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آنچه شهر امروزی در برابر دیدگان شهروندانش قرار می دهد، مجموعه ای است گاه متوازن از آسمان خراش ها، مجتمع های 
تجاری و صنعتی عظیم، و شبکه های گستردة حمل ونقل که چون شریان هایی حیاتی در دل زمین جریان دارند. این مجموعه 
متشــکل از سازه های فلزی و بتنی غول پیکر با سیستم های پیشــرفتة الکتریکی، حتی شب ها نیز مجال تاریکی را به شهر 
نمی دهد و شهروند امروزی را از اندیشة طبیعت و نظم طبیعی زمین غافل می سازد، اما آیا می توان این اصل حیاتی، یعنی 
طبیعت، را نادیده انگاشت؟ آیا اندیشة طبیعت به تدریج در میان انبوهی از ساختمان های فلزی و بتنی ناپدید خواهد گشت؟ 
فرانسوا بن، نویسنده ای است که با تکیه بر جهان صنعتی معاصر، نمودهای مختلف آن را به تصویر می کشد؛ ساختمان های
H.L.M، زندان، اتوبان، راه آهن، کارخانه، همگی در آثار او، نمادی از زندگی امروز هستند که با دور شدن از طبیعت، رفته رفته 

رنگی خاکســتری به خود می گیرد، اما این ســازه ها در آثار بن، همه یادی از گذشته و طبیعتی ناپیدا را در خود دارند که با 
وجود نامرئی بودن آن، در الیه های مختلف زمانی و تاریخی شــهر رخنه کرده و هیچ چیز یا هیچ کس را یارای حذف آن 
نیســت، طبیعتی که گاه در هم نشــینی با جاده ها و ریل ها به حائلی میان انسان و شهر بدل گشته و او را از هیاهو و آشوب 
شهر صنعتی امروز رها می سازد. مقالة حاضر، با تکیه بر رویکرد نقد زیست محیطی به مطالعة این مفاهیم در یکی از آثار او 

به نام بزرگراه می پردازد. 
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فضايی  ارائۀ  با  امروزی،  شهر 
طراحی شده و انسانی، شهروندان 
خود را در فضايی قرار می دهد كه 
هر چه بيشتر ماشينی1 می شود. اين فضاها كه با فاصله 
گرفتن از فضاهای غيرانسانی و طبيعی، تصويری نو از 
شهر می سازند، گاه تنها بلوک هايی را در بر می گيرند كه 
با ايجاد مجموعه هايی نامنسجم و پراكنده، و گاه متوازن 
و منظم، آدمی را در برابر منظری ناآشنا قرار می دهند 
كه از »شيوه های زيست مرسوم«2 او بسيار دور است. 
به عبارتی ديگر، ظهور سازه های بتنی، سيمانی و فلزی 
متقارن، تكرارشونده، و خاكستری رنگ در دل شهر كه 
همه نشانی از دنيای مدرن تكنولوژی هستند، از سويی 
فضای شهری را بيش از پيش در تيرگی و سختی و حتی 
شايد آشفتگی فرو می برند، و از سويی ديگر، شهروندان 

را به سوی فرديتی منزوی و روزمرگی سوق می دهند.
شـوق يافتن اندک نشـانه هايی از سبزی، طراوت و پويايی 
بی چون وچـرای  گسـترش  دورة  در  شـهر  در  طبيعـت 
كالن شـهرها، گاه انسـان را به سـوی محيط هايـی خـارج 
شـهر رهنمـون می شـود و او را بـه انديشـه وامـی دارد 
كـه »در محيطـی كامـاًل شـهری، دلپذيرتريـن مكان ها، 
واقـع  كجـا  عجيب ترينشـان  و  آنهـا  دسـترس ترين  در 

1. Machine Space
؛ ر.ک: ناصر فكوهی، انسان شناسی شهری )تهران: نشر نی، 1395(، ص261.

2. ر.ک: محسن حبيبی، از شار تا شهر )تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1375(، ص178. 

هسـتند؟ تـا در اين مكان ها زندگـی كرده يـا از آنها گذر 
كنيم؟« )Besozzi et al., 2018: 19-20(. جسـت وجوی 
ايـن مكان هـا انسـان امـروز را بـه راه پيمايـی گاه طوالنی 
در دل محيـط خـود وا مـی دارد؛ محيطـی كـه بـه زعـم 
ميشـل كولو، نه فقـط داده ای صرفاً فيزيكی نيسـت، بلكه 
همـواره سرشـار از معانی و نشـانه هايی اسـت كه كلمات 
 Collot,( ».به او می سـپارند و قابل سـكونتش می كننـد«
2018( كولـو بـا اشـاره بـه همجنسـی ادبيـات و علـم 

محيط زيسـت، معتقد اسـت آنهـا نه تنهـا از يكديگر جدا 
نيسـتند، بلكـه هـر دو يـك چيـز را می گوينـد. از اين رو 
اسـت كه نويسـندگانی چون فرانسـوا بن، با اهميت دادن 
بـه محيـط پيرامـون و خصوصـاً فضاهـای طراحی شـدة 
انسـانی، رشـته های نهـان ميـان ذهـن آدمـی و زمين را 
جسـت وجو می كننـد. بـن در آثـاری چون منظـره آهن3 
و بزرگـراه،4 از گشـت و گذار انسـان امـروز در دل جهانی 
برسـاخته و شـايد دور از طبيعت نخسـت و كاوش های او 

در ايـن تجربـه سـخن می گويد.
در ايـن ميـان، جريان هـای حامـی محيـط زيسـت در 
كالن شـهرها  دل  در  گمشـده  طبيعـت  جسـت وجوی 
و غول هـای بتنـی و فلـزی موجـود، عـالوه بـر تأكيـد 
هـر چـه بيشـتر بـر تـداوم و حفـظ رابطـۀ ميان شـهر و 
محيط زيسـت، بـه رويكـردی چون نقد زيسـت محيطی 
3. Paysage fer
4. Autoroute

مقدمه
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دسـت می يازند كـه پوسـتوموس،5 منتقد فرانسـوی، آن 
را هرگونـه تحليـل )روانكاوانه، جامعه شـناختی، ادبی و...( 
يـا گفتمانـی )سياسـی، علمـی، فلسـفی و...( می داند كه 
از محيـط اطـراف )شـهری، طبيعی، اجتماعی، سـازمانی 
بـا آن محيـط سـخن می گويـد  انسـان  ارتبـاط  و...( و 
)Paré, 2008: 458(. از ايـن رو، پژوهـش پيـش رو بـا 

تكيـه بـر آرای منتقـدان حـوزة نقـد زيسـت محيطی، به 
جسـت وجوی ردپايـی از طبيعـت در يكی از آثار فرانسـوا 
بـن، يعنی بزرگـراه می پردازد. در بخـش اول اين مطالعه، 
نمايی كلی از نقد زيسـت محيطی و شـاخص های اساسی 
آن ارائـه خواهيـم  داد. سـپس در بخـش دوم، از بزرگراه و 
ماجـرای آن سـخن خواهيـم  گفـت و در انتهـا، پيداهـا و 

ناپيداهـای طبيعـت را در ايـن اثـر بازگـو خواهيـم كرد.

نقد زيست محيطی6 )اكوكريتيك(،7 
در اوايــل دهــۀ 90 ميـالدی در 
اياالت  علمی  محيط  و  دانشگاه ها 
متحده زاده  شد و با بنيان گذاری 
»انجمن مطالعات ادبيات و محيط زيست« )ASLI( در سال 
1992م. گسترش يافت. در سال 1996م.، انتشار مجموعه 

5. Posthumus
6. اين مبحث بازتابی است از عقايد راشل بووه، استاد مطالعات ادبی دانشگاه كبك، 
كه طی كنفرانسی در سال 2013، در دانشگاه آنژه در كشور فرانسه ايراد گرديده است 

.)Bouvet, 2013(
7. Ecocritique

در  شاخص هايی  زيست محيطی:  نقد  »خوانش  مقاالت 
بوم شـناسی ادبی«8 توسـط انتشـارات دانشـگاه جورجيا، 
نقطۀ عطفی بود بر مجموعه ای از مطالعات ميان رشته ای 
بين ادبيات و محيط زيست. نقد زيست محيطی در اين 
اثر، به عنوان ابزاری برای مطالعۀ روابط حاكم بر ادبيات 
و محيط  زيست طبيعی مطرح گشت كه به خوانش آثار 
ادبی با رويكردی متكی بر زمين )زيسته(9 می پردازد. در 
واقع، با توجه به اينكه واژة بوم شناسی10 كه از ريشه های 
يونانی »oïkos« )خانه، مسكن( و »logos« )منطق، زبان 
در  نيز  زيست محيطی  نقد  می شود،  مشتق  انديشه(  و 
جست وجوی مأمنی اصيل است كه در آن حس زمين و 

حس سكنی گزيدن تحقق يابد.
نقـد  ابتـدای ظهـور آن،  ايـن  حـال، در سـال هـای  با 
زيست محيطی نقدی كاماًل جانب دارانه بود كه در فضاهای 
سياسی و اجتماعی زمان جان می گرفت و از اين مسائل 
منتقدان زيست محيطی،  به گونه ای كه  نبود،  مستثنی 
و  وجدان  كردن  بيدار  برای  وسيله ای  چون  را  نقد  اين 
آگاهی خوانندگان و حساس  كردن ايشان به خطرات و 
زيان های زيست محيطی می دانستند. آنها همچنين اين 
نقد را دستمايه ای برای ايجاد پيوند دوباره ميان ادبيات 
و زمين )زيسته( و كشف دوبارة زيبايی مناظر طبيعی 

8. The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology
9. La Terre )Living Earth(
10. Ecology

مبحث نظری: 
نقد زیست محيطی
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و حتی حيات وحش قرار می دادند كه خصوصاً در جهان 
صنعتی و پيشرفتۀ امروز، هر لحظه در معرض خطر آسيب 
يا نابودی هستند. اين نگاه ميان رشته ای و گاه تطبيقی 
در نقد زيست محيطی، سبب گرد هم  آمدن انديشمندان 
و محققان حوزه های مختلف ادبيات، هنر، فلسفه، علوم 
طبيعی و حتی گروه های سياسی سبز در كنار يكديگر 
شد. به اين ترتيب، موج اول جريان نقد زيست محيطی 
پديدار گشت. همان گونه كه اشاره شد، اين موج با وجود 
جستجوی نشانه های طبيعت در آثار ادبی، برای مطالعۀ 
ساختاری متن اهميتی قائل نبود. با اين حال، موج دوم 
اين جريان با ديدگاهی متفاوت از موج اول، به مطالعۀ 
ساختار متنی و ادبيت در متن ادبی می پردازد. در واقع، 
اين موج دوم است كه با انتشار شماره ای ويژه  در مجلۀ 
»بوم شناسی و سياست«،11 با عنوان »ادبيات و بوم شناسی: 
به سوی بوطيقای زيست محيطی«12 به سوی اكوپوئتيك يا 
بوطيقای زيست محيطی سوق می يابد. به اين ترتيب، نقد 
زيست محيطی در دو محور اساسی، يعنی محور سياسی و 

محور ادبی تعريف می شود.
از سويی ديگر، با توجه به پيدايش اوليۀ نقد زيست محيطی 
در مجامع علمی امريكايی و تمركز اين نقد بر روی ژانرهايی 
چون طبيعت نگاری13، اكثر محققان فرانسوی اين حوزه 

11. Ecologie & Politique
12. Littérature & écologie: vers une écopoétique
13. Nature writing

يا گرايشات  امريكايی هستند  ادبيات  يا متخصصان  نيز 
ادبيات تطبيقی دارند. اين محققان نيز همچون همكاران 
انگليسی زبان خود بيشتر به مطالعۀ ژانرهای طبيعت نگاری، 
بيرون نگاری،14 يا ادبيات طبيعت وحشی15 می پردازند. از 
جمله اين منتقدان الن سابرشيكو16 است، كه در كتابی با 
عنوان ادبيات و محيط زيست: به سوی نقد زيست محيطی 
تطبيقی17 كه در سال 2012 به چاپ رسيد، به مطالعه ای 
تطبيقی بين ادبيات امريكايی، فرانسوی و چينی پرداخت. 
همچنين عده ای ديگر، با تكيه بر فالسفه ای چون ميشل 
ِسر18 كه به روابط ميان انسان و محيط زيست می پردازد، 
در واقع نوعی بوطيقای زيست محيطی را پی ريزی می كنند.

ميشل ِسر كه از پيروان خلف باشالر است، با مطرح كردن 
مفهوم »Biogée« از ارتباط متقابل انسان با طبيعت سخن 
می گويد و به لزوم ايجاد يك »قرارداد جديد طبيعی«19 
تأكيد می ورزد، چرا كه انقالب صنعتی روابط ميان انسان 
لزوم  كه  می كند  تغيير  را چنان دستخوش  و طبيعت 
انديشه به نوع جديدی از ارتباط، در جهان صنعتی امروز 
بيش از پيش احساس می شود. قرارداد طبيعی مد نظر 

14. Outdoor literature
15. Wilderness literature
16. Alain Suberchicot
17. Littérature et environnement. Pour une écocritique 

comparée
18. Michel Serre )1930-2019(
19. nouveau contrat naturel
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ميشل ِسر، نهايتاً به شنيدن »نوای جهان«20 و بازگشت 
به طبيعت ختم شد و در چهار مرحله تعريف می شود: 
1. گوِش  جان سپردن به طبيعت؛21 2. ارتباط متقابل؛ 
3. نظاره؛ 4. حرمت به طبيعت. نظريات ِسر كه در واقع، 
فلسفه ای جديد و زيست محيطی است، از پايه های اصلی 
اكوپوئتيك فرانسوی محسوب می شود كه اين نشانه های 

طبيعی را در بافت متن جستجو می كند. 
رويكرد،  اين  بر  تكيه  با  ادبی  آثار  مطالعۀ  در  اما 
مسئلۀ  آن  و  می كند  ذهن خطور  به  اساسی  پرسشی 
به آن معطوف  نقد زيست محيطی  ادبی است كه  ژانر 
اشاره  آنها  به  باال  در  كه  ادبی  انواع  بر  می شود. عالوه 
شد، ادبيات سفر از جمله ژانرهای كليدی مورد مطالعه 
ژانرها، راوی  اين  نقد است. در تمامی  اين رويكرد  در 
نظاره گر يا شاهدی است در حال نوشتن تجربيات خود 
آثار می توانند جنبه ای  رو،  اين  از  و  از زمين )زيسته( 
حتی  را  نوشتار  نوع  اين  داشته  باشند.  اتوبيوگرافيك 
»پيشا ادبيات« ناميده اند، چرا كه دستمايه ای است برای 
بوئل،22  لورنس  كند.  تصرف  و  آن دخل  در  تا  ادبيات 
استاد ادبيات امريكايی دانشگاه هاروارد و از پيشگامان 
نقد زيست محيطی، با اشاره به اين موضوع، خاطر نشان 
می كند كه در اين انواع ادبی، محيط زيست غيرانسانی 

20. Voix du Monde
21. Ecoute admirative de la nature 
22. Lawrence Buell

خود يك كنشگر23 است و نه دكور و كادری ساده كه 
تجربۀ انسانی در آن شكل می گيرد. او همچنين معتقد 
ميان  تنگاتنگ  ارتباطی  ژانرها،  اين  دوم  ويژگی  است 
دغدغه های زيست محيطی و دغدغه های انسانی چون 
آلودگی ها، از بين رفتن سرزمين های بكر و... است، به 
ويژگی  نمی شود.  جدا  ديگری  از  هيچ يك  كه  گونه ای 
سوم تعهد پذيری در متن24 است و ويژگی چهارم پويايی 
طبيعت است. طبيعت در اين نوع ادبيات، شخصيتی در 

حال »شدن« است و نه صحنه ای ايستا.
با توجه به مسائل مطرح شده در رابطه با نقد زيست محيطی 
و جوانب مختلف آن، مقالۀ حاضر به چند دليل، اثری از 
نويسندة فرانسوی، فرانسوا بن، را با عنوان بزرگراه مورد 

مطالعه قرار می دهد: 
نخست آنكه هر چند نمی توان آثار اين نويسنده را به طور 
مستقيم در رويكرد زيست محيطی و گرايشات جانبدارانۀ 
آن مطرح ساخت، اما اين آثار از نقطه نظر نگاه خاص او 
به طبيعت و محيط پيرامون قابل تأمل است، و می توان 
آن را در زمرة ديدگاه های موج دوم نقد زيست محيطی 
قرار داد. از سويی ديگر، بزرگراه خود به گونه ای ادبيات 
سفر محسوب می شود و اين خود دليلی ديگر است بر 
انتخاب اين كتاب. عالوه بر اين در بزرگراه، با جنبه هايی 
اين  راوی  همچنين  می شويم.  روبرو  نيز  اتوبيوگرافيك 
23. Acteur
24. Ethique du texte
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اثر شاهد و نظاره گری است كه بی هيچ قضاوتی، جهان 
پيرامون خود را لحظه  به  لحظه زندگی می كند، به نوای 
آن گوش می سپارد و در نهايت چهره ای نهان از مكان را به 
خواننده ارائه می دهد، اما آيا خواننده می تواند به راز و رمز 
او در اين كشف و شهود فضايی و زيست محيطی پی ببرد؟

نوشتار  خاص  شيوة  در  می توان  را  پرسش  اين  پاسخ 
نويسنده كاويد. در واقع، اين رمز و راز و جستجوی آن 
مكان موعود در ورای بزرگراه كه نمادی از دنيای مدرن 
است، يا در جوار آن، از راه نوشتار و در دل واژه ها و كلمات 
جاری می شود. فرانسوا بن شاعر نيست، ولی روايت او در 
بزرگراه حكايت از نوعی شاعرانگی دارد كه نبض تجربۀ 
حسی انسان را با نبض طبيعت همساز می سازد. در اين 
رابطه، گفتۀ جاناتان بِيت25 را می توان گواهی دانست برای 

اين همسازی انسان و طبيعت از راه نوشتار شاعرانه: 
شايد كه شعر، كه در زبان رخ می دهد، از راه نوشتار با 
آفرينش ابيات و به نظم كشيدن واژه ها، نزديك ترين و 
راحت ترين راهی باشد برای بازگشت به همان مكان 
مطلوب و راحت oïkos كه فضای آرامش و آسايش 
انسان است، چرا كه ساختار آهنگين و ريتم شعر به 
خودی خود نوعی موسيقی آرام بخش است كه با تداوم 
و تكرار آهنگين خود مانند تپش قلب انسان، هماهنگ 
با تپش قلب طبيعت طنين می افكند و به آن پاسخ 
25. Johnatan Bate

)1958(، استاد دانشگاه، بيوگراف، منتقد و رمان نويس بريتانيايی.

.)Bouvet, 2012: 12 می دهد )بِيت، به نقل از

در   1953 سال  در  بن  فرانسوا 
فرانسه  شرق  در  وانده،  شهر 
در  را  و تحصيالتش  متولد شد 
رشتۀ مهندسی مكانيك گذراند. 

را، كه عنوانی  او در سال 1982، نخستين رمان خود 
استعاری به دوش می كشيد، با نام خروج از كارخانه26 
منتشر كرد و پس از آن پا به جهان ادبيات گذاشت. از او 
بيش از سی اثر در حوزه های مختلف ادبی به چاپ  رسيده 
 است. اين نويسندة فرانسوی همچنين امروزه به برگزاری 
بن  اين،  بر  عالوه  می پردازد.  نوشتار خالق  كارگاه های 
به عنوان يكی از نخستين ناشران الكترونيك، آثاری متنوع 
را به جهان ادبيات امروز معرفی كرده  است كه در وبگاه 

شخصی او، »publie.net«، قابل دسترسی هستند.
بن در آثار خود به انسان مدرن و جهان او می پردازد كه 
هر روز پيچيده تر گشته و بر اين اساس، روابطی بغرنج تر و 
سؤال برانگيزتر ميانشان شكل می گيرد. اين روابط كه در 
نوشته های بن بيشتر در دل شهر تنيده می شوند، در عين 
حال نتيجۀ مشاهده و كنكاش او در جهان محسوس و 
گشت  و گذار وی در دنيای خيال و ادبيات هستند. با اينكه 
ديدگاه  از  امروز،  شهرهای  انسانی  فضاهای  از  بسياری 

26. Sortie d’Usine

 فرانسوا بن و
نظارة محيط پيرامون
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»نامكان«27   ،)1992( اوژه  مارک  چون  انديشمندانی 
و »فضای گذر«28 خوانده می شوند، چنان كه آلين برژه 
)2007( متذكر می شود، شخصيت های بن مبتال به رخنه 

در اين فضاها و تصرف آنها هستند.
رمان بزرگراه كه در سال 1999 برای نخستين بار منتشر 
شد، ماجرای همراهی يك نويسنده و يك كارگردان در 
سفری هفت روزه )18-11 مه( در بزرگراه های فرانسه 
همۀ  به كارگيری  با  نويسنده  آن،  در  كه  سفری  است؛ 
حس های خود، نظاره گر محيط پيرامون خويش می گردد، 
و با چشم و گوش جان سپردن به جهان، هر آنچه ديدنی 
 است را در قالب كلمات خلق  می كند. اين تجربۀ حسی، 
فرهنگی، اجتماعی و جغرافيايی و خلق نوشتار بزرگراه 
به نوعی با ماهيت اين فضا در تناقض است، چراكه فضای 
ايجاب  را  مكان  از  گذر  و  باال  سرعتی  اساساً  بزرگراه 
می كند، حال آنكه نويسنده در اين اثر بايد برخالف عادت 
مرسوم، از سرعت خود كاسته و هر لحظه به تماشا و 
ثبت مناظر انسانی و غيرانسانی پيرامون خود بپردازد. در 
»منظرة آهنی« راوی، سوار بر قطار، تمنای توقف و لذت 
 بردن از دنيای بيرون را دارد، در حالی كه اين امر برای 
وی غيرممكن است )Bon, 2000 : 80(. برخالف آن، در 
»بزرگراه« اين توقف به سهولت امكان می پذيرد و راوی با 

27. Non-lieux
28. Lieu du passage

فراغ بال از تمام آنچه می بيند سخن می گويد. در واقع، 
نوشتار در حركتی رو به جلو زاده می شود و راوی شاهدی 
است بر تمام مناظری كه پيش روی او پديدار می گردد؛ 
خواه اجتماعی انسانی باشد يا فضايی طراحی شده، خواه 
در  بن  دل نشين.  سرسبزی ای  يا  از ميان رفته  طبيعتی 

مقدمۀ اين اثر اين گونه می نويسد: 
بزرگراه، با من آشناست. همچنين خاطرات كودكی 
در گاراژ و پمپ بنزين. ماجراهای كاميون ها، ماجرای 
كودكی گم شده در يك توقف گاه، ماجرای حيوانات 
وحشی در حال فرار، ماجرای خاكسپاری ای نيمه تمام، 
راهی  شود،  ديگر  نمی خواهد  كه  راننده ای  ماجرای 
اين ها همه بودند. و اما بزرگراه، جهانی زنده است: آنها 
كه آنجا كار می كنند، آنها كه از آن نگهداری می كنند، 
آنها كه به تخليۀ آب ها می پردازند، ]...[  ]فرض بر اين 
است[ كه بزرگراه به فضای كلی جهان بدل می گردد، 
فضايی كه در نهايت ثابت است، و تمام بخش های ديگر 
سياره كه از آن جدا افتاده  است، در حالتی پراكنده 
حول او می چرخد. بنابراين، من اين ماشين خيالی 
را، همراه شخصی كه فيلم برداری كند و ديگری كه 
بنويسد، به آنجا فرستادم. تمام مناظر واقعی هستند 
تصاوير  اساس  بر  اما  شده اند،  بازسازی  ظرافت  با  و 

.)Bon, 2014( 29جاده های فرانسه
29.France-Routes
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روايی  فضای  می  سازد،  نشان  خاطر  بن  كه  همان گونه 
در اين اثر، عالوه بر ارجاعات جغرافيايی، رد پايی از نگاه 
اين ترتيب،  به  منحصر به فرد نويسنده را در خود دارد. 
جهانی شخصی زاده می شود كه بر پايۀ حواس، كالم يا 
روايت استوار است )Berger, 2007: 92(. روايت مسير 
بزرگراه در اين اثر در دو بخش صورت می گيرد: در بخش 
نخست، راوی مشاهداتش را از مسير و همراهی خود به 
نام وِرن30 نقل می كند و در بخش دوم با نوشته های او 
پُرت  از  روبرو هستيم. سفر  پاريس  به  بازگشت  هنگام 

ديتالی31 آغاز و در همان جا خاتمه می يابد. 
با اينكه فرانسوا بن، بنا به اذعان خود، نه در جست وجوی 
نجات انسان نجات انسان ها از فراموشی )در آثاری چون 
دوو32 و دكور سيمان33( و نه در پی نجات طبيعت گم شده 
در جهان صنعتی نيست،34 و تنها با نوشتار به دنبال يافتن 
نشانه هايی از خويشتن خويش است؛ در بزرگراه، خواننده 
خود را در برابر مناظر و فضاهايی می يابد كه يا بازتاب 
تصاويری از هم نشينی جهان سرسبز طبيعت با جهان 
خاكستری رنگ سيمان و بتن هستند يا نشانی از طبيعتی 

»گمشده« و ناپيدا در خود دارند.

30. Verne
31. Porte d’Italie
32. Daewoo
33. Décor ciment
34. See Z. Golestani Dero, “Sur les chemins de l’écriture avec 
François Bon”, Litera, 30)2020(, 1.

مطالعه اين مناظر، چگونگی خلق آنها و رابطه ميان انسان 
و طبيعت حاضر در اين مسير جاده ای، بخش بعدی اين 
گفتار را شكل خواهد داد. الزم به ذكر است، اين مسير 
جاده ای كه با رنگ خاكستری آسفالت و نورهای مصنوعی 
چراغ ها، از تمام جهان پيرامون خود متمايز می شود، برای 
راوی و ورن، چون محوری است كه تمام جهان پيرامون 
پديدار  ايشان  بر  آن  ورای  از  و  گرفته  شكل  آن  حول 

می گردد.

1. طبيعت پيدا
اين  از  پيش  كه  همان گونه 
اشاره  شد، نقد زيست محيطی 
با تالش برای برقراری رابطه ای 

متوازن ميان انسان و طبيعت، و با بيداری و آگاهی انسان 
نسبت به محيط پيرامون خود، سعی در تلطيف زندگی 
سخت ماشينی در جهان صنعتی امروز دارد. در حقيقت، 
اين جريان، جنبش، شيوه و فلسفه ای است برای زيستن 
كه الزمۀ آن گوش  سپردن به نجوای محيط، مشاهده، 
تبادل حسی و حرمت به طبيعت است. طبيعتی كه در 
هياهوی شهر رنگ باخته و از آن تمركززدايی شده و راوی 
آن را در فضايی خارج شهر می يابد. نه اينكه حضور چنين 
از درختان و گياهان است در شهر  فضايی كه سرشار 
نفی شود، بلكه فقدان اين تجربۀ زيست محيطی در دل 

 ظهور و حضور طبيعت 

در بزرگراه
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شهر ناشی از فقدان چشمانی نظاره گر، گوش هايی شنوا، 
و دستانی در جستجوی لمس جهان است؛ دستانی كه در 
آشوب شهر بزرگ صنعتی، چون پاريس، شايد مردمان را 
بر آن دارد كه فقط به »مترو، كار، و خواب«35 نينديشند 
و با خروج از شهر، غبار از تن زدوده، چشم ها را شسته، 
و جور ديگر ديده و جهانی را درک  كنند كه »هنوز در 

.)Bon, 2014( »كتاب ها و فيلم ها وارد نشده است
انسان در اين رابطه، خواه ناخواه قدم به راه ها و جاده هايی 
می گذارد كه خود نشانی از پيشرفت های صنعتی جهان 
امروز هستند؛ بزرگراه هايی كه عامل پيدايش فضاهايی گاه 
اعجاب انگيزند. شوق كشف اين فضاها، گويی با شناخت 
خود يكی می شود. در واقع، در اين تجربۀ زيست محيطی 
آنچه اهميت دارد، شوق و تمناست، يا »شوق زندگی و 
جهان«. چنان كه پير برگونيو36 به آن اشاره می كند: »ما 
تشنۀ رفتن هستيم، تشنۀ شناخت هستيم، و چيزها آنجا 
هستند تا پاسخگوی اين ميل و رغبت درون ما باشند« 

.)Berger, 2007: 94(

رفته رفته گسترش می يابد، مستلزم  از شهر كه  خروج 
و  آن كشيده شده اند  است كه حول  مرزهايی  از  عبور 
در اينجا بزرگراه به نوعی مرزی است ميان شهر و جهانی 
»وحشی«. از اين رو است كه اين مرز، نشانه هايی از هر 

35.  اشاره به روزمرگی در كتاب بيگانه آلبر كامو.
36. Pierre Bergounioux

دو فضای انسانی و غيرانسانی را در خود جای می دهد. 
راوی در جايی از فضايی نزديك مزارع سخن می گويد 
كه ميان پاركينگ و گاردريل واقع است؛ فضايی كه در 
با پهنه ای سبز و درختانی الغر روبه رو هستيم كه  آن 
در كنار منطقه ای اسفالت شده و سيمانی قرار دارد. در 
اينجا طبيعت و محيط زيست را با رنگ هايی چون زرد، 
خاكی، سبز و گاه سفيد می يابيم و اتوبوس ها، كاميون ها و 
ماشين ها با رنگ های قرمز و نارنجی، در مسير خاكستری 
اسـفالت شده و سيمـانی و در ميـان انبوهـی از حجـم 
قرار  می گيرند.  پمپ بنزين ها  چون  فضاهايی  آهن های 
همجواری اين رنگ های مكمل در كنار يكديگر در فضايی 
كه بايد زيسته شود، نشان از نظارة دقيق مناظر و حرمت 
به طبيعتی دارد كه در دل بزرگراه نه تنها رنگ نباخته، 
بلكه در كنار آن تعريف می شود. در اين رابطه می توان 

به جمالتی از شاعر مكزيكی، اكتاويو پاز، نيز اشاره كرد:
آنكه  و  می نگرد  آنكه  ميان  می نشيند.  عقب  چشم 
نگريسته می شود، بايد پل زد. پل های گوناگون: زبان و 
زبان ها. پل هايی كه بر آنها از فضاهای هيچ می گذريم، 
فضاهايی كه اين را از آن، اينجا را از آنجا، اكنون را از 
گذشته و آينده، جدا می كنند )فكوهی، 1395: 306(.

در جايی ديگر از بزرگراه، با هم نشينی نورهای طبيعی و 
مصنوعی روبرو هستيم. آنچه بيش از هر چيز، پيمودن 
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راه را بر مسافران اين مسير جاده ای سهل می كند، وجود 
چراغ هايی است كه در دل شب و تاريكی مناظر اطراف، 
نور  اما  را رقم می زنند،  راه و جاده  از  چشم اندازی ديگر 
خورشيد و ستارگان همچنان در كنار اين نورها روشنی بخش 
و منظره ساز هستند: »آسمان ارغوانی است، شب فرارسيده. 
]...[ چيزهای سياهی در آسمان می چرخند. ما اين چنين 
عكس هايی از صورت اين مرد داريم، كه با  آسمان ارغوانی 
دورگيری شده اند، به همراه نورهايی الكتريكی در لباس های 

.)Bon, 2014( »ژنده اش
آنچه مسلم است، در نوشتار بزرگراه، راوی در جستجوی 
احيای طبيعتی از بين رفته نيست، بلكه در جای جای اثر 
از همنشينی جهان سيمانی و جهان طبيعت سخن گفته 
و آن را نه در تقابل با يكديگر، بلكه در كنار يكديگر قرار 
پر پيچ و خم  و  برابر خود، خطی سيمانی  او در  می دهد. 
می بيند كه از نقطه ای خاص آغاز شده، »در فضا تكامل 
)حبيبی،  است«  يافته  رشد  زمان،  گذشت  با  و  يافته 
1375: 207(. راوی با اشاره به نهال های بلندی كه در 
فضای محدود توقف آنها كاشته  شده اند، از حركت در 
ميان آنها و حظ بصری آن سخن می گويد، هر چند تا حد 
ممكن جمالت خالی از هرگونه احساس هستند و تالش 
راوی بر اين است كه چون »شاهدی وفادار«، آنچه را بر 
او ظاهر می گردد، ثبت كند. او خطی ممتد و بی نهايت 
را ترسيم می كند كه گويی پيش از هر چيزی در فضا 

وجود داشته  است و تمام اجزای طبيعت و محيط پيرامون 
تحت نيروی جاذبه و حول محور آن در كنار يكديگر قرار 
گرفته اند. سوژه در اين سفر، با قدم نهادن در يك »ميدان 
انرژی« كه جهان پيرامون است، رفته رفته »مكان مند« 

.)Collot, 2014: 116( می شود
كه  روبروست  صفحاتی  با  خواننده  مسير،  اين  طول  در 
لحظه های  از  هستند  »پرتوهايی  به نوعی  گفت  می توان 
منظره«  زيبايی شناسی  يا  ادبيات  يك  سازندة  مختلف 
)Berger, 2007: 94(؛ منظره ای كه با جای  دادن جنبه های 

خود  انسانی،  و  اجتماعی  اقتصادی،  فرهنگی،  مختلف 
تصويری است از حضور و ارتباط انسان با طبيعت. در پی اين 
ارتباط است كه نوشتار اندک اندک زاده  شده، نگرش راوی 
نسبت به مناظری كه گاه آنها را دم دستی و پيش پاافتاده 
تصور می كند، تغيير كرده و نهايتاً بوطيقای محيط پديدار 
به كارگيری  مستلزم  آن  تحقق  كه  بوطيقايی  می گردد؛ 
همزمان نيروهای جسمانی و روحی انسان است. همان گونه 
كه اشاره  شد، راوی با تكيه بر حواس پنج گانۀ خود و خصوصاً 
حس ديداری، محيط زيستی را كه حول محور بزرگراه بر 
او ظاهر می شود، درک می كند. همچنين، عالوه بر حضور 
متداوم و همنشينی عناصر طبيعی و صنعتی در جهان واقع، 
در بزرگراه با مناظری طبيعی و زيستی مواجه هستيم كه 
او در  انديشۀ  به لطف دنيای خيال و ذهن راوی و سير 
تاريخ، و حتی ادبيات و اجتماع شكل  گرفته و در اليه های 
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مختلف زمانی در اين فضای انسان ساخت قرار می گيرد. از 
اين رو است كه نگارندگان در ادامه به مطالعۀ طبيعت و 
محيط زيست ناپيدا در اين اثر می پردازند تا پاسخی برای 
اين سؤال اساسی بيابند: »آيا كمرنگ شدن حضور فضای 
سبز "وحشی" در فضاهای انسانی و ماشينی، به از ميان 

رفتن ياد طبيعت در اين فضاها می انجامد؟«

2. طبيعت ناپيدا
اتفاقات و  با  بزرگراه، برخالف روايت سنتی،  اينكه در  با 
ماجراهايی شايد »عجيب« روبرو نيستيم، اما بزرگراه خود 
سازندة منظره ای »هيجان انگيز« است. همانطور كه شارل 
آلبرت سنگريا37 در ابتدای يكی از »نوشته های راهنوردی«38 
خود متذكر می شود، منظره در اينجا خود به مثابه ماجرا يا 
دسيسه تلقی می شود كه از زمان هايی بسيار دورتر وجود 
داشته و اكنون با »عرضۀ« پيوستۀ خود تمام حواس راوی را 
به كار می گيرد. گذر از اين مسير جاده ای و نظارة تمام آنچه 
پيرامون خودروی راوی و ورن پديدار می شود، خود موجب 
برانگيختگی حس خيال، و حتی انديشۀ فضاها و مناظر 
مختلف و گاه قياس آنها با يكديگر می شود. دو شخصيت 
اصلی عالوه بر حركت فيزيكی در بزرگراه، سفرهايی ذهنی 

و مجازی را نيز تجربه می كنند.

37. Charles-Albert Cingria
38. Prose itinérante

در اين اثر، بزرگراه، تنها راهنمايی برای كشف و از نو ديدن 
جهان طبيعی رنگ باخته در شهر صنعتی امروز نيست، 
بلكه فضايی است كه گاه از عرصه های عينی گذر كرده، 
و همانگونه كه محسن حبيبی )1375( يادآور می شود، 
به »محدوده های ذهنی« وارد شده، از »محدوده های 
زمانی خاص و خطرات ناشی از آنها« عبور می كند و به 
»عرصه های زمان تاريخی و خاطرات منبعث از آن« وارد 
می شود. فرانسوا بن، در اثری با عنوان بی تابی39 می نويسد: 
»و واداشتن خود به شنيدن و فراهم كردن و واگذاشتن 
اين حجم پراكنده و اين تل عظيم از تكه های خاطره و 
مسير و نام و تاريخ، و بازفرستادن تمام آنها به "جعبه 
سياه" ]رايانه[ تا همگی طنين انداز گشته و به سوی شهر 

.)Bon, 1998: 68( »بازگردانده شوند
اينجاست كه با ظهور كدهای ارتباطی روبرو می شويم كه 
فضای بزرگراه را به »بستری برای خلق خاطرات و احساساتی 
شيرين«40 بدل می كنند. به اين ترتيب، منظره ای كه در اين 
ارتباط متقابل ميان محيط و انسان، و به عبارتی در اين 
گشودگی به جهان، پديدار می گردد، در »خاطرة مكان« 
ريشه  كرده و در آن تعريف  می شود. راوی با گوش  سپردن 
به اين نجواها و ارتعاشات، رفته رفته مجموعه ای از تصاوير-

39. Impatience
40. ر.ک: مرضيه خزايی و زينب گلستانی، »مطالعۀ تأثير هنر محيطی در ايجاد خاطرة 
جمعی در شهر تهران با تكيه بر نقد محيط زيستی«، اولين همايش بين المللی مبانی 
نظری هنرهای تجسمی ايران با رويكرد محيط زيست )تهران: دانشگاه الزهرا، 1396(.
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انديشه-منظـره-صفحه،41 خلق می كند: »دگـرگونـی های 
دهكده های  اين  و  تپه ها،  به  دشت ها  از  منظره،  آهستۀ 
قديمی فرورفته در دوردست ها، چونان رويت گذرای يك 
شاتو، يا ردپای كند تراكتوری در مزارع، منظری تغييرناپذير 

.)Bon, 2014( »كه تغيير مسير ما را همراهی می كند
از سويی ديگر بارها در اثر، شاهد حضور عناصر غيرطبيعی 
- چون سيمان، پالستيك، بتن، و آهن - هستيم؛ عناصری 
كه هر يك نشانی از غياب عنصری طبيعی داشته و از حذف 
آن از محيط خبر می دهند. اين موضوع، خود، نشانه ای از 
ناپديدارها«42  »بوطيقای  و  زيبايی شناسی  نوعی  حضور 
در بزرگراه دارد. اين امر عالوه بر اشاره به حذف بخش 
زيادی از آنچه پيش از اين در اليه های مختلف زمانی اين 
فضا وجود داشته  است، در كنار سرعت باالی انسان ها در 
بزرگراه و عدم توجه عدة زيادی از آنها به پيرامون خويش، 
مسئله ای كه راوی نيز به آن اشاره می كند، معنا می يابد: 
»تصاوير آنچه هنگام عبور نمی بينيم و با اين حال بزرگراه 
را می سازد« )Bon, 2014(. يا »بزرگراه، می ايستيم، خارج 
می شويم، هيچ اتفاقی نيفتاده  است، به نام امنيت، به نام 

.)ibid( »سرعت سفر
در بزرگراه، و خصوصاً در شب، فضای طراحی شده بزرگراه 
به واسطۀ چراغ هايی كه آن را غرق در بازی سايه ها و نورها 
می كنند، اندک اندک به فضايی رازآلود و سرشار از نشانه 

41. اشاره بهPages Paysage  ژان پير ريشار وPensée-Paysage ميشل كولو
42. Poétique de la disparition

بدل می گردد. آسمان، زمين را به تدريج غرق در طيف 
نوری می كند كه می تواند به سياهی مطلق برسد. اگر 
چراغ های »كاشته شده« در اطراف جاده، اين امكان را 
بدهند: »گذر آرام آسمان به ارغوانی. روشنايی چراغ های 
خميده در سه مرحلۀ كوتاه، چراغ هايی چنان بلند كه 
روی سر بزرگراه كاشته شده اند« )ibid(. در واقع، فضای 
انسانی شهر، از اوايل قرن نوزده و به لطف چراغ های گازی، 
الكتريسيته و نهايتاً تابلوهای نئونی در اوايل قرن بيستم، 
مرزهای ميان روز و شب را جابه جا كرده و در تاريكی 
شب نيز از حركت و پويايی باز نمی ايستد. راوی در طول 
حركت خود، بارها چنين تابلوهايی را می بيند و هر بار 
هر يك از آنها انديشه هايی نو را نزد او خلق می كنند: 
را كشف كنيد"«  "بزرگراه  نورانی:  بزرگ  تابلوی  اين  »و 
)ibid(. همان گونه كه ايزابل دو مزون روژ، در مقاله ای با 

 Besozzi( عنوان »نورهای شهر«43 به آن اشاره می كند
et al., 2018: 67(. »پری الكتريسيته« از حدود يك قرن 

پيش با رقم  زدن آيندة تكنولوژيك شهرها، همواره در 
حال تغيير نگرش شهروندان نسبت به جهان پيرامونشان 
است و با روشنی بخشی به مناظر شهری، مدرن بودن 
آنها را به رخ می كشد. قرارگيری اين نمادهای مدرنيته 
در كنار محيط پيرامون و انديشه های راوی، خود عامل 
و شايد هر  بوده  متناقض  گاه  است كه  تصاويری  بروز 
43. Isabelle de Maison Rouge, “Les lumières de la ville”, in 

Besozzi et autres )2018(, 67-72.
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يك رمز و رازی در خود دارند. راوی در جايی با دفتری 
برخورد می كند كه مسافران يا شايد »شاعران گذری«، 
يادداشت هايی را دربارة بزرگراه در آن ثبت كرده اند. در 
يكی از اين يادداشت ها می خوانيم: »همچنان زيستن در 
بزرگراه، همراه سر و صدای متناوب موتورها، ما ايستاده ايم 
و با اين حال گمان می كنيم پيش می رويم. هر كه سفر 
را، برای به خاطر آوردن سفرهای ديگر خود، دوست دارد، 
اين چشم انداز قيری، آهنی و سيمانی پرتاب  شده به سوی 

 .)Bon, 2014( »افق را دوست دارد
اشاره به »سفرها« در اينجا، خود نشانه ای از ناپايداری 
تمام چيزهايی است كه دنيای جديد پيش روی ساكنان 
خود می گذارد. اين مسئله زمانی واضح تر می شود كه در 
جايی از اثر، راوی با بقايايی تاريخی  روبرو می شود كه 
زمانی در اين مسير وجود داشته اند و اكنون بزرگراه شايد، 

»نگهبان« آنها باشد: 
و چنيـن مكانـی )اما من حداقـل شـش تای آنهـا را 
می شناسم( از ويالهای رومی كه ديوارها و بقايايشان 
ناگهان از دل يك مزرعه بيرون می زند، يا حتی روستايی 
قرون وسطايی يا كارگاهی كه تاريخش به تاريخ ُگل ها 
می رسد و بزرگراه دورشان می زند يا نجاتشان می دهد، 
بزرگراه در گذر از خاک كشور، خاطره ای را از دل آن 
بوده و در  از آن بی خبر  بيرون می كشد كه خودش 

.)ibid( مقابل ]آن خاطره[ را به او هديه می دهد

بزرگراه در اين معنا، نشانه هايی پيدا و ناپيدا را از محيط 
 زيستی كه پيش از اين وجود داشته، وجود دارد، يا وجود 
خواهد داشت به خواننده عرضه می كند؛ نشانه هايی كه 
با رخنه در اليه های مختلف زمانی و مكانی، نه تنها از 
طبيعت ناپيدای اين روزها سخن می گويند، بلكه با اشاره 
به عناصر تكنولوژيك عصر حاضر، آنها را در هماهنگی با 

اين عناصر توصيف می كنند.

اشـاره شد،  همان گونـه  كه 
فرانســوا بـن در بزرگــراه، 
خـود  اصـلی  شخصيت  از 
شاهـدی می سـازد بر آنچه 

خود او موبه مو نظاره  كرده  و اكنون از زبان راوی، كه خود 
نويسنده است، بازگو می كند. بزرگراه در اين اثر، ديگر يك 
نامكان نيست، بلكه فضايی است كه هم امكان مطالعات 
خود  خودی  به  هم  می كند،  فراهم  را  پديدارشناختی 
مكانی انسان شناختی و زيست محيطی می شود. با اينكه 
از نظر كارشناسان محيط شهری، چون تيری پاكه44 و 
كريس يونس45 )2010(، طبيعت شهری و نظم و طراحی 
حاكم بر آن، خود به گونه ای »طبيعت زدايی« از شهر تلقی  
می شود، اما چنان كه اشاره  شد، بن در بزرگراه فضايی 
كاماًل برساخته و انسانی را به تصوير می كشد كه طبيعت، 
44. Thierry Paquet
45. Chris Younès

نتيجه گيری
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دشت ها، مزارع، نور ستارگان، تابش آفتاب، طيف رنگی 
آسمان در طول شبانه روز، خط افق و مناظر دوردست، 
همگی حول آن شكل می گيرند، و گاه نشانه  ای از امتداد 
راه و راهنمايی برای پيمودن آن می شوند؛ طبيعتی كه 
خود مكملی است بر تمام آنچه در اين مسير از بتن، 

سيمان و آهن به چشم می خورد.
در واقع، درست مانند سياره هايی كه در منظومۀ شمسی 
حول خورشيد جريان دارند، يا ذرات الكترونی كه حول 
هسته و تحت جاذبۀ آن گردش می كنند، تمام عناصر 
طبيعت و محيط زيست و همچنين تمام فضاهای انسانی، 
در نوشتار »بزرگراه« حول اين فضا می چرخند و به لطف 
جاذبۀ آن هر يك در فضايی خالی قرار می گيرند. اين 
بزرگراه است كه به عنوان مرزی ميان شهر مطلقاً مدرن و 
طبيعت مطلقاً وحشی قرار می گيرد و نشانه ها و مناظری 
از هر دو فضا را در آِن واحد به راوی عرضه می كند. او 
كه خود، نشانه ای از پيشرفت دانش انسانی و نفوذ هر چه 
بيشتر او در محيط  زيست است، خود در كنار مناظری 
ديگر و سرسبزی و نشاط محيط پيرامون خود، زيبايی 
می يابد. عالوه بر اينكه گاه در مسير خود، حتی در اليه های 
مختلف زمانی يك نقطۀ جغرافيايی و طبيعی خاص آنقدر 
نفوذ می كند تا تمام آنچه را از گذشته و تمام خاطراْت 
فراموش  شده، بار ديگر به سرزمينی كه آن را به فراموشی 
سپرده يا كاماًل اطالعی از آن ندارد، ارائه دهد. از سويی 

ديگر، طبيعت محو شده، پراكنده، گاه تكه تكه، و غرق در 
نورهای مصنوعی، خود نشانی از تمام آن »چيزی است 
كه روزگاری وجود داشته و امروز نيست«. اين ناپديداری 
در اثر بن، در برابر پديداری صنعت قرار نمی گيرد و با 
آينده ای  بعيد نيست، در  اما هيچ  آن همزيستی دارد، 
نه چندان دور، سرعت باالی پيشرفت زندگی صنعتی 
و حركت هر چه سريع تر در دل جهان، اندک اندک تمام 
و  نظاره كردن ها، گوِش جان سپردن ها،  تمام  مناظر،  اين 
عشق ورزيدن ها را چنان در سرعت غرق كند كه اثری از 
اين تجربه باقی نماند؛ تجربه ای كه تنها در صدد شناخت 
مسير و راه و آنچه پيرامونش پديدار می گردد نيست، بلكه 
چنان كه بن خود به آن اشاره می كند، ابزاری است برای 
خروج از تمام مرزهای درونی و شناخت خود، در جهانی 

كه نمی توان صنعتی بودنش را ناديده انگاشت.
در خاتمه، همچنان كه مشاهده كرديم، آثار فرانسوا بن 
اكوپوئتيك  مختلف  گرايش های  ميان  در  نمی توان  را 
به آسانی طبقه بندی كرد. نگاه او به محيط زيست خود و 
نمادهای شهر صنعتی مدرن كه غرق در آهن و سيمان 
و بتن است، نگاه جانبدارانه و تلخی نيست كه از اين 
و  زيان  كردن  بازگو  پی  در  و  باشد،  گريزان  مدرنيته 
آلودگی اين نمادها بگردد. نگاهی است ويژه كه بدون 
ناگفته.  و  نهان  به شيوه ای  اما  است،  نوستالژيك  شك 
نگاهی است آگاه همچون شاهدی تيزبين كه همجواری 
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صنعت و طبيعت بكر و وحشی را می پذيرد و به دنبال 
خاطرات آن طبيعت گمشده است كه ديگر وجود ندارد. 
از اين رو مسير بزرگراه را كه مرز تمدن و سنت است، با 
ديدة دل و گوش جان و با تمام حواس زندگی می كند 
و در پی آن منظرة معبود )در جستجوی مكان گمشده( 
تمام اين تجارب زيسته در غالب نوشتار ثبت می كند 

مبادا كه از دست برود و شايد كه جاودانه شود.
اين شايد آغاز موج سوم اكوپوئتيك باشد كه ژانر مخصوصی 
از نوشتار را می آفريند كه در آن راوی، يگانه نظاره گری 
است كه دگرگونی محيط را می نگرد، لحظه به لحظه و 
گام به گام تا خود را دريابد. اينجاست كه گفتۀ معروف 
كولو معنای خود را می يابد: »اين دنيای بيرون است كه 

درون را روايت می كند.«46

46. Le dehors raconte le dedans.
(يادداشت ژان پير ريشار در مورد ماالرمه در كتاب) 
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