
خويشتنم« عليه بر درنبرد »من
لوموند ی روزنامه با دريدا ژاک ی مصاحبه آخرين

فرهودی ويدا ترجمه

تابستان:پرسش است۲۰۰۳از بوده گذشته از تر چشمگير بس Sحنه در شما حTور UنونV تنWا.تا نه
های VنXرانس در شرVت برای Yني خودتان ب]Zه اند شده Vتا\ بازار ی روانه شما امTای با تازه ا[ر چند
گرفته لندن از UانWج ن_ا^ ا`صا به متaددی اندUسXرهای شده برگYار شما Vار پيرامون Vه ای b[[cا dب

Vوامبرا ايد)e(تا داشته Uدوژانيرو ريو و ی.Uپاريس وسي]ه به شما ی باره در f[في dدوم dنgهم"bآم
ديh"و)V)"۲وفمن bيربV)"۳(آمد در iايش (به .jاختصا شما به Vه bفي]م dستkن Vه fنيV يادآوری

ی وسي]ه به فاتb"يافته ساXS)"l(mا در U\خو بسيار bيتXيV با U۲۰۰۰است شده اينU).تWيه بر noوه
از توان bم ها آن ميان از Vه دادند jاختصا شما به ويpه های شماره U بسياری qnrرر"مsليت (مtگYtين

bادب ی ی)u)"(مr]ه مr]ه Vرد)v"(اروپا"و از.ياد ويpه شماره hرن"يsه با)w"(دفترهای همراه Yني
شد خواهد منتشر آينده Yپايي در نشده xچا fWم yالzان.مYمي Umسا hي mو{ در Uها اين ی همه

Vه Vنيد bi bXkم شما mحا اين با و است ...چشمگيری

ديگر:پاس| بيمار{!بگوييد qشد به Vه است.اين ا[ر~!درست Vه fهست bدرمان جريان در Vه واين
است بگذار�.نامa]و{ Vنار را مو�و� اين بياييد Uماي]يد اگر Uی.اما Vارنامه Vه ايد نيامده جا اين

محرمانه چه U باشد bن[o چه UfنيV bبررس مرا bمتnس!

بر.باشد:پرسش fباشي داشته مروری نيست بد مصاحبه اين ابتدای در مارVس"پس در)�"(شب� Vه
e��۳رديدV پر.منتشر ی م_دمه اين با و آينده در oدالت به دارد jاختصا bام� به Vه bاساس ا[ری

شود bم آ�از راز و Yگويد:"رم bم و گذارد bم پيش به bگام Uمن يا شما UرXن hي:bم با�خره من
بياموز{ را Vردن bزندگ fآرزوی."خواه اين از mسا ده از بيش زندگb"اVنونVUه استU"آموخنت گذشته
بينيد؟ bم راه rVای در را خود

اهميتU:پاس| با ی مسئ]ه جا آن نوين"در s mانترناسيونا hزير"ي Vه خود-است به را Vتا\ s oنوان
آيد bم شمار به آن نگار~ b[Sا هدف وا`ع در و داده jبه.اختصا پرداز~ UمنظورUنظر مورد Vتا\ در

های qديگر"�رور ای گونه به شدن bانWورای"ج Uمن Vه و}نb"است بودن"U"جWان جWان "شWروند
هر جWانb-دولت"يا ی تازه iايد"م]ت bم چWره پيش از بيش اVنون و دار{ اoت_اد آن به U.mسا در
e��۳چه آن Vه fتXنوين"گ s mانترناسيونا hو"ي اc]ل dب ح_وق در شماری پر qتغييرا ا{ ه ناميد

ه گرو های Vشور ی مrموoه UbانWج qجتار سازمان Umپو b[[cا dب Sندوق مانند bانWج های سازمان
داشت...و� خواهد bپ چيUY.در هر از پيش و ساخت Uمنشور بايد Vه متحد م]ل سازمان در dنgهم

وا`ع نيويورک شWر از دور Ubجاي در امZان حد تا ا~ مرYVی دفتر و شوند دگرگون آن است_رار محل
.باشد
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شما ی اشاره مورد ی مسئ]ه ی باره در اما بياموز{(و را Vردن bزندگ fخواه bم ه بگو�)با�خر Uبايد
بود{ رسانده احنا{ به رات_ريبًا Vتا\ Vه رسيد fذهن به bزمان U يZباره مورد اين V.b[Vه مaنای ابتدا در

Vند bم توجه y[ج Uجدی b[Zش به البته UتهXگ "اين .bزندگ شدن"آموخنت پkته و رسيده مWXو{ به
است Vردن تربيت dنgوهم.fبگويي او به تا است ديگری s دادن `رار خzا\ مورد U ديگر qبارo "به :

آموخت fخواه تو به را يaنb"زيسنت Uاست Yآمي تWديد bحلن دارای گاه جم]ه اين VنUf"و bم تربيت ترا
ساز{ bم s".ترا حالت اين و Vند bم پيدا بيشتری اهميت برا� جم]ه اين Vشيدن"سپسUابWا{ به"آه mمبد U

شود bم دشوار bتوان:پرسش bم را آن Vرد؟ تدريس را آن توان bم آيا است؟ آموز~ `ابل آيا Uزيسنت
به Uآن تاييد و bزندگ پذير~ ی بWينه ی نحوه s گيری ياد Vه آن يا آموخت b`nاخ mوSا ی واسzه به
به مرگ و ميراث از bنگران اين ی سايه Vتا\ bام� در آيد؟ bم دست به آزمايش يا جتربه ی واسzه

خورد bم fاند.چشYانگي bم بر qشد به Yني را فرزندان و والدين Vه زمانb:امری چه در سراحنا{ Uتو
شد؟ bخواه خود نا{ و bزندگ پاسkگوی چگونه Vرد؟ bخواه مسئوليت احساس

من اما نه!و Vه بگو� بايد پرسشتان به پاس| در U ا{!روراست نياموخته را زيسنت Yهرگ!ًnSا Ubنaي!
است مرگ گرفنت ياد مWXو{ به bزندگ شو�.يادگيری پذيرا را مz]ق مرگ Vه و(اين bرهاي Uرستگاری bب

Yديگران)رستاخي مورد در چه خودمان برای چه U.اين Yج چيYی ف]سXه fZح امروز به تا افn}ون زمان از
مرگ:نيست آموخنت bنaي پرداخنت بدان و بافنت .ف]سXه

دار{ باور را ح_ي_ت اين U}شو fتس]ي Vه آن bب راU.من مرگ پذير~ Vه fبين bم Uگذرد bم چه هر
ا{ مrاm.نياموخته بدون و تa]يق در fهستي bماندگان زنده bهمگ (ما در. bسياس جغرافيای منظر از و

مارVس" بودهU"شب� آنgه هر از تر نابرابر است bانWج بر تاVيد بيشترين U-موجود مي]ياردها باوجود
آن-زنده از �ير يا از-انسان Uزيست `ابل s bزندگ hي Uتر fWم همه از و bانسان ح_وق ترين bابتداي Vه

است شده گرفته ايشان Uاز پيش `رن است.دو aSود به رو و دارد ادامه همgنان Vه من.)روندی اما
ناتوامن Uمرگ آموخنت در آور{.همgنان بدست يا بگير{ ياد ای تازه Yچي م_وله اين در ا{ نتوانسته .هنوز

شود bم Vوتاه شتا\ با Uيق[aت زمان .و
به ب]Zه fهستي بسيار بد و خو\ چيYهای وارث Uديگران با همراه Uمن تنWا نه U Vه است آن امر اين دليل

من و اند رفته جWان از U}ا داشته bبستگ ها آن به من Vه bانديشمندان Uپيش از بيش و زمان با`b"مرور
آ�"مانده bم شمار يh:به ی iاينده dهای"نسل"واپس mسا نسل بگو� بWتر بe�v۰٫bيا امر اين

Yانگي وحYن سرVش bاحساسات دچار مرا بل انگيYد bم بر مرا اoتراض تنWا باشدUنه ba`وا nًامV Vه آن
Vند bی.م باره در پرسش و آورند bم فشار پيش از بيش bمتnس به مربو^ های مسئ]ه bبرخ Uوهno به

شود bم پررنگ ديگر ای گونه به Uامروز Uبود ساخته mمشغو خود به مرا ذهن oمر hي Vه تa]يق و .ب_ا
بر و جداست مرگ و زيسنت از مWXومش Vه ا{ شده y[ج ب_ا يا ماندن زنده جاودان مTمون به همواره من

شود bi افYوده دارند.آن b[Sا و اوليه bناهايaم ب_ا و bب_ا:زندگ bنaي در.زيسنت ب_ا يا bجاودانگ
مرگ از پس زيسنت dنgهم و است bزندگ دادن ادامه مaنای به خود رايج "مWXو{ بنrامن. )�"(والتر

شده `ائل qاوXت U bانcآ واژه دو ی ترجمه "يbZ:درباره ** مانند" Uمرگ fر� به ماندن b`با مaنای به
زنده Uوالدين مرگ از پس Vه bVودV يا دهد ادامه bزندگ به ا~ نويسنده مرگ از بaد تواند bم Vه Vتا\

***"دو{.است "bزندگ s دادن ادامه مWXو{ همd.به از Uاند داده ياری Vار در مرا Vه bاهيمXم bام�
"bجاودانگ"fاهيXم ی زمينه در ويpه به آيند bم بر Uساخت b[Sا بaُد oنوان رد"به يا (ا[ر "e۰(شب�"و

از).ee"(گون نه واژه از"زيسنت"اين نه و شود bم من".مرگ"مشتق را آنgه Vه }ور سوگ"همان
b[Sياا dستkن)"e۲(شود م]موس و ba`وا مرگ منتظر Vه نيست ناممUچيYی bم.
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ی:پرسش واژه برديد"نسل"شما بZار شما.را f[` از بسيار Vه ظريف و حساس Vاربردی با ای V]مه
شود bم Vنيد؟.جاری bم مشkص چگونه Uيابد bم mانت_ا نسل hي از Uشما نا{ به Vه را آنgه

برد{:پاس| بZار پست و سست نسبتاً ای گونه به جا اين در را واژه مaاSرs.اين تواند bم �ير"انسان
زمان fه) "e۳(hباشد"نسل"ي آينده در يا گذشته از.در Vه bسانV به و"نسل"وفاداری fداني bم خود

دارد مaنا دو Uمشترک اما Yمتماي b]ميرا از bبانWهمه:نگ و Yچي همه برابر در بايد نkست ی وه]ه در
از Uبود پايبند bاماتYال به UسV"انV�)"el(آلتوسر"تا)"eu(تا "(بارU"q)ew"(فوVو"U)ev"(لsويناس"گرفته

e�(U"دولوز)"e�(U"نشوnب)"۲۰(U"ليوتار)"۲e(U"وفمنV نويسندگان...و)۲۲"(سارا از اينrا در و
بسياری شمار dنgهم و هستند qحيا `يد در خوشبkتانه Vه bاوانZروان و في]سوفان Uرانoشا Uانديشمند

دورند راه و خارج در نYديV)hه بسيار من به هستf)اما ها آن ی همه دار ميراث گرچه U}نبرد .نا{
بWتر qبارo به يا سرسkت و ناپذير ساز~ ی انديشه و نگار~ منش hي به UنايهV به yترتي اين به من
رسانه Ubمومo وافZار o_يده از و نيست `ائل ای ويpه مYيت ف]سXه برای حتا Vه دار{ اشاره ناپذير فساد

هراسد bi UارV رو~ تغيير يا سازی ساده جWت در خوانندگان وتWديد فشار يا به.ها جدی ی no`ه و
شود bم bناش جا dهم از انگيYی hش و bگوي تنا`ض Uپا�يش و .ظرافت

است همراه fه الYا{ hي با ويpه ی no`ه بر.اين بنا و b`اXات ت_ريباً Vه را افرادی تنWا نه Vه مaنا اين به
به UYني را اند Vرده bپشتيبان ايشان از Vه را bا}رفيان ب]Zه دهد bم پيوند U}برد نا{ Uاد�نهoنا bمV اين

سازد bم متصل fه.jصوkب فرد آن يا اين نه است نظر s مد mمتحو bهر.دوران به بايد اين بنابر
داد qحنا را آن Uشده bاست.`يمت ا�zراری Uامروز مسئوليت Vسانb:و با است سkت و bيدت_o نبردی

پس اين از ای"Vه رسانه شوند)۲۳"(روشنZXران bم به.ناميده شده ساخته مباحث yسب به oنوان اين
bسياس های bب� دست ابYار خود Vه ای رسانه های qدر` ی انتشاراq(ا`تصادی-وسي]ه های بkش در

hادميVآ است)و شده داده گروه اين به Uآيند.هستند bم شمار به bانWج و bاروپاي همgنان Uالبته .اينان
شدن دگرگون و توسaه در را آنان امZان qورS در Uبايد ب]Zه نيست ها رسانه از Yپرهي مaنای به م_اومت

آورد يادشان به را مسئوليتشان و Vرد .ياری
دوران اين در Vه Vرد فرامو~ نبايد mحا do سaادq"در داد"پر bi bآشت بوی Yچي هيچ Uمحيط.اخير

بود Vرد.ناهمگون bم بيداد و گرفت bم با� ها نظر اختnف و ها qاوXبه.ت توان bم iونه oنوان به
ی اب]Wانه و yنامناس ی"نامگذاری (�vانديشه "۲l(به همgنان امروز اتWا{ انگشت Vه Vرد اشاره

است دراز آن به.سوی �ا`ل بايد Uشود bم تبديل گيری Vناره و bوفاي bب به گاه Uوفاداری اين اگرچه اما
داد ادامه را مباحثه بايد bنaي ماند وفادار ها اختnف دهf.اين bم ادامه بحث به مثاm.من oنوان به

(بورديو" "۲u(U"انV�)"el(U"دولوز)"e�(و"وVفو)"ew(هV جالبند bسانV از بيش Uمن برای همgنان
امروز های هايb(رسانه استثنا با پردازند)البته bم ها آن به وفور به U.bم نگاه زنده را بحث اين من

نشود اoتبار bب و ننمايد ح_ير تا .دار{
است Sادق Yني گذشته برای البته UfتXگ خود{ نسل ی باره در Vه چه تا:آن گرفته م_دس Vتا\ از

و هايدگر Uفرويد UسVمار UانتV Uون{nچه...اف هر UfشZب دست چيYی از توامن bi و fخواه bi من
باشد خواهد bم.bتگXشي خود با همراه همواره زيسنت يادگيری دانيد b۲(مv(خواهد:است bم انسان

و بYرگتر بسيار Vه را bهاي Yچي �ا{ و Uدهد نشان است_امت Uباشد رستگار UندV bزندگ بيشتر چه هر
هستند او خود از تر از(نيرومند bئYج mحا اين با U)اند"من"و آنسو و سو اين از اگر حتا بپروراند

شوند Yپشت.سرري U}ودار داشته no`ه آن به qشد به من و ساخته مرا چه آن به Vه بkواهند من از اگر
است من مرگ مaنای به Uاين UfنV.دارد وجود محافظت ی �ريYه boنو وفاداری اين دست.در nًمث

اين به تنWا UفoاTم تTاد hي يا تنا`ض hي UbXkم ی �يه hي Uدشوار mفرمو يا گXتار hي از Vشيدن
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hي oنوان حتا s خواندن نگارتوان روزنامه فnن Vه آن خا}ر به Uبگو� بWتر يا شد نkواهد فWميده Vه دليل
به است ممZن و فWميد نkواهد چيYی او از بيش fه شنونده Vه Vند bم فZر اين بنابر و ندارد را Vتا\
است پذير~ `ابل �ير bابتذال من نظر در Uها اين Uببيند yآسي مaاشش امرار ابYار Uامر اين ی .واسzه
مبير{ Uحما`ت hي ی واسzه به يا درآ� برده hي qورS به UfنV fظيaت بkواهند من از Vه است آن .مثل

برای:پرسش `راری bب اين با Vه ايد Vرده ابدا� را ماندگاری s نگار~ boنو يا Uنوين فر{ hي شما
Vند bم مzاب_ت شده.وفاداری mمحو مسئوليت و شده �بط ا[ر Uرسيده ميراث به s mوا` ا .نگار~

داد{:پاس| bم احنا{ پايان bب bبn_ان چون را Vار اين U}بود Vرده ابدا� را نوشتار{ اگر هر.من در
نظر در با U وا`aه آن مrرد `انون آفرينش Uآن ی ارائه برای yمتناس bروش ايrاد فZر به بايد مو`aيت

بود �ايل مورد يا bفر� y{اkم را.داشنت خواننده U نوشتار اين Vه Vرد ادoا بتوان بايد �من در
مzالaه fورس راه او به و Vرد خواهد زندگb(هدايت آموخت)و خواهد از:را Uامروز به تا او Vه bروش

است نداشته را آوردنش بدست امZان Uديگر او.جای در ديگرگون ای اراده Vه اميد اين )خواننده(به
شود برخb:زاييده يا Vنيد توجه ف]سXه و شaر ميان های پيوند به Ubسردرگم از بدور و iونه oنوان به

bم دست شان مzالaه به bسردرگم با بسياری Vه زبان های نيرنگ و آوا fه واژگان Vاربرد های رو~
باشند اoتنا bب شان b_zمن nامV لYو{ به تا .زنند

خويش خواننده ساخنت برای است bتربيت bروش U\تاV انتشاراq.هر و qاoبوzم بر Vه ای ف]ه qتوليدا
ريYی برنامه پيش از U پندارند bم فردی را او ب]Zه سازند bi را خويش خوانندگان Uآورند bم هrو{

در.شده خواهند bم Vه b[Zش به Uاند Vرده فرض f[مس پيشاپيش Vه را ح_ير y{اkم اين yترتي اين به
آورند bا[ر.م hي نWادن جای بر هنگا{ منUدر UهV آن mحا)trace(}دار وفاداری برای Vه ای د�د�ه با U

Vرديد( اشاره بدان شما دهf)و `رار دسترس در U bسV هر برای را آن Vه fوشV bم U:آن توامن bi من
بدامن jخا افرادی يا فرد ی ويpه .را

fهستي y{اkم yفري mحا در بار هر Ufمباني وفادار fواهيkب fه `در مb.هر bهاي Vتا\ bو`ت ويpه به
دارند بيشتری b[V ی جنبه Vه fنويسي:Ufآفريني bم bاشباح تنWا Ufزني bم حرف bسV چه با fداني bi

ندارد تa]ق ما به ديگر y[zم UنهVُ در و وا`ع در و.اما qاVحر �ا{ Uنوشتار در چه باشد خzابه در چه
بپردازند oمل به مست_ل b[Zش به تا گويند bم ترک را ما Uqخيمه:اشارا hروسo يا dماش شماری مانند

بازی yتا\-شV در زمينه اين ماشd"در ا{)V)"۲wا�ذ داده بWتری .تو�ي�
به Vه گاه آن هر Uتامب"منV"fده bم انتشار دارد(اجازه bi وا Vار اين به مرا bسV(bشبح به mمبد U

نWان گاه و است oيان گاه و نياموخته را زيسنت fرس و راه Yهرگ Vه شو{ bم ناپذير fي[aبر.ت Vه ا[ری
است fمرگ مaنای به fه برا� گذار{ bم آمد-جای خواهد يا آمده fسرا� به Vه bاست-مرگ اميدی fه

ماندگاری مرگ(به از است).پس ساختاری امری ب]Zه نيست bمرگ bب رويای بر.منظور Vا�ذ تZه hي من
مير{ bم U}رو bم بaد U}گذار bم ناممZن:جای Uمن bزندگ [ابت و مداو{ شZل bنaي نظا{ اين از خروج

ز�.است bم نوشتار آن در را خود مرگ Ufده bم رفنت ی اجازه نوشتاری به Vه بار به.هر bمصيبت
است:نWايت شده سپرده bسV چه به bWن bم جای بر چه آن bبدان Vه آن bب خويش از مالZيت y[چه.س

Vه است bپرسش اين داشت؟ خواهند وجود bوار[ان آيا nSا چگونه؟ و بود خواهد دار ميراث bسV
Vند bم mمشغو خود به مرا و`XهUذهن bب و پيش از بيش Uامروز.

است Vرده تغيير qشد به U آوری فن و فرهنگ به توجه با ماندن من"افراد.دوران `دميb"نسل ويpه به و
بودند Vرده qادo bkتاري روند نو� hي به Uيشان ها آن:تر ماندگاری زمان Uا[ر hي VيXيت به توجه با
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آينده `رن دو bZي افn}ون-برای مانند رسيد-`رن۲uيا bم نظر به bبين پيش شتا\.`ابل امروزه اما
و ميراث نظا{ Vه هستند yريkت و فرسايش سريع روند dنgهم و bبايگان های رو~ در bدگرگون

Vنند bم dيaت را آن ای.زماiندی bبين پيش `ابل �ير های شZل پس اين از Uانديشه bميراي نا ی مسئ]ه
داشت .خواهد

دار{ را م_وله اين در Uمتنا`ض بسيار های فر�يه با bروياروي bآمادگ سن دراين دو:من Vه Vنيد باور
هست من در زمينه اين در متTاد من:احساس ی مzالaه به شرو� هنوز مرد{ Vه fنV bم فZر سو hي از

است آينده در تنWا U}دار خو\ بسيار ی خواننده ده چند حا�ر mحا در جWان bام� در اگر و اند نZرده
شد خواهد مشkص خوانندگان اين dشمارراست گو�-Vه bم bفروتن بدون و لبkند با را اين از.و اما

انبار ها خانه Vتا\ در چه آن YجUfمرگ از پس ماه hي يا روز پانYده شايد Vه fانديش bم ديگر سوی
ماند نkواهد b`با من از چيYی ديگر Uی.شده فر�يه دو اين به همYمان }ور به Vه خور{ bم سوگند

fانديش bم .متTاد

فرانسه:پرسش زبان همه از پيش و دارد `رار زبان Uآرزو اين oمق و.در شما های نوشته ی مzالaه در
است iايان Uآن به شما ی no`ه qشد Uها آن سzر سzر Vتا\.در ديگری"در s گXتاری hشما)�۲"(ت

}aنه به U را خود Vه رويد bم پيش جا بدان فرانسه"تا زبان پرداز تصوير و مدافع مaرفb"آخرين
...Vنيد

ندارد:پاس| تa]ق من به اما U}دار دسترس در Vه است چيYی تنWا چه گر UهV bزبان.Uزبان ی جتربه Uالبته
نيست آن در ای ميرنده Yچي هيچ و است bنسل.حيات از UايریYاجل يWودی فرانسوی hي اتXاق بر بنا Uمن

fهست mn_است جنگ از اجلYاير:پيش يWوديان حتا و يWوديان با م_ايسه در بسيار bهاي bگpوي من.با
بود{ اجلYاير فرانسوی يWوديت در bريب� bدگرگون و:شاهد رسو{ و آدا\ Uزبان نظر از به...نياVامن

بودند hديYن بسيار فرمان.اoرا\ از پس ايشان)�V)"۲رميو"اما بaدی نسل Ufنوزده `رن اواخر در و
شوند bم اوج:بورژوا در Uها bشV يWودی yسب به چه گر U fرگYب دريXوس"مادر (ماجرای "۳۰(U

بار bپاريس های بورژوا ی شيوه به را دخترانش اما UندV bم ازدواج شWرداری qخ]و حيا^ در UيانهXkم
آورد bم)Uپيانو درس U پاريس fدهYشان ی منz_ه bاهال رسو{ و پدر...).آدا\ نسل به fرسي bم سپس
مادر{ انحصاری:و امتياز qاو`ا از bبرخ روشنZXرو تا آمدند bم حسا\ به تاجر يا yاسV بيشتر Vه

داشتند را پايتkت بYرگ های مثn.مارک Ubمنش بدون و متری ده Vار دفتر hي در شد bم زمان آن در
bايندگi"bsمارس آورد"Sابون در خود انحصار به را آفري_ا mشما (در را. مو`aيت دار{ fه من البته

fنV bم بيان بود آنgه تراز ساده bمV.(
UbZشYپ Uآموزگاری ی زمينه در Vار يا Uآزاد مشا�ل و روشنZXر اVثريت با من نسل به fرسي bم سپس

و ساm...ح_وق در �اميشان ت_ريبا بودندe�v۲و فرانسه آمد{.در زودتر من ندانيد.اما مبالغه اگر و
های ازدواج Vه بگو� (مkت]ط"بايد "yمذه دو دارندگان شد)ميان شرو� من با Yه.نيV ای گونه به البته

bبn_ان و مkا}ره پر Uنادر و باربود مصيبت حدی .تا
دار{ bم دوست Yني است ساخته مرا Vه چرا آن U}دار no`ه bزندگ به Vه }ور همان جاU:من اين در و

Uرا خود من و آموختتند من به را آن به پرداخنت Vه bزبان تنWا Uفرانسه زبان dهم Uاست زبان b[Sا رVن
fنV bم حس mمسئو برابر~ در بيش و fV.

منحzش اگر Vه بينيد bم را زبان اين با برخورد ای نحوه U من نوشتار در Vه است خا}ر dهم به
است خشن bVاند mحا هر به Ufاست.نداني oشق yسب به اين مb.و زبان به oشق از Ub[V }ور به oشق

گرا b[م نه Vه هست)ناسيوناليست(گذرد bهاي آزمون }Y[مست اما Vار محافظه نه آزمون.است چه و
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ادامه حياتش به Yني ما از پس و داشته وجود ما از پيش چون Vرد زبان با هرVاری شود bi هايb؟
داد هر.خواهد و گيرد qورS ظرافت با Vار اين بايد Uبگذار� تا[ير آن بر ای وسي]ه به fواهيkب اگر

باشد زبان bانWن `انون به بااحترا{ همراه bاست.جسارت bوفاي bب با همراه وفاداری Vه:اين هرگاه من
fنV bم حتريف را Vنf(زبان bم جتاوز بدان bنaي(fده bم احنا{ چيYی آن ظريف رoايت با را Vار اين U

حتولش تاري| mو{ در است زبان اين fZح نظر{ به زبانV.Uه به oشق بدون Vه افرادی نوشتار مzالaه با
bم `رار جتاوز مورد Uمو`ع bب bهاي گونه mاYان با Ub_شo bب Uرا فرانسه زبان hسيnV نحو يا آن امnی
از بيش Vه Uhاين dهمUفرانسه بYرگ زبان Vه چرا fنV bم تنXر احساس گاه و گيرد bم ا{ خنده U دهند

است ها آن بaدی حرVت منتظر و نگرد bم ايشان در خيره Uاست تaرض از مصون ديگر و`ت اين.هر
در Uرحمانه bب شايد ای گونه به را hحTم ی پستاS"mحنه qارV)"۳e(}ا Vرده .تشري�

گذاشنت Uدارد اهميت من برای چه است"ا[ر"آن فرانسه زبان برتاري| bهاي.bم bزندگ oشق اين با من
خود در Uها `رن mو{ در فرانسه زبان Vه است چيYی آن برای ا`ل � نباشد فرانسه خا}ر به اگر Vه fنV

است داردUو.گنrانيده فرانسوی اS]يت Vه bسV هر از بيش شايد Uرا زبان اين Vه آن دليل fنV bم فZر
و گرفته `رار bپذيراي مورد Vه fبين bم ای بيگانه را خود Vه است اين U}دار دوست fزندگي ی اندازه به

است آورده در تصرف به U خويش به متa]ق زبان يگانه oنوان به را زبان هf:اين باز و bتگXی"شيYچي
آن از ".بيش

دارند را احساس dهم UودیWي �ير چه و يWودی چه UايرYاجل فرانسويان خاک.�ا{ از Vه bهاي آن
برای Vه bسانV چه Vردند bم fست Vه آنان چه Uبودند bخارج qورS هر در Uآمدند bم جا آن به فرانسه

بودند آمده موoظه يا استاندارد و bهماهنگ تZر�.ايrاد و fتس]ي سر برابر~ در بايد Vه بودند bالگوي
آورد� bم خنده.فرو او از Uآمد bم جا آن به فرانسوی ای لrWه با فرانسه خاک از bم[aم Vه bهنگام
گرفت bم "مان آن. از بيش شود"چيYی bم bناش جا dهم از fتXگ آن:Vه و ندار{ بيشتر زبان hي من

نيست من به متa]ق Ufه!هV Vرد bانWج bانون` باور به وادار مرا Vه yري� bق:ماجراي[aت bسV به Uزبان
نيست.ندارد آن qذا و }بيaت در امر اين م]b.و حتميل و ر�ايت UيتZمال باره در qnيkماری-تaاست

شود bم bناش جا اين .از

�مير:پرسش از آيد bم سkتتان شما Vنيد"ما"مaمو� بگوييد-استXاده nفي]سوفان"مث ما"يا"ما
ترVيy".يWوديان از Vمتر bگوي UانWج نوين bنظم bب گستر~ با اروپاييان"اما Vنيد"ما bم از.اجتنا\

Vتا\ نگار~ زمان ديگر"همان ی را)۳۲"(دما�ه خود Vه فارسUديد� خ]يج جنگ dستkن هنگا{ به U"
پير bاروپاي hدورگه"يا"ي bاروپاي boرديد"نوV bرفaم.

Vنf:پاس| آوری ياد را نZته دو �مير:بايد Vاربرد از Vه اين bZبه"ما"ي Vه آن دو{ و آيد bi fخوش
بر{ bم Vار~ به Vه آيد bم پيش mو.هرحا دهند bم oذا\ حا�ر mحا در مرا Vه b[مسائ bام� fر� به

است اسرائيل انتحاری و ناگوار سياست شان dستkن-fونيسWيS از ای گونه وجود ر�f-و به Uب]هU
Vرد fواهkن bXن را آن Yهرگ اما U}دار fوديتWي با Vه b[Zمش هYاران امرو (اين نگاه. در اسرائيل Vه چرا

توجه با Yني را bانWج fونيسWيS ب]Zه نيست جWان در پراVنده يWوديان و يWوديت ی iاينده تنWا Uنه من
نيYخود bمسيح گرايان بنياد bبرخUمتحده qايا� در Vند؛ bi bايندگi UادهايشTت و bگوناگون به

دانند bم SيWونيست آمريZايb.رارسمًا سياست گيری جWت در را سaودی oربستان ن_ش اگر -حتا
فشار گروه qدر` fه بگير�Uباز ناديده b[اسرائي)bا)�بZآمري يWودی ی جامaه نيروی ازVل Uاشاره مورد

است ).بيشتر
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yيVتر ها مو`aيت از bبرخ در Uهمواره يWوديان"من برد"ما fخواه بZار از"ما"اين.را Uدهنده تZان ی
آيد bم بر ا{ انديشه در موجود ا�zرا\ را.ژرفنای او Vمرنگ لبkندی با من Vه bسV ی آخرين"انديشه

ا{"يWودی ارسzو.ناميده mو` به Vه ماند bم چيYی به ا{ انديشه است(در گXته دoا ی باره در "Vه نه)
دروغ Uنه است است".راست نيايش boنو fه اين وا`ع Vاربرد.در در ها مو`aيت از bTaب در اين بنابر

يWوديان" فرانسويان"يا"ما Vنf"ما bi .ترديد
اروپامحوری با همواره Vار{ آ�از از من Vه افYود بايد اروپايb(سپس ديدگاه از حت]يل و `واoد)جتYيه و

چون bسانV نYد آن ا{)۳u"(هايدگر"يا)۳l"(هوسرU"m)۳۳"(والری"نوين Vرده برخورد انت_اد با qشد به
همان توان bم را شZنb"واين آورد)۳v"(شالوده شمار جسورانه.به پيشنWاد مrمو� در bنZش شالوده
بسياری Vه است ترVيy(ای اين داشنت نظر در با محوری)تنWا اروپا به نسبت بدگمانانه bتVحر را آن

اند Vرده b_[ت.yيVتر Vه bهنگام Uها روز اروپاييان"اين وبسيار"ما bيتa`مو Vاربرد بر{Uاين bم بZار را
است qاوXبه:مت د`ي_اً Uاما ساخت جدا bاروپاي های سنت شالوده از توان bرام بسياری چيYهای چه گر

روشنگری oصر في]سوفان با Uاروپا ی گذشته Vه)�e`رن(خا}ر bرميتrم و `اره اين bZوچV yسب به U
شده جايگير فرهنگش در پس اين VشUb(از نسل UوديانWي oا{ نازيسUf`تل Uتوتاليتر های حZومت

bمارزدايaاست و تواند...)استaمار bم Uما اروپای hژئوپوليتي مو`aيت در Uپيشينه dهم با ديگر bاروپاي
آمريZا ی }]بانه برتری سياست برابر ....[۳�e۳"(رامسX]د"U)�۳"(چنU"b)۳w"(وُلXوويتY"گYار~]در (

سا�ری آيد-oر\)تئوVراسb(ودين وجود به Uاست bسياس ای آينده و روشنگری فا`د Vه (مس]مان .
است من آرزوی mحا هر به Uدور)-اين نظر از نبايد را مrموoه دو اين های bهمگن نا و تTادها اما

شو�.داشت متحد جبWه دو اين درون در م_اومت نيروهای .-با

است تازه bمسئوليت پذير~ mحا در نظر.اروپا مورد Vه چنان يا bنونV شZل به اروپا ی احتاديه منظور{
آن b[aف ها(اVثريت mاز)نئوليبرا من ب]Zه نيست Uداند bم bدرون bخيال های تWديد مورد را خود و است

است خويش جستrوی در و آمد خواهد Vه زمن bم حرف bه.اروپايV چه جبری"آن های رو~ اساس "بر
دو~ به اc]لUبايد dب ح_وق و بشريت ی آينده با رابzه در را bهاي مسئوليت Uشود bم ناميده اروپا

است-بگيرد من اميان باورو Uاين.yيVتر Vاربرد در من bzشراي dچن در اروپاييان"و به"ما ترديدی U
fده bi راه mخويش.د بازارهای از Vه نيست bنظام bابر`درت ی منYله به ديگر bاروپاي مسئ]هUآرزوی

نوين سياست بذر Vه است bاروپاي ب]Zه ديگربپردازد های ب]وک با qدر` ی موازنه به و Vرده "محافظت
ديگر bشدن bانWج)"l۰(افشاند خواهد است.را من نظر در چاره راه يگانه Uاين .و

است آمده در حرVت به نيرو اما.اين Uباشند fبره و fدره يا fWمب هنوز هايش انگيYه و ها اگر}رح حتا
ايستاد نkواهد باز حرVت است.از bاروپاي dچن منظور{ گو� bم سkن اروپا از bو`ت با:من bاروپاي

ديگر"³qسياس bشدن bانWدهد"ج تغيير را اc]ل dب ح_وق و حاVميت های رويه و مWXو{ دارای.Vه و
از مست_ل ای bنظام نه"ناتو"نيروی و baتداف نه UbاجمWت نه Vه bنظام qدر` hي باشد؛ متحده qايا� و

های `azنامه و م_اSد خدمت در درنگ bوب باشد م]]b"پيشگيرانه گيرد"سازمان `رار فوريت(نوين nًمث
ديگر ن_ا^ dنgهم و اسرائيل ی ی).درباره تازه های شZل به آن در Vه بود خواهد Yني bانZم اروپا اين

شد خواهد پرداخته بWتر و بيشتر Uهستند bاروپاي ميراث از bهمگ Vه boاجتما oدالت يا .�ئيسيته
Vرد{ Sحبت �ئيسيته از hاين fمد.ه Uمدرسه در bمnاس پوشش Vه چرا Vنيد باز بYرگ پرانتYی برا�

حrا\ بل نبود دارد"ازدواج"نظر{ اهميت برا� Vه رو~.است Uترديدی هيچ bب و خود امTای با من
ی مامر"جسورانه از)le"(نوئل Uامر اين هرچند U Vرد{ تاييد گرايان همrنس ازدواج ی زمينه در را

را آن Uگذشته `رن در آمريZائيان Vه است چيYی آن از ای iونه bسنت مدنb"منظر bناميده"نافرمان
برتر:اند bانون` نا{ به bانون` bيتa`مو بر bنافرمان بل `انون از bgسرپي اساسb(نه `انون منت در Vه
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آمد خواهد يا فb[a!ب]ه).آمده `انون o]يه بر همrنس"امTا"من ح_وق ديد از U نظر{ به Vه چرا داد{
رسد bم نظر به fWمب و مYورانه Uاد�نهo نا Uيش انشا چه و آن روح ازديدگاه چه Uگرايان.

مWXو{ محو U}گذاربود `انون من شد{"ازدواج"اگر bم خواستار hئي� و bمدن dوان` bام� از ازدواج.را
bدوجنس و م_دس Ubمذهب bارزش ی منYله و-به ابدی وفاداری Uمثل توليد به اميد است...-با bومWXم

Vرده اzoا V]يسا به hئي� جامaه Vه اسnمV-bه نه و است يWودی نه Vه همسريش hت در ويpه (به اين.
آمد bi شمار به اجباری مغر\ در Uبل` نسل چند تا اما شد bامYال يWوديان بر گذشته `رن در تنWا ).امر

`انون hي در bجايگاه Vه م_دس و bمذهب تYوير يا ابWا{ اين bنaي Uازدواج ی واژه و مWXو{ حذف با
hي Uندارند hئي�"boاجتما شدهU"احتاد اnSح `رارداد boنو bنaي Uشود bم آن جايگYين `راردادی

مشkص نا شمار و جنسيت با bرفين{ ميان مشترک bزندگ با منzبق و پذير .پالودهUانzaاف
ی واسzه به پيوندی Uد`يق مaنای به خواهند bم Vه افرادی اما `ابل"-دواج-از"و من برای VماVان Vه

است احنا{-احترا{ Uابشانkانت مورد bمذهب mمسئو برابر در را Vار اين توانند bم U باشند داشته
اoماm-دهند Uاند پذيرفته bمذهب نظر از را گرايان همrنس ازدواج Vه fه ديگری Vشورهای در رو~ اين

شود bنند.مV oمل ديگر رو~ به bبرخ و رو~ hي به است ممZن UbTaدو.ب هر است ممZن ای oده
ازدواج �ئيh(}ريق و bرا)مذهب Vدا{ هيچ Yني bگروه و برگYينند درباره.را راVه پرانتYی جا اين در

بند{ bم U}بود گشوده مشترک bزندگ.fنشين bم انتظار~ به من اما است آرزو hي .اين
ی منYله به U خود Uاست bاروپاي fه باز UندV oمل اروپا o]يه بر اگر حتا Uمن نظر مورد bنZش شالوده

hازي ای است)s)l۲"دگربودگb"جتربه شده حاSل اروپا از Uای بaد.ريشه به روشنگری oصر از Uاروپا
امروز( به تا آينده)و برای اميدواری ی مايه Uپذير mماV ميراث اين و پرداخته خويش از انت_اد به همواره U

با.است bروياروي در مرا fخش Vه است چيYی همان اين و fباش اميدوار fده bم ترجي� من mحا هر به
انگيYد bبرم UنندV bم محZو{ Vامل }ور به را اروپا Vه bهاي توان(گXتمان bم تنWا را اروپا Vه bگوي

دانست هايش خzا ).مZان

حوادث:پرسش Vه گوييد bم bسوي از نيستيد؟ خويش o]يه نبرد در شما Uاروپا ی زمينه در eeآيا
در گXتارUوجودبحران اين با و Vند bم نابود را fVحا های qدر` hژئوپوليتي ی WVنه زبان دستور سپتامبر

است bاروپاي ًnامV شما باور به Vه داريد نظر مد را سياست از برداشت boنو.bوابستگ U ديگر سوی از
Vه است مشWود b[[cا dب حق hي شدن mشمو جWان آرمان Yچي هر از پيش و bاروپاي ی روحيه به تان

پردازيد bم آن mزوا توSيف به ب_ا.البته ی درباره ....يا

چيست:پاس| bشمول جWان و bو}ن جWان از منظور fببيني مcosmopolitique.(b(بايد bو`ت
fگويي"hپُ]يتيpolitique)همواره)"سياست Vه bاروپاي bومWXم Uبر� bم بZار را bيونان ی واژه hي

دارد"دولت" نظر مد Ubبوم و b[م `]مرو به وابسته bومتZح شZل ی منYله به گسيkتگb.را fه `در هر
درگير بسياری های نيرو اگر حتا است ماندگار مWXو{ اين fه باز Uشوند ايrاد م_وله اين درون در bهاي

باشند Vردنش bشnمت:Ubجنگ s برد راه و b{ارتبا های آوری فن Uمرو[` hي به ديگر دولت hي حاVميت
dهم Uوا`ع ودر ندارد bبستگ"bتگkري fه اروپايb"به و WVن مWXو{ Vه بحران"سياست"است دچار را

Vند bچون.م bاهيمXم ی ميان"جنگ"درباره Yاي� U"bصkو"ش"bنظام"s fتروريس بd"و"م]b"و
b[[cاست"ا مشWود بحران dهم UYني.

o]يه بر بايد Vه fنV bi فZر من برداشت"سياست"اما چون.گا{ دار{ را نظر dهم Yني حاVميت مورد در
Vرد مبارزه بازار bانWج نيروهای bبرخ با Uونهi oنوان به Uتوان bم yترتي اين يh.به با fه جا اين در

بود Yني تغيير~ و فZرتبديل در Uآن از نگWداری �من بايد Vه fهستي رويارو bاروپاي همان.ميراث اين
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ی رساله در Vه است l۳(s"(اشرار"چيYی bاروپاي ی انديشه از جا آن در ؛ ا{ داده `رار بحث مورد
در بايد و است نداشته وجود بkش ر�ايت ای گونه به Yهرگ Uمن� در Vه UfنV bم Sحبت bراسVدمو

بيايد و.آينده ندار{ ای Vننده `انع دليل برايش Vه بينيد bم من Vارهای در مشابه bروش همواره شما
Vه بگو� توامن bم هستf"تنWا مو`aيت اين ودر fچنين اين ".من

Uزمن bم ون_يض �د های حرف بYنيد؛ حدس را ميYانش توانيد bi شما و fخويشتن برo]يه نبرد در من
خواهند مرگ به مرا و هستند بودمن زنده باoث Uسازند bم مرا Uاند dراست تنش در بگو� توامن bم Vه

است.رساند bزندگ Vه Uدامن bم mحا do در Uاما رسد bم دردناک و آور هراس نظر{ به گاه نبرد .اين
داد خواهد آرامش من به ابدی خوا\ دامن.تنWا bم اما پذير{ bم را تTاد اين Vه بگو� توامن bi پس

شود bم yموج و دارد bم نگاه زنده مرا Vه است چيYی Vرديد-آن آوری ياد Vه خود-چنان از Vه
fآموخت؟:"بپرس را زيسنت بايد ".چگونه

اخيرتان:پرسش Vتا\ دو در جWان-"شما آخر يگانه بار حtمtل"و)ll"(هر های پرسش)-lu"(برج به
ايد گشته باز ب_ا و ناممZن سوگ Uرستگاری شما–.بYرگ ی گXته به بتوان را ف]سXه بينb-"اگر پيش

مرگ ی ميتوان)lv"(انديشمندانه آيا UردV شZنb"تaريف (شالوده "déconstruction(bب رااSل
ب_ا مرگb(پايان bآورد؟)ب شمار به

گXته:پاس| Uهستند من s آن از اVنون Vه bمرگ bب های جتربه و ازآزمون پيش U}ردV آوری ياد Vه چنان
چه آن ساختمان Vه است اSيل bومWXم Ubمرگ bب Vه وجود"ا{ يا bهست)"lw(ادهWن آن بر fنامي bم

است از.شده گرفته شZل ساختاری Ufبازماندگاني Uساختار نظر از وSيت)e۰)(رد"(ا[ر"ما اين.و با اما
آينده و bزندگ نه است گذشته و مرگ ی واسzه به بيشتر ب_ا Vه شود برداشت dچن fخواه bi !نه.گXته

bنZش است)déconstruction(شالوده bزندگ تاييد و دارد مثبت بار .همواره
گو� bم Ubزندگ و مرگ تTاد برابر در پيgيده امری ی منYله به Uب_ا ی باره در من چه آن ا`ل-هر �

ازVتا\ دارد)-�l"(حوالb"پس را bزندگ شر^ و `يد bب و مثبت بار ماورای.برا� Ubزندگ s ب_اUخود
است bزندگ از بيشتر و bای.زندگ زنده موجود تاييد ب]Zه نيست مرگ و ريا�ت جWت در من گXتمان

شود چيره مرگ خواهدبر bم پس Vند؛ bزندگ خواهد bم Vه Vه.است نيست چيYی آن تنWا bمرگ bب زيرا
بيشتر چه هر bوت` با است bزندگ hي ب]Zه ماند bم جای های.بر حلظه ی اندازه به Uگاه هيچ من

ا{ نZشيده oذا\ Uمرگ qرور� از qلذ و bتkخوشب.dمV در Vه را bمرگ سوگ و بردن q لذ من نظر در
اند مساوی UردنV حتمل Vه.است fنV فZر مسئ]ه اين به خواهد bم fدل Ufانديش bم ا{ bزندگ به bو`ت

بدامن متبرVشان و بدار{ دوست Yني را bزندگ بد های حلظه Vه ا{ داشته را آن همه.بkت yت_ري }ور به
استثنا دو bZي با شايد را نfW.شان bم ارج Yني را ها آن Ufانديش bم Yني qادaس زمانWای به bو`ت البته

اند رسيده پايان به Uاند گذشته ها حلظه آن چون Uرود bم مرگ سوی به ا{ انديشه همYمان }ور به ...اما

نو oصر سايت از برگرفته
* * * * * * * * * * * * * * * * *

ماه* در Vه لوموند ی روزنامه Uخبرنگار بيرنبو{ ژان با Uاو bصkش mYمن در Uدريدا ژاک ی مصاحبه آخرين
اVتبر در و بود شده منتشر روزنامه اين در گذشته q۲۰۰اوlxچا به مrددا UرگYب في]سوف اين مرگ از پس U

.رسيد
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