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 «ینیپازول-ساد»

 بارت روالن

 ییاعال نیرام برگردانِ

 

 

 یبااارا سااااد کااا  رو آن از گااار ید ییساااو از. افتااا ینم پسااان  را هاسااا یفاش ساااالو 

: کا  آورد خواهنا  بار ادیافر یاریبسا  شا ه با   ارزشامن  یراثایم با  ماا از یاع ه/یبرخ

 و ان سا یفاش نا  کا  مانا ه یباق جماعا  نیبا نیاا در! نا ارد سا یفاش کاار ب  یکار ساد

 را سااد آن موجا  با  کا  دارنا  راسا  و راسا  سار یا هیاعق  (Sadean) ساد طرف ار ن 

 طار  دو از کا ا  چیها سااخت  ینیپاازول کا  ی مایف با  هماین ع ا . ابن ییم کنن هخست 

 اسا  واضا  کاامالً حاا   نیاا باا[. سااد طرفا اران نا  و هاسا یفاش ن ] کن ینم یراض را

 ه  ؟ ک ا  اما. اس  زده ه   ب  درس    یف نیا ک 
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 ماتن اساا  بار را هاصانن  ینیپاازول. اسا  ماتن با  یبنا یپا رگاااریتاثی نکتا  سالو  در

 با . اسا ( "نوشات "  یگاوینم) کارده فیتوصا سااد کا  گونا  آن اسا   کرده ی مبرداریف

 صاااتنات یمااااهب و منجمااا  باااار غااا   ِییباااایز واجااا  هاصااانن  نیاااا لیااادل نیهمااا

 در درآوردن؟ چشاا  کااردن؟ وادار خااوردن ماا فو  باا  را یکساا. هسااتن  هاااالمعار رهیدا

 از پاار یابساات  ماا فو   بشااقا  :  یاانیبیم را هااانیااا یهماا  گااشااتن؟ سااوزن غاااا داخاال

 جهاان نیاا  یانها در. اسا  نگااشات  کا  یزیاچ چیها   یفا معرو   قو  ب  .غاا سوزن 

: شاودیم انیاعر کا  ماسا  نگااه ب کا  شا ه  انیاعر یدقتا نیچنا باا کا  سا ین ینیپازول

 وجاود یینماادگرا  ینیپاازول   یفا در. اسا  ماتن ریثأتا نیاا و شا ه  انیاعر پاا  ماا نگاه

 سا  یفاش) خاا  یاسایق ییساو از(: اوسا  یخواسات  کاامالً امار نیاا من باور ب  ک ) ن ارد

 خااورده قلیصاا آشااکار  مٌصاار  ق یاادق  یاانهایب یمتناا مااتن  گاارید یسااو از و( ساا یساد

 ریتتساا اسااتعاره   ینماااد هرگااون باا ون امااا مااتن  و ا یااق: یباا و ینقاشاایاا   همچااون

 (. یفخ یزبان[ نجایا در]  یل تئورما  زبانِ همان)

 داشا  بااور تاوانیم. اسا  منتظاره ریاغ و  یاعج یاج اوه یدارا ماتن نیاا حاا   نیا با

 یهاااابژه مااتن: یرو چیهاا باا .  یااواقع خاا م  در اساا   قاا یحق خاا م  در مااتن کاا 

 وفاادار باا ینیپاازول. کنا یم فیاتنر  یریابگ موضا  هااآن اساا  بار  یبا ک را  ما یآگاه

 سااد یاباژه و سا یفاش یاباژه فیاتنر ینقطا  با     یفا یِسااد یهاصانن  ماتن ب  بودن

 و اناا برافروخت  ساااد طرفاا اران و ماا اراناساا یس کاا  اساا  یخااوب لیاادل نیااا و: رساا یم

 .کنن  یم رد را او   یف

 ینیپااازول   یفاا در را ساااد هرگااز( او یهانوشاات  از ساارخو  خوانناا گان) ساااد طرفاا اران

. کارد ییبازنماا تاوانینم وجا  چیها با  را سااد: اسا  یک ا امار نیاا لیدل. اف ی نخواهن 
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 از یالیاخ ریتصاو  یا جاز با ) نا ارد وجاود سااد از یاپرتاره چیها کا  همانگون  درس 

 جهااان از یریتصااو یارائاا : ساا ین ممکاان ساااد جهااان از هاا  یریتصااو چیهاا یارائاا   (او

 نوشاتار قا رتِ نتا  با  کامال طاور با  سان ه ینو ساادِ خاودِ یقاطعان   یتصم لیدل ب  ساد 

 و نوشااتار نیماااب ممتاااز یتااوافق شاا یب اساا   نیچناا اگاار و. اساا  شاا ه گااشاات  کنااار

 ها  اعوجاا  سا  ین ایاؤر فانتاسا  هساتن   ناکامال و گسسات  دو هار: دارد وجود فانتاس 

 ساا  ین هاا  ینقاشاا نوشااتار و کناا  ینم یرویااپ داسااتان یِوسااتگیپ از ناا   ایاا باشاا  داشاات 

 با  نا  و نوشا   ماتن صاورت با  تاوانیم تنهاا را فانتاسا : کن ینم دنبا  را ا ابژه کما 

 رفتا یپا نمایسا قالا  در توانا ینم هرگاز سااد کا  اسا  لیادل نیهما با . یتیتوص شکل

 توانسا یم تنهاا ینیپاازول  (یسااد ماتن  یا نظار نقطا  از) یسااد ینظار قط ن از و شود 

 مااتن از کااردن یرویااپ یباارا) داد انجااا  لجوجاناا  کاا  یکااار – شااود خطااا  یاا مرتکاا 

 (.بود لجو  س یبایم

 اسا  یخطار و اسا  یجا  اریبسا سا یفاش. باود اشاتباه در زیان ساد  یاسیس نظر نقط  از

 باا » ساا یفاش اربابااان آورد  هاا  را تهاا  و ساار ساااده یاساایق بااا تااوانینم کاا  یمااو 

 کا  داردیما وا را ماا: یقهار سا یاابژه سا یفاش. زننا یم اشاانیع یجاا بار  یتک «یسادگ

 باا توانا یم هنار کا  یکاار  یانها.  یبارو  ساراغ با  یف سات و ی یتن  ق یدق یشک  ب 

 اساا   ساا یفاش ساااختن ریباورپااا باشاا   داشاات  کااار و ساار آن بااا اگاار دهاا   انجااا  آن

 ناا  و افتاا یم اتتااا  چگوناا  ساا یفاش کاا  نیااا( Demontrer کااردن ثاباا ) دادن  ینمااا

 بهتار یروشا چیها مان آنکا  کوتااه  (Montrer) اسا   یشاب با ان س یفاش آنچ  دادن نشان

 جاا یا  یمسائول: بهتار انیاب با  ایا. نا ار  سارا  سا یفاش باا برخاورد در برش  رو  از

 مقابال در نکا یا از یکسا چا    یکنا یمعرفا اننارا   یا عناوان با  را س یفاش ک  کن یم
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 از چاون سات ین سا یفاش مان   یاآینم خوشا  هااآن از واقعااً مان»:  یابگو ساالو اشانیع

 اب ؟یینم یتس   « یآینم خوش  کثاف 

 نظاار نقطاا  از. داد انجااا  بااار دو داد یماا انجااا   یاانبا کاا  را یکااار ینیپااازول نکاا یا کوتاااه

 رایااز دهاا یم دساا  از را[ ساااد طرفاا اران و هاساا یفاش] طاار  دو هاار او   یفاا ارز  

 آنچاا  هاار و. اساا  باا  دارد  ساار در را ساا یفاش ا یااخ و یفااانتز هرآنچاا   یاانها در کاا 

 .اس  ب  کش   ریتصو ب  را ساد

 احساا  ساط  در   یگتتا آنچا  یهما  رغ یاع  اگار ؟... یازد حار  هم  نیا ک  حا  و 

 باا تر  یحتاا و  (افتاااده پااا  یپاا یامساائ  ) باشاا  ساا یفاش در ساااد یریمقاااد عاطتاا   و

. ساا ین ساا یفاش یمعنااا باا  ساا یفاش یریمقاااد چاا ؟ باشاا  ساااد در ساا یفاش یریمقاااد

 ازمنا ین سات یس  یا کا  یاانا ازه هماان با . "سا یفاش جاوهر" و  یادار "س یفاش ست یس"

 بااا برخااورد از را ماا ساا یبایم کاا  معقاو  زییااتم و  یااتتک  یا اساا   لیااتن  و  یاتجز

 سا یفاش جاوهر رایاز اسا   یضارور زیان دارد حاار بار سا یفاش مثاب  ب  یسرکوب نو  هر

 یحااالت از یکای تنهاا سا یفاش جاوهر الواقا یف کا  چارا شاود  پخا  جاا هما  توان یم

 سا ین  نیاد قابال کا   ی یافرو مار  یرانا  بار یاسایس "خارد" قضاا از آن در ک  اس 

 یاساایق از آغاااز بااا سااالو. زناا یم رناا  زنناا   آن باار ایفانتاسااگومار از یرنگاا کاا  مگاار

 .زدیانگیبرم را جوهر نیا دارد برگرد و بریب یریثأت نجایا در ک  یاسیس

 سات یس ییِبازنماا در ها  و سااد ییِبازنماا در ها ) ییبازنماا در یشکسات کا  ینیپازول   یف

 ماا تا  تا  درون شا ه گرفتا  کاار با  با  و مابه   یشاناخت عناوان با  اس  ( یستیفاش

 یِسااادگ خاااطر باا  را یااز آزارد یماا را هماا : اساا  آزارناا ه قطعاااً کاا  یشااناخت دارد  ارز 

 دسا  یروشان با  قاعا ه و عار  قیاطر از یکسا کا  شاودیم آن از ماان   ینیپاازول خود
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 یسااالو واجااور  جااور یخطاهااا هماا  نیااا از پاا  ایااآ ا ماناا ه لیاادل نیهماا باا . اباا ی

 از کاامالً سا ؟ین یسااد یاباژه  یا قااًیدق خاود ماوارد  یهما  گرفتن نظر در با  ینیپازول

 نیاا نجاات تاوان را کا  چیها رسا یم نظار با  الواقا یف: نجاات قابال ریغ و رفت  دس 

 .س ین   یف
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