ]باهمستان[: این همون چیزیه که باتای و بالنشو تحمل نمیی هممنزلهاجتماع به
1فالس  ا  ی ایدهعبارتی به جتماع پیدا کنن. به همین خاطر، باتای بهبه ا« اندیشیدن»اجتماع یا حتی واسه  کشیده ( سر[]و بی )اجتماع مخفی

ها سربرمیاره. خب، بعد از صبحونه بیشتر راجع بهش حرف شناسی از دل اون تالش، سراغ کار مارسل موس میره، و دانشگاه جامعهشهمی
 ام سروکله بزنم.ا گیجیزنیم. و باید به ایمیل اولت جواب بدم و بمی

 

 12:09:28، ساعت 1995آگوست  16تاریخ: چهارشنبه، 
 رک  از: ا  

 به: وارک
 موضوع: پاسخ به: جالد عشق

 

غییر کنه/نباید تغییر کنه، وقتی اندیشیدن/دریافتن تخب، آیا زبان تغییر نمی«... کندآیرونی خودش را مضاعف می»اوه، و البته یه چیز دیگه. 
ن، کردوورجهی ورجهاون شیوهی نیست... گرا نیستیم. اما این آیرونکنیم. دیگه ذاتای فکر میکنه؟ اگه خدا مرده.... پس ما جور دیگهمی

ها ]باتای ر اینچی هست اال آیرونیک. گمونم کل رمانس مارگریت دوراس از دل کالیزیدن و ُسریدن... یا الزم نیس آیرونی باشه. بالنشو همه
 کنم... گمگشته در رمانس(.و بالنشو[ درمیاد. )آخرسر، همچنان خودمو اون توو پیدا می

 

 12:23:11ساعت  1995آگوست  16تاریخ: چهارشنبه، 
 رک  : ا  از

 به: وارک
 موضوع: پاسخ به: موضوع مهم

 

زمان الزم دارن تا به حرکت دربیان... و دیگه ، ها بیشتر از فکرهیجان ام کهاینطوری منام کردی. هنوزم گیجم... چون جویوآره، کاماًل گیج
من، و بعدشم به  آشناترشدن بافکر کردم که چندان رغبتی نداری، اول به  ام نیومدیخونیقتی به نشست کتاباینکه دیشب نخوابیدم. از و

دونستی با این فاهمه چه کنی، اما تصمیم گرفتی که خوای همدیگه رو بشناسیم، شاید نمیخوابیدن با من. اینکه یکجورایی فهمیدی واقعا می
گم، اگه خودمو وا بدم یه رخورد کردم... همونطور که همیشه میای با این قضیه ببیای جلو )بخوای منو بشناسی(. گمونم من جور دیگه

با  ها آدمزدن  برای سروکلههم و  ی منبراهم ــ که یحتمل اوضاع رو  اهل خوابیدن با این و اون هم نیستمرمانتیک کاملم. و راستش چندان 
درگیری خوابیدم. اما همینه که هست. همون داستان قدیمی  س/م ]سادو/مازخیسم[: میبا همه بود اگه . واسه همه بهتر میکنهتر میبغرنجمن

در  تخوام بشناسمخواستم/میی چیزای دیگه، جستجوی همیشگی برای پشتیبانی( میها. )دوران کودکی  داغون و همهشکلزیادی بااینجور 
ه برای اون چیزی گریقربانی جورکه گمونم یه،بره هُسر بخورکشش داره/نداره( بهم  طرفآیا اینکه نتیجه تصمیم گرفتم بذارم تموم ابهام جنسی )

دارم »مثال... اگه بگی  کل اشتباه نگرفت.چیو به... چی؟... ساختن چیزی با تو. سخته که همهچیزی ... خواستن  هرسیدمهمتر به نظر می که

                                                           
1Acephale]بی سر] 
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خواد برای آشنایی ًا نمیزنه که، ُخب، اون واقع، من اینطور به سرم می«ستهساع24شم، و اساسًا می [تخیلیعلمیفای ]سایوارد یک ماجرای 
کشم که چطور کاری کنم اش بربیاد... به همین خاطر، نقشه میجورایی از پسخواد خستگیشو رفع کنه و ناچاره یهبا من وقت بذاره، فقط می

تر میشه، گمونم مدام، عینهو همین ... اما سردرگمی )در من( شدیدًا وخیمدر بره خستگیتکامال راحت باشی، ]سطحی از رابطه که فقط[ 
کنه، و چون رسه و بروز میکردن باهاشون رو یاد گرفتم، به سطح میانگلیس بازی درو از خالل قواعد آیرونی، که وضعی که االن پیش اومده، 

مونم... و کمی احتماال...من همچنان... سردرگم باقی می پس «افته؟اره میچه اتفاقی د»س که ازت صراحتا بپرسم رحمانهبه نظرم یه خرده بی
خوام بازم باهات بخوابم و امیدوارم ]ات[ برم. خب، قطعا میخاطردونم چطور دوباره برگردم ایمیلت رو بخونم. ناچار باید از شوکه. اوه، نمی

رده ی چندان خوبی ندارم، فقط یه ُخ حه؟(؛ من با ابهام  مطلق میونهیه اصطال نیم )آیا این جملهووباشیم همدیگه رو اونقدرا سر بد   نخواسته
 ت دارم.خواهم که همیشه باهام هست. یه عالمه دوس  آیرونی می

]...[ 

 

 09:17:59، ساعت 1995آگوست  17شنبه، تاریخ: سه
 از: وارک

 رک  به: ا  
 موضوع: پاسخ به: موضوع مهم

 

ت دارم. تموم اون برنامه عالمهم یه ه من ور اسه همین یکجهای مسافرتی رو قبل از آشنایی با تو ریخته بودم، و نمیشه تغییرشون داد. ودوس 
. من در این رسه، چون از اولش همین بوده، از قبل از اینکه ببینمتبرا رفع خستگی به نظر می تخیلی[]علمی فایسایبا دنیای دیدار کوتاه 

عا تر از یه دیدار کوتاه باشه. واقیامیدوارم کمی طوالنبشم یه خرده بامالحظه و محتاطم، اما و توش جا جور وا فضای تو جفتمورد که چطور ب
 خوام بازم ببیمنت.می
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1995ی اکر به وارک، نیویورک، سپتامبر ی انگشتر، هدیهتصویر: حلقه  
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 │5ی پاره│
 

 شبکهـَاِکر

گویند ی ما سخن میترین نوشتارهایی که به زبانی ادبی برای زمانهمعاصر ما است. بعضی از عالیکماکان های بسیاری کتی اکر به شیوه
به شمار ای ویژه امراش همچنان به حیات خود ادامه دهد شدن عمر و آوازهای پس از سپریشود نویسندههای اکر هستند. آنچه سبب مینوشته

ئله توانند حتی پس از درگذشت آنها به انواع متفاوتی از نوشتار راه برند. مسهای این دست نویسندگان می. مسئله این است که نوشتهرودنمی
 ند.درخورهایی کارساز و امکانحامل این است که نوشتارشان همچنان 

کری که می کر  بدان خواهم در اینجا آن ا  کرته نمیادبی نیست. و الب جان بخشم یک ا  وجود دارد.  خواهم چنان بنویسم که انگار تنها یک ا 
کر کرـهمواره یک ا  کرـمیدان یا یک ا  تیـمتن، یا یک ا  جهند و ها به داخل و خارج هویت فرامیشبکه در کار است که در آن انبوهی از ک 

 های او، در زندگی یا در هنرش، زنانه نبودند. ی هویتالبته همه ها و لولوها. وون[ جینیچشوند، همراه با یک عالمه ]از کاراکترها فرومی

کر یا سریفکر می ی فرودست نویس بودند. یک نظریهی قصه بل نظریهشبکه وجود داشتند که نه نویسندهرها در اکرـک  هایی از ا  کنم یک ا 
های رها از نظرگاهک  گیرند. این ا  امال متفاوتی به خود میمعانی ک« یانقالب»و « فمینیستی»اصطالحات  ی انقالب فمینیستی، اما آنجاکه درباره

الی ت، و چیزی دیگر از البهاس احتضاریافته رو به ندن دیدند که اقتصاد سیاسی  دنیای شدیدًا توسعهفرانسیسکو، و لفرادست  نیویورک، سن
ی شبکه دربارهـهای خود او، آنچه امروز اکربیشتر بر جملهی هرچهخواهم با اتکاآورد. میهای این دنیا چون حباب سربرمیخوردگیکتر  

 یتان تقطیع وو زیباشناسی برای ما دارد را برا، البعاملیت در این دنیا، انقداشتن  ، [کاپیتالیسمـپساساالری ]سرمایهـپساموضوعاتی چون 
 رونویسی کنم. 

 کنزیوارکمک|  «وحشی یگمشده دختران»ای از پارهـ  
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 │6یپاره│
ی خاص برداری ادبی[ مجبور نیستم که به یک شیوهرفتن یا گرتهخودکردن، کشبرای استفاده از یک متن دیگر در متن  خودم ]طی فرایند  مال

من چه معنایی بدهد. به هر روی،  دانم که قرار است در متنکنم معمواًل نمیای از کتاب کسی دیگر استفاده میفکر کنم. وقتی از متن یا قطعه
 Empire of theهمواره مبتنی بر بستر متن است. موقع نوشتن  « معنا»کشیدن  متن  مورد استفاده هستم و همواره در حال به پرسش

Senseless معنا را دارد؛ من « همان»من هم در بستر  متن  « این قطعه از متن فاُنن»شناختم، اما این فکر در سرم نبود که آثار فرانتس فاُنن را می
یابند. در جستجوی هر فرم روایتی غیر از ساخت  ُادیپی  هایی از گفتار  فاُنن در بستر متن من کارکردی نو میبیشتر کنجکاو بودم که چه پاره

ی ُادیپی و سفید  اندیشیدن یر از شیوهای غی اندیشیدن است، در پی شیوهسفیدپوستانه بودم. از آنجاکه ساختاریابی  روایتی همواره نوعی شیوه
های مقیم  کردم، به دوستانم، به الجزایریهای فاُنن در اثرم استفاده میای غیر از ساختارمندی  دکارتی. همچنین وقتی از متنبودم، شیوه

ی زند، در اندیشهمدام گریز می کردم. و از آنجاکه ذهنمهای فرانسه فکر میپاریس، و به تبعیض  نژادی رو به رشد در میان پاریسی
 های مقیم نیویورک نیز بودم.ُپرتوریکویی

ر،  ک 
 «هاپاراگراف»ـ کتی ا 

 

ن آیگر بار به باره و دات به نبرد برخیزی. همچنین باید آنچه شأن کامل  یک انسان است را دوصرفًا این ضروری نیست که برای رهایی  مردم
مورد لعن  هایی کهنتاریخ  انسا رسیدن  پیکار ادامه یابد. باید به تاریخ بازگردی،فرجاماین آموزش باید تا بهمردم و نخست به خودت بیاموزی؛ و 

نه و یک نبرد مسلحا رز  درگیر  ات با آن مردم دیگر را سبب شوی و میسر سازی. در واقع، مبااند؛ و باید دیدار مردمانها قرار گرفتهسایر انسان
نی که کند. انسایز بررسی مها آورده روز به روسنجیده مجموع  تمام تباهی و خواری را که ستم  استعماری بر سر این انسان به نحویپیکار ملی 

، احساس ا بیرون کشدهسایه اهل عمل است گاه از اینکه باید تمام مردمش را جانی تازه بخشد، از اینکه باید تک تک آنها را از قعر چاه، از دل  
ود ست که در وجاشکار نیروهای دشمن بلکه همچنین چیرگی بر استیالی یأسی اش نه تنها ند که وظیفهدااو اغلب می کند.یدرماندگی م

 ند همبستگی  هت فرایپیکار با احیای تیپاخوردگان و ستمدیدگان، گامی در جمردمانش تناور شده است. دوران افسردگی دردناک است؛ اما این 
 جراحاتی شانگر  شمار  نگری  نیروی سرکوب  حکومت الجزایر خود خصوصًا وحشی.. کننده است.که بسیار زایا و تعیین روددوباره به شمار می
ین شدگان اشتهفی  بدن کچه قربانی پیشتر کشته شده بوده است. کالبدشکا ،اند، برخی از این جراحات حتی الزم نبودهانداست که وارد آورده

هان  ند که وی خواکن نکته میاند ما را متوجه ایمهلک بوده ییهای بسیاری که هر یک به تنهاشود: قاتل با زدن  زخممیواقعیت مسلم را یادآور 
پا  هوقتی ملتی ب گوید:می یابیم کهرا می کهناجازه دهید تایید کنیم که بار دیگر در اینجا همان قانون قتل عام در مقیاس وسیع بوده است... 

ندن و امحرکتاز بی مند  خود صحه گذاشت و آنرا طلب کرد، آنگاه هرگونه موجودیتی، هرچه که باشد،شر بر انسانیت ناکرانخواست، وقتی ب
 شود...   بودن منع میمنفعل

1«دوزخیان  زمین»ـ فرانتس فاُنن،   

 

 

 

                                                           
1Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, Trans. Constance Farrington,Grove Press, 1963, 293-297. 
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 │7 یپاره│
 

از سوی دپارتمان گمرک ولینگتن  Blood and Guts in High Schoolکتاباز  Pan Booksانتشارات ی کتاب  منتشرشده 1984در آوریل 
ر بهه انتشاراتی دیگر هم در اینبندی شد. نُ در نیوزلند توقیف، و به عنوان اثری وقیح دسته ک 

-باره درخواست کتبی ارائه دادند... دو وجه از کار ا 

ها مولف این کتاب، مرورنویس»شوند... ]در گزارش آمده که[ یعنوان وجوه  عمده در این تصمیم  دادگاه برای ممنوعیت  این کتاب پدیدار م
ر، را چنین توصیف کرده ک 

این گزارش سپس  «"پانک.ـپانک گرفته تا فمینیسم  پساـگوید، از پورن  پسااز همه چیز میای که اند: "نویسندهکتی ا 
این « خواندن و فهمیدن  این کتاب سخت است.»دارد که بد، و اعالم مییاخواندن بودن  این کتاب ادامه میبه طور خاص با شرحی بر غیرقابل

گوید که در اتاقی این کتاب ماجرای دختری را می»ی منتشرشده آورده است: ای از کتاب را از روی پشت جلد نسخهگزارش سپس خالصه
مداد گری را به او بیاموزد. یک روز دختر یک تهراه و رسم روسپیرود تا حبس شده و یک دالل برده که ایرانی است، دو بار در روز، نزد دختر می

ر در گفتهگرچه کتاب پیش«... کند...اش میکند و شروع به نوشتن زندگیای در کنج دنج اتاق پیدا میو کاغذپاره ک 
منتشر شد اما او  1984ی ا 

و ] 1972ی کتاب جای دارند[ پیشتر مستقاًل در ]که در میانه« فارسیشعرهای »ای گفت که این کتاب یکی از اولین آثارش بوده و در مصاحبه
-، ویرایش سلیور لوترینژه[ منتشر شده بودند... مشق  دستSchizocultureیی ویژهشماره؛ Semiotexteی در نشریه 1978تر در سپس

ر شامل شعرهایی است که با جوهر سیاه  درشت نوشته شده« فارسیشعرهای »نویس اصلی   ک 
اند. ا 

جینی در اتاق کاماًل »؛ و «نویسدجینی کماکان می»؛ «جینی از زندان متنفر است»خطوط روایتی  
نویسد و نیز با آموزد؛ او با مداد میآرام زبان فارسی میآرام جینیکند. را از هم متمایز می« تنهاست

کر را تدقیق و  المللی  تر است. دشوار بتوان وجه بینیک نوک  قلم که اندکی نازک تغییر  ابزار  نوشتار  ا 
که این خطوط به طور ناخواسته طی  ]تا اینجای کار[ این احتمال وجود داردمشخص کرد، زیرا 

آید این بازنگری با قلم متفاوتی بر کاغذ نوشته شده باشند. هرچند، وهمی که در متن اصلی پدید می
اند، که جینی نوشته شده با دستی متفاوت از دست  اند شده بیاناست که دو خط که در زمان گذشته 

های دستوری  کودکان یکجور قرارداد هستند، حالتی که در مشقشخص حال در حالت سومدر عین
«. صندلی  جینی»، «موی جینی»، «جینی نابیناست»رود، برای نمونه، آموزشی به شمار می

ر وانگهی،  ک 
-هایی به سوی حروف مختلف تحشیهرا با قلم قرمز و با پیکان «فارسیشعرهای »ا 

1یادداشت: بدون  اضافه»مثاًل، هایی داده است، ی زبان فارسی شرحنویسی کرده است، و درباره و  «
ر هم در نسخهنوشتههای حاشیهاین یادداشت«. توجه به استثناء(») ک 

نویس  اصلی  کتاب ی دستی ا 
دهند که این نشان می Pan Booksو  Groveسفید  انتشارات وی سیاهمنتشرههای و هم در ویراست

-شخص خبر میهای قرمزرنگ، که از صدای دیگری مستقل از صدای جینی و راوی سومنگاشته

برای  رون متنو ُکالژ  کالمی  د« فارسیشعرهای »ناپذیر از متن هستند... های مربوط به بازنگری بلکه بخشی جدایینه یادداشتدهند، 
ر از روند. این تنش در جاهایی از متن سربرمیکندوکاو در تنش متن بین زبان قراردادی ]انگلیسی[ و زبانی دیگر ]فارسی[ به کار می ک 

آورد که ا 
کر در اینجا، با زند. آزمایشگیرد، و با طرز نگارش و چاپ به آزمونگری دست میوجهی منظوم و شعرگونه بهره می شناختن  رسمیتبههای ا 

-د و به امر ناممکن اشاره میندهتعّین صدا میگذاری باشد، به عدمی چیزی که تابع  عالمتمنزلهبندی و نه بهی بخشی از ترکیبمنزلهفضا به

ر به نحوی آشکارتر با نیاز او به زبانی جدید همراستا میهای شاعرانه. آزمونگری..دنکن ک 
های مختلف  ر روایت و بخش.. او در سراسشوند.ی ا 

آموزد، کند، و زبانی که میدهد... مهم است که جینی زبانی جدید را برای آموختن کشف میی کتاب نابسندگی  زبان را تشخیص میسازنده
نیز با جنسیت  ءاشیاهای دهد زیرا در زبان فارسی جنسیت  دستوری وجود ندارد، و اسماش را میزبان فارسی، به جینی مجال گریز از جنسیت

                                                           
 ezafeترانویسی کرده: به این صورت منظور کسره است که اکر  1
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ی غیاب  جنسیت در زبان شناسی  واژگان[، در نتیجهشناختی  جینی با زبان ]یا بازی او با ساختی ریختشوند. تجربهطبیعی مشخص نمی
ی اشیاء در اند، یا اساماز هم به لحاظ جنسیتی قابل تفکیک« او»در اشاره به یک  heو  sheفارسی ]مثاًل برخالف زبان انگلیسی که در آن 

تواند به خودش شود، زیرا او تنها میجوی در خویشتن منجر میوبه یکجور پرسشان در اسم حاضر است[، های دیگری که وجه جنسیتیزبان
 ]اضافه[ دست به آزمایش بزند، ساختی در ezafeشود که او با اشاره کند. تالش جینی برای آموختن  این زبان باعث می« جینی»به عنوان 

وجه قیدی یا صفتی ]شب  و ]صندلی  جینی[ تملک وجه ملکییا  نوشتار فارسی که نشانگر  روابط مشخصی بین واژگان فارسی است، از جمله
های زبانی  جینی دردنمون  میل او به یافتن معنایی ساخت یک فارسی  دقیق و درست نیستند.« شعرهای فارسی»های جینی در سرخ[. ترجمه

-های خطپیچشبا دهد، که اش از عالئم نویسش، به وجهی سیال و جنبنده گواهی میی نوآورانهساحت نمادین هستند. او با استفادهدر بیرون  

-ساختارهای فعلی مشق میاز او  . هرچند[در برخی مواردبا خمشی خاص «ی»، و «ن»، «خ»حروف مثاًل نوشتن  اند ]نگارانه میسر شده

1کنند. هوئنمحدودشدن او درون ساختارهای نحوی را عیان میشعرها اما نویسد کردن  ی نیاز  جینی به وضعمنزلهتیزبینانه این موارد را به 
ی کنترل  منزلهواژه به)»ی باروز ر از خالل ایدهک  کند. او با خوانش  کار ا  خویش در مقام یک سوژه بر اساس قواعد نحوی و واژگانی خوانش می

طور مداومی اسارت او کند که مشق  جینی از ساختارهای فعلی به، استدالل می«کلمهـدستور»نیز با نظر به فهم  دلوز و گتاری از  و«( ویروسی
توان تناقضی را میان محدودشدگی و می« شعرهای فارسی»هرچند، در دهد. ها و حدود  زبان و مقررات اجتماعی را نشان میدر چارچوب

کنند که جینی درونی شوند اقتدار  آن قواعد دستوری را سست میهای زبانی که در متن ظاهر میلغزششناختی ردیابی کرد.گری  زبانتجربه
عمال میکرده است )و به این ترتیب، در ترجمه و در جایی دیگر،حرف  الفبای  جینی برای « شعرهای فارسی»کند(. برای نمونه، در بخش  اش ا 

کردن  واژه خلق آن چیزی است که ی اضافه به میم افزوده شده تا نمادی نو پدید آید. تاثیر این دفرمهاست، یک نویسه کولهوی میم کجواژه
2لکرکل 3فزونی یا[ مازاد  متنی ، وفور،ی یکجور ]زیادتمنزلهبه  آن کند و هم فقدان انسجام متن را تخریب مییکدستی و هم »کند که درک می 

ر از کالژ استفاده«. [ بیان  زیادت  میل استگوییهذیان] هذیانزیادت  » :گویدمی در مورد مازاد متنیاو « کند.انسجام را جبران می ک 
ی ا 

« ای ماتریالیستی و انقالب جنسیجامعه»ی کند. تقریبا در انتهای کتاب جینی گزارشی دربارهتر همین مازاد یا زیادت  متنی را عیان میسپس
ر در پاره خوانیم...می ک 

4شهرکلیتوریس] Clit City»و « یک درس فارسی»هایی چون ]ا  -هم به سراغ زبان فارسی می مادرم: دیوشناسیاز [« 

 رود.[

 جرجیناُکلبی|  «Blood and Guts in High Schoolکتاب : خود توصیف   کالژواضطراب  »ـ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Houen 

2Lecercle 

3textual excess 
حال بسیار دور از یا خرمشهر، و در عین شهرشهر، اسالمشهر، رضوانمحمدشهر، شهر، قائمشهر، ماهمشگین ایران چون یشده در چارگوشههایی آشنا و شناختهنمونه به سیاق  نام یک جای4

-واالیش گفتههای پیشده بر نمونهشحکزنانه، از امر واالی زیباشناختی   تکین  ی به وجه تنانه« شهرکلیتورس»ها، که با آغشتن  سازانه و عمودی  هر یک از این ترکیبتعالی  آرمانیواال و وجه 

 کند. زدایی می
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 │8یپاره│
 

این رمان  یون دربارهنظرت»پرسم، آمیز است. همیشه ابتدا از دانشجوهایم میاین کتاب شرارتای است. باتای کتاب معرکه داستاِن یک چشِم 
-عالم میاز بحث دقیق، اما بعد از تحلیل کتاب، بعد ا« داری؟نگاری وامیچرا ما رو به خوندن  هرزه»دهند، آنها معمواًل جواب می« چیه؟

تکا اتصویرسازی  چه نحوی به سرایی بهکنیم که روایت یا قصهگیریم، نگاه می تصاویر را پی میاساسًا ما در اثر ردونشان  « اوه، پشمام!»کنند، 
باتای  ند.کمی بنا هازیتصویرپردابر آن اثر را  سپسدهد، و محدودی ارائه میها یا واژگان بصری  ،تصویرپردازیدارد. این کتاب در سرآغازش

آور  آریادنه یادمیل ) همچون روایت   کند، تا وقتی که این روایت یا روایت او،آرایی  تصویر بازی میـبا بازدر این متن با رنگ، با تکرار تصویر، و 
ی لبهو دشم که میان یابد، آن هم با تصویری از یک تخم چگیرد و فرجام میسو میوبه هر جا که میلش بکشد سمت (]گاوانسان[ رو مینوتو

 .الی  مذهبیتعربوط به مهای ها بود، از جمله مطلقدر حال تازیدن به مطلقدر آن اثر کس نشسته است: ترجیحًا، تصویری از مسیح  نو. باتای 

ر،  ک 
 «هاپاراگراف»ـ کتی ا 

 

به طور  شاننه همهگرچه شاید )دزدهای دریایی ». اخالقیات رها از قیدخانمان، یاغی، و بی یت  دزد دریایی یک فیگور دوسویه است، یک عامل
گاهانه( از ند. دزدان دریایی وابستگی دارها ها و فرهنگبه سایر تمدن های مورد یورش آنها ازلحاظ اقتصادیها و فرهنگتمدنکه  دانستندمی آ
1«کشیدند.گرفتند، اما آنها را به بردگی نمیاسیر میها آن تمدن دهند. ای شکل میاسطوره هاییشدگیزوج  دزد دریایی و روسپی به جفت 

م. وقتی امپراتوری، هر کنیایم زندگی میقهرمانان و ایزدان ساختهاز ی زنان جذاب و خطرناک بودند. ما با تصاویری که دزدان دریایی دلباخته»
-عقل از کف می شد. روسپیان عنان  میناپذیری تارانده آن امپراتوری هم به طور بازگشت زندگی مردم  ی ، شیوهرفترو به زوال می، امپراتوری

شان برای رفتن به جایی دیگر، چون حشراتی در رغم آرزوهایشد و بههایی که مانع هرگونه دلبستگی میبا بلندپروازیدادند و دزدان دریایی، 
2«نشستند.یشان به ستایش روسپیان مپروایدزدان دریایی با تمکین  هوسناک و بی شدند...گرفتار می تور آن زنان دزدان دریایی حتی از قوانین  

3«دزدان دریایی همیشه زنانه یا مردانه نیستند.»گریزند. جنسیت می خارج  فرم  کاالیی است:  و ،خارج  جنسیت ی دزدان دریایی... سکسوالیته 
ناپذیر، نرم، . مصادرهرقصندمیاینان  برای های عریان تنهابدندانی، روند.میسوزد. آنها تنها پی لذت میاز درون می شاندهآلوهای جان

اند. سازیی کاالییی برساختهای دارند و نه ُابژهنه سوبژکتیویته آنان روسپیان در هیچ هویت ثابتی محصور نیستند،ـ... دزدانواراثیری، سایه
شان پوشیده بودند، شان بود را در ُبرونو سرخ. آنچه درون شان بودم. سیاههای حقیقیبرای اولین بار در حال دیدن  دزدان دریایی  دختر در رنگ

تواند به دیگری بدل می ها، دزدان دریایی: یکیها، روسپیسرتاسر سطح به خون آغشته بود.وقتی باز شد، خون قلب به رنگ سیاه درآمد. پانک
بینم. برای دیدن، باید لمس کنم یا آن چیزی شوم که می»ورد باشند. توانند دریانو هر سه می توأمان هر دو یا هر سه باشد.تواند مییکی شود، یا 

4«هویت است.دگرگونی ی بر سر شوند. مسئلهدریانوردند. آنها با هنرمندشدن، دزد دریایی می ندرو  بینشآنان که به همین خاطر،  ها هویت 
دهند. دریانوردها در قید و بند  کنند و رخ میها و فضاها دریانوردی میشوند. بر زمانتی مید، آنها صرفًا گذرا و موقونش ناپدید نیستندمجبور 

-دریانوردها تنها به این خاطر رهسپار سفرهای خطیر می»آیند. ها و فضاها پدید میمیان زمان آنها در تفاوت  ای نیستند. هیچ قلمرو یا خانه

5«نند.اند ببیشهرهایی را که تنها تخیل کرده شوند که بتوانند عمالً  6«د.روآمی رویورزد دریانورد کسی است که مدام به حدود  آنچه میل می»   

                                                           
1Kathy Acker, My Mother: Demonology (Grove Press, 1994), 109. 

2Acker, My Mother, 112. 

3Acker, Pussy, King of the Pirates, 112. 

4Acker, My Mother, 101. 

5Kathy Acker, Empire of the Senseless, 118. 

6Acker, My Mother, 13. 
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1«ی دریانوردهاست، تصمیم گرفتم دریانورد بشوم.چون "هر جا غیر از اینجا" شعار همه» نویسنده سنخی از دریانورد است، انسانی بدون »و:  
2«روابط انسانی. گویند... دریانورد انسانی شان آنارشی را ترک میبیدارشدن  مستانهبا دریانوردها  دریانورد باشم... خواستمهمیشه می... » 

قلبی روی قلب بر داند چطور عشق بورزد. تاخت زده است... دریانورد در هر بندر محبوبی دارد و نمی پنداریناست که فقر را با غنای واقعیت 
 گورشوق خانه دارد، اما عشق اول و آخرش تغییر است... هیچ گل سرخی بر شده است. گرچه دریانورد  خالکوبیماتحت هر دریانوردی 

3«روید.دریانورد نمی  

 وارک کنزیمک|  «وحشی یگمشده دختران»ـ 
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1Kathy Acker, Empire of the Senseless, 156. 
2Acker, Hannibal Lecter, 51. 

3Kathy Acker, Empire of the Senseless, 113. 
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