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قبل  ،1997 جوالي و اوايل جونلمن و فيلسوف ژاك دريدا در اواخر رنت كُآهنگساز اُ/ مالقات بين ساكسيفونيست

معروف به   در شمال پاريسييمجموعه هنرهاي اجرايك موزه و ( La Villetteلمن در كو در حين سه كنسرت 

در اين جا دريدا درباره ي نظراتش راجع به آهنگسازي، بداهه نوازي، زبان و . صورت گرفت)  پاريسوركنسروات

زبان "با تالقي نظراتشان در ارتباط شايد جالب ترين نكته اين تبادل نظر . با كلمن به گفتگو مي نشيند نژادپرستي

 . تعصبات نژادي ست و تجربياتشان درباره ي"مبدا

شده، اما چون دست نوشته هاي  نوشتهو چند روز قبل از كنسرتهاي كلمن اين مصاحبه به زبان انگليسي انجام 

اصلي مرجع مشخصي نداشت، تيموتي مرفي آن را از متن چاپ شده ي فرانسوي به زبان انگليسي ترجمه كرده 

  .است

  

 چه رابطه اي با موسيقي  اين برنامه اجرا مي كنيد،تمدن با عنوان امسال شما در نيويورك برنامه اي : ژاك دريدا

  دارد؟

 ،چيزي را به چيز ديگري ترجمه كنيدمن سعي مي كنم كانسپتي را كه بر اساس آن شما مي توانيد : اُرنت كلمن

نيازي به قي براي درك موسي شما زيرا  با اطالعات دارد، تري راتيكدموك من فكر مي كنم صدا رابطه ي .بيان كنم

  به اضافه _ چريبدون دان_پروژه اي را با فيالرمونيك نيويورك و اولين كوارتتم امسال در نيويورك، . با نداريدالف

 هروقت صدا ابراز مي شود،كه اساس اين  سعي مي كنم تا اين كانسپت را بر  . تنظيم مي كنمي گروه هاي ديگر

  .دوباره نو مي شود، پيدا كنم

  يا يك موسيقيدان؟كار مي كنيد اما شما به عنوان يك آهنگساز : ژاك دريدا

                                                                                                                                                   



                                                                                                                                                                                                                                                               
آيا شما قطعه هاي جديدي را مي نوازيد يا "ويند، به من مي گبه عنوان يك آهنگساز، مردم اغلب : اُرنت كلمن

  ."قطعه هايي كه قبال نواختيد؟

  شما هيچ وقت به اين سواالت پاسخ نمي دهيد، مگه نه؟: ژاك دريدا

 ها فكر مي كنند استخدامشان موزيسيناگر شما موسيقي كه قبال ضبط كرديد را بنوازيد، بيشتر : اُرنت كلمن

، آنقدر نوازندهمان چيز را هر بار ب وقتي مجبورند  هاموزيسينو اغلب . ه نگه داريدكرديد تا آن موزيك را زند

  . را بنويسمنزدندكه آن ها قبال موسيقي  مي دهم  بنابراين من ترجيح.اشتياق نشان نمي دهند

  . آن ها را شگفت زده كنيشما مي خواهي: ژاك دريدا

.  كنمتهييجآن ها را  ،را در مقابل مردم همراهي كنندم ادگي  به سبه جاي آن كه من مي خواهم بله،: اُرنت كلمن

 كه آهنگساز ندصي هستاشخاتنها   احتماالموزيسين هاي جزست، چون م اين كار براي من سخت اما انجا

كه آهنگساز مي نويسد يا مي گويد د هر آن چه ن فرد خيلي جذابي نيست، به اين معني كه ترجيح مي دهانبرايش

  .دننرا نابود ك

ن يك آهنگساز اون از اين حرف به عن، منظورتااست "دموكراتيك تر"وقتي شما مي گوييد صدا : ژاك دريدا

  .مي نويسيده اي موسيقي را به فرم كد شدهم ؟ شما ستچي

تفاق تراژيك براي من بود، چون يك اكه آسمان هاي آمريكا  من يك سمفوني نوشتم به نام 1972 در :اُرنت كلمن

كردند كه مي ، اغلب مردم فكر كار مي كردم آزاد زِمثل وقتي كه ج: خوبي با صحنه ي موسيقي نداشتمرابطه ي 

 اما ،نوازممي   بدون دنبال كردن هيچ قانونيا رگذردشتم و هر چيزي كه در سرم مي من فقط ساكسيفونم را بردا

  .اين درست نبود

  .يدم در مقابل اتهام ها اعتراض مي كنيشما دا: ژاك دريدا

 اين يك ، معمول است، اما من فكر مي كنم بيرون فكر مي كنند اين يك فرم آزادي غير ازمردم. بله: اُرنت كلمن

 سعي مي كنم قطعه اي را داشته باشم كه توسط  اما امروز.  سال طول كشيد20لت  به همين ع،محدوديت است

 مشخصي از فيالرمونيك را مالقاتتي اعضاي يك روز، وق. اركستر سمفوني نيويورك و رهبر آن نواخته مي شود

مثل —من ناراحت شدم . " ببينهاولول ميزان هاست بايد ؤ كه مسكسيمي دوني، "كردم، آن ها به من گفتند، 

  . چيز تحريك كننده اي در آن نيستييد كند كه  تااونو بنويسي و يك نفر بايد اول  كه تو براي من يك نامههاين



                                                                                                                                                                      
 خاطراين كار به اين . "ه كه نقطه اي كم و كسر نباشد بدانيم اينتنها چيزي كه ما مي خواهيم"بعد آن ها گفتند، 

در واقع، موسيقي .  يا صدا نداشت، فقط مسيله عاليم بودموسيقيهيچ ربطي به  و  فيالرمونيك اذيت نشودبود كه

 كه ما كلمات خودمان را توليد مي ه مثل ايننامم،لوديك مي و مي نوشتم و آن را هارمسي سال من به مدت كه  

  .ي مردم بدهد با اين ايده كه مي خواهيم اين كلمات دقيقا چه معنايي را براكنيم،

   همين كانسپت شما از موسيقي را دارند؟همكارانتاناما آيا تمام : ژاك دريدا

با آن ها مي نوازم،  شروع مي كنم كه آن ها مي توانند آناليز كنند، بعد چيزي  نوشتنمعموال من با : اُرنت كلمن

هند چي پيدا كرده اند و از آن جا  مي خواهم كه به من نشان بدو در تمرين بعدي. مي دهمسپس به آن ها ميزان 

 واقع اعتقاد دارم  هر كسي درمن . دانش آموزانم انجام مي دهم  اين كار را با موزيسين هايم ومن. ادامه مي دهيم

لوديك را بردارد و مي تواند كتابم درباره هارم  بيان كند،، شعر يا به هر فرمي خودش را با كلماتكه سعي مي كند 

  .هنگسازي كند، با همان احساسات و همان المان هاو بر اساس آن آ

 از شركت بعد، و دموسيقي را مي نويسي، خود شماابتدا ه سازي اين پروژه هاي نيويورك، در آماد: ژاك دريدا

  كننده ها مي خواهي تا آن را بخوانند، موافقت كنند، و حتي نوشته ي اوليه را تبديل كنند؟

ل سؤوآن ها را فتوكپي كنم، سپس م را براي هر سازي بنويسم، قطعه هامجبور بودم  براي فيالرمونيك: اُرنت كلمن

.  را به موزيسين ها مي دهمقطعه هاز، من آهنگسازي مي كنم و در تمرين اما در گروه هاي ج. ميزان ها را ببينم

 به "يك چارچوب" كه بر خالف اسمش، اغلب موزيسين ها از هاين هآن چه كه واقعا در بداهه نوازي شك اور

يك سي دي را با يك موزيسين اروپايي به نام جواچيم من .  نوازي استفاده مي كنندهعنوان يك پايه براي بداه

در كامال بداهه نوازي بود، : اشتدو خصوصيت د ، نوشته بودم 1996در آگوست  كوهن ضبط كردم، و موسيقي كه

شنوي احساس مي كني كامال ، وقتي آن را مي ليو.  مي كردختار اروپايي را دنبالعين حال قوانين و قواعد سا

  .بداهه نوازيه

  .و بعد آن چه كه خودش لمس مي كند را وارد مي كند چار چوب را مي خواند، ، ابتدا موزيسين: ژاك دريدا

كه سعي كنند اين ه اي با صدا داشته باشند، بدون م كه دو يا سه نفر مي توانند مكالبله، ايده اين است: اُرنت كلمن

  م باهوش باشي، فكر مي كنم اين كلمه ي مورد نظر... منظور من اين است كه تو بايد . آن را رهبري يا كنترل كنند

  



                                                                                                                                                                      
 موزيسين ها سعي مي كنند يك پازل روشن فكرانه يا احساسي زي شده بداهه نواموسيقي در فكر مي كنم . است

  .ايجاد مي كنندرا ) tone(لحن ساز ها را بازسازي كنند، در مورد من پازلي كه 

 واقع نيست و در الزاميديگر االن ، اما رده خدمت ك  موسيقيبه عنوان چار چوب كه هميشه ، بود پيانودر ابتدا

  هم محدودحتي، قابل دسترس تر نيست لزوما تجاري موسيقي.  بسيار غير مطمين است موسيقي تجاري نمود

  .هست

فضايي را براي چيزهاي  نوشته شده است يا شما  و شروع به تمرين مي كنيد، همه چيز آمادهوقتي : ژاك دريدا

  ؟ي گذاريدباز م بيني نشده  پيش

 - مي و چيزي را مي شنوي كه فكر مي كنيبگذاريد فرض كنيم كه در پروسه ي نواختن هستيم و ت: اُرنت كلمن

  . ندارد براي من، موسيقي رهبر".اينم يك امتحان بكن"مي تواني به من بگويي، . تواند بداهه نوازي شود

ش نوشته ي از پموسيقي در نظر گرفته مي شود و نسرت كه كي دقيقرخدادشما درباره ي رابطه ي بين : ژاك دريدا

شكل  بداهه نوازي شده چه فكر مي كنيد؟ آيا فكر مي كنيد موسيقي از پيش نوشته شده از موسيقيشده يا 

  ؟گيري رخداد جلوگيري مي كند

ي خيلي ز تو مي تواني يك قطعه براي زبان اين موضوع درست باشد، اما در جمن فكر نمي كنم . نه: اُرنت كلمن

 اي ست كه تو به زمان حال هخاطره آن چه كه هيجان انگيز.  ديگر از آن بسازينسخه يقديمي را برداري و يك 

آن چه كه راجع به آن حرف مي زني، فرمي كه به فرم هاي ديگر تبديل مي شود، من فكر مي كنم اين . مي آوري

  .چيز سالمي است، اما خيلي كمياب است

 موافق باشي ، ،هدرباره ي اين حقيقت كه ايده ي بداهه نوازي خيلي نزديك به خواندن با منشايد تو : ژاك دريدا

 كه از چارچوب از پيش نوشته ستاي، خلق چيز تازه آن چه كه ما از طريق بداهه نوازي ادراك مي كنيماغلب  چون

   .شده ي قبلي كه آن را ممكن مي كند خارج نمي شود

  .هدرست: اُرنت كلمن

از زبان   دامنه اي مي كني را بهشمامن آن كاري كه  نيستم، اما اگر "رنت كلمنمتخصص اُ"من يك : داژاك دري

 شفقط يك بار در ساختاركه  د،ايجاد مي كنرا ي  منحصر به فردرخداد ،كه بهتر مي دانم، ترجمه كنم نوشتار

   كامل مي  كه ايده ي بداهه نوازي را —وليه است خلق اجزو ذاتي وجود دارد، كه يتكراربنابراين . ودتكرار مي ش

  



                                                                                                                                                                      
از قطعه و وقتي مردم مي خواهند شما را بين بداهه نوازي  بنابراين :وجود داردتكرار از قبل در بداهه نوازي  .كند

  .در اشتباهندكامال  ندازند،يا به دام ب شدهپيش نوشته

  .به اندازه ي اين حقيقت كه زمين مي چرخد، طبيعي استتكرار : اُرنت كلمن

 اين كار ا مي تواند يچيز ها را عوض كند بايد عملكرد مردم و روش ات تو فكر مي كني كه موسيقيآيا : ژاك دريدا

 بايد به طور مثال، در سطح سياسي يا در روابط جنسي؟ آيا نقش شما به عنوان هنرمند و آهنگساز را بكند؟

  تاثير بگذارد؟اند  يا مي تو؟دتاثيري روي وضعيت چيزها بگذار

را تجربه كردند، و اگر من  مردم قبل از من اين اكثر اعتقاد دارم،نه، من اين طور فكر نمي كنم، اما من : اُرنت كلمن

ما براي فالن شخص كه از تو   شكايت مي كني؟چرا "اهند گفت، شروع كنم به شكايت كردن، آن ها به من خو

پس از اساس من واقعا اين طور فكر . " چرا بايد براي تو عوض شويم؟،بيشتر ستايشش مي كرديم تغيير نكرديم

ق موسيقي ارتباط برقرار با آن ها از طريو من در جنوب بودم  د،وقتي اقليت ها مورد ظلم واقع شدن. نمي كنم

 -ام را مي در راديو زندگي خانواده با ساز زدن و كردمزدن ساكسيفون  در تگزاس بودم، شروع بهوقتي . كردم

د يك روز، وارد جايي شدم كه پر از قمار بازي و فاحشه گري بود، مردم داشتند با هم جروبحث مي كردن. چرخاندم

 مادرم گفتم كه ديگر نمي به. كه بايد از آن جا خارج شوم فكر كردم بعد از آن—و من ديدم كه يك زن چاقو خورد

تو چت شده، "او جواب داد،. انگار داشتم فقط به اين همه رنج اضافه مي كردم چون ،اين موسيقي را بنوازمخواهم 

انگار دوباره ر نكرده بودم، و وقتي او به من اين حرفو زد، من به اين فك"  روحت پول بدهِمی خواھی کسی به تو بابت

  .غسل تعميد شدم

  .خيلي فكر روشني داشتهمادرت  :ژاك دريدا

 براي انجام دادن كاري كه بقيه هي پيدا كنم تاام راز آن روز به بعد سعي كرد. ، او زن باهوشي بود بله:اُرنت كلمن

  . احساس گناه نكنممردم نمي كنند،

   آيا موفق شده ايد؟:داژاك دري

 ل موسيقي اينسترومنتااين.  ديدم ا كرد و من آن را به عنوان راه فرارپيد نمي دانم، اما بيباپ ظهور :اُرنت كلمن

هرجايي تنظيم نرمال تر وجود داشته باشد، ولي  در يك نداشت و مي توانست كه به صحنه ي مشخصي ارتباط بود

  بعد تر من بيباپ . كاري جز قمار با پولشان نمي كردند كه جمع مي شدند،ي يكار آدم هاي باكثراكه بلوز مي زدم، 



                                                                                                                                                                      
خانه را  سالم بود كه 17 فقط . باشمبايد آن جا  ، به خودم گفتم من نيويورك را فراگرفته بودكه را در دست گرفتم، 

  .ترك كردم و به سمت جنوب رفتم

   قبل از لس آنجلس؟:ژاك دريدا

 .آن ها از من خوششان نمي آمد.  مثل بيتل ها موي بلند داشتمكه به جنوب رفتم،،50 اوايل دهه .  بله:اُرنت كلمن

 آن ها به صورتم .را كتك زدندسياهپوست ها م از پليس ها،  قبل. قيافه ام  براي آن ها خيلي عجيب غريب بود

عالوه بر اين، با گروهي كه ساز مي زدم، موسيقي را مي .  سخت بود. را خراب كردندمشت زدند و ساكسيفونم

يشرفت مي كردم بيباپ بزنم، داشتم پ سعي مي من  و،"minstrel pipe-music"مي گفتيم نواختيم كه به آن 

به ديدن يك خانواده ي خيلي مذهبي رفتم نز بودم،  در نيو اورال  وقتي.كردم و براي خودم شغلي دست و پا كردم

. مي زدمساز  بودم، تمام مدت در كليسا كوچكوقتي — كنم"مقدس شده" يك كليساي تا شروع به ساز زدن در

 اسحسا  اين كه بدونكاري انجام بدهد، به دنبال موسيقي بودم كه  به من زد، آن حرفو كه مادرم وقتياز همان 

  .تا امروز هنوز پيدايش نكردمكنم و  گناه

 موسيقايي از نظر كرديد كه پيش بيني مياز قبل ، به نيويورك رسيديد ، وقتيبه عنوان يك مرد جوان :ژاك دريدا

  . خيلي بعد تر اتفاق  افتاد چه چيزي را كشف خواهيد كرد يا آن،لوديكو هارمو

موسيقي چيزي نمي راجع به  و با من مثل كسي كه از جنوب آمده نه، چون وقتي به نيويورك رسيدم  :اُرنت كلمن

پس  . اعتراض كنمموضوعاما من هيچ وقت سعي نكردم به اين .  برخورد كردند،د يا بخواندس نمي تواند بنويداند و

 1962 دسامبر 21 را براي Town hall  سالنمن.  خودم را گسترش بدهمايده ي  بدون كمك كسيتصميم گرفتم كه

را يك گروه كالسيك و يك گروه سه تايي  ، برايم هزينه داشت، يك گروه ريتم و بلوز$600اجاره كردم، كه  

ب اعتصااعتصاب روزنامه، اعتصاب دكتر ها و مصادف شد با يك طوفان برفي، بعد از ظهر كنسرت  . استخدام كردم

من از يك نفر خواستم تا . ، به سالن شهر آمدند كه بايد هتل هايشان را ترك مي كردندافرادي مترو، و تنها

 و با آن شركت ضبط  خود كشي كرد، اما يك نفر ديگر كنسرت را ضبط كرد همان روزكنسرتم را ضبط كند و طرف

ا  من اين كار ربفهمم، يك بار ديگر  ام اين ها باعث شد،تم. نديدم بعد از آن من ديگر او را  راه انداخت، وخودش را

مشخصا وضعيت چيز ها از نقطه نظر تكنولوژيكي، اقتصادي، .  مادرم گفته بودمبه همان دليلي انجام دادم كه به

  .من به درهايي مي كوبيدم كه بسته مي ماند. در جنوب بودمايت خيلي بدتر از وقتي بود كه اجتماعي و جرم و جن



                                                                                                                                                                      
 ربط ي تانموسيق تاثير پسرتان روي كارتان چگونه بوده است؟ آيا به استفاده تكنولوژي هاي جديد در :ژاك دريدا

  دارد؟

  .آن را درك كردم ناردو مديرم  بود،  فهميدم كه تكنولوژي چه قدر ساده است  و  از آن جاييكه د:اُرنت كلمن

 پروژه هاي شما بوده، يا آسان بوده ايد كه معرفي تكنولوژي يك تغيير شديد در آيا شما احساس كرده :ژاك دريدا

   دارد؟ارتباطي ، مي خوانندجهاني سازي شما درباره ي تمدن به آنچه است؟ از طرف ديگر، آيا پروژه ي نيويورك

 ما مي توانيد از خودتان بپرسيد، كه ش هر دو درست است، به اين خاطر من فكر مي كنم يك چيزي در:اُرنت كلمن

  و است"سفيد"د نماينده ي كلمه ي تكنولوژي فقط به نظر مي رس:  وجود داشته است"سفيدپوست ابتدايي"آيا 

  .نه مساوات كامل

  .شما به اين كانسپت جهاني سازي شك داريد، و من اعتقاد دارم كه حق با شماست :ژاك دريدا

 بودند، ممكن نوآور اروپايي فرهنگ، آهنگسازاني كه در غرب و انتخاب كنيد وقتي شما موسيقي را :اُرنت كلمن

 حرف مي زنند، تر شنيدم راجع به آن هامخترعاني كه من بيش تكنولوژي، در. است نصف يك دوجين باشند

وارونه اختراعات آن ها مثل .  دانشمند هندي و چيني وجود داردتعداد زيادي. هندي هستند از كلكته و بمبيي

را ايجاد  نژادپرستانهحاكميت   يك حس"مخترع"ه هاي مخترعان اروپايي و امريكايي است، اما كلمه ي ايدشدن

  .ستگاندا پروپامثل يك نوع كنندست، چون  ناراحتاين —ر استز اختراع مهم ت كه امي كند

 هندي يا موسيقي خودتان با كاري را به هم بريزيد؟ با اتحاد شما چه طور مي توانيد اين مطلقگراي :ژاك دريدا

  چيني، به طور مثال، در اين پروژه ي نيويورك؟

. داردارتباط  با تحصيالت و هوش بقا ، هانژاد بين  تفاوت هاي بين مرد و زن يامنظور من اين است كه :اُرنت كلمن

   من چه بوده است؟مبداهيچ ايده اي ندارم كه زبان نوادگان بردگان بودن، از سياه پوست بودن و توجه به با 

ن به شما با روشي متفاوت اما هم ارز مي  م اگر قرار بود اينجا راجع به من حرف بزنيم كه قرار نيست،:ژاك دريدا

من در خانواده اي از يهودي هاي الجزايري به دنيا آمدم كه به فرانسه .   براي من هم همين طور استكهگفتم 

به طور   . نوشتمدرباره ي اين موضوع من كتاب كوچكي.  آن ها نيستمبداصحبت مي كنند، اما اين واقعا زبان 

ارتباطي با زبان به هيچ وجه،  من .م مي گوي" ديگريگوييتك " هستم كه به آن  ايروند گفتاري  هميشه درقطع

  .ندارم ، يا با زبان مفروض اجدادممبدا خود



                                                                                                                                                                      
 دارد؟ آيا مي كنيد با افكار واقعي شما ارتباط كه االن صحبت ي زبان شما از خودتان سوال كرديد، آيا:اُرنت كلمن

   مي تواند بر فكر شما تاثير بگذارد؟مبدازبان 

چيزي از طريق من حرف مي زند، مي دانم . بفهمممن نمي توانم اين را .  استمعما اين براي من يك :ژاك دريدا

بته يك روشن فكر من ال.  ترجمه مي كنم"زبانم"بيشتر يا كمتر به به سادگي  ه گاهيني كه من نمي فهمم، كزبا

را مجبور مي كند تا  چيزي ماحساس مي كنم،  در مدرسه هاي فرانسوي زبان درس مي دهم، اما فرانسوي هستم،

  .كاري براي زبان فرانسوي بكنم

گفتار (بونيكساِ"يسي كه سياهان صحبت مي كنند،  به انگل اما مي دوني، در مورد من در آمريكا، :اُرنت كلمن

جامعه ي .  مي دهده معناي ديگري از انگليسي رايج اصطالحي را استفاده كنند كمي توانند:  گويند  مي")سياهان

 كه يك رنيا رسيدم، اولين باري بودفيوقتي من به كال.  استفاده مي كرده انداز زباني نشانه ايسياهان هميشه 

نمي توانستم يك نفر شروع كرد به كلي سوال پرسيدن و من . نشينمن كجابه من نمي گفت ت سفيد پوس

او يك نسخه  .انم حرفش را بفهمم، بنابراين رفتم پيش يك روان پزشك تا ببينم مي توحرفهايش را دنبال كنم

م، بنابراين به يك من هميشه نمي دانستم كجا بود. داخل توالت ريختمواليوم را گرفتم و . واليوم به من داد

آن . ن ها را خواندمرا بررسي كردم، تمام آكتابخانه رفتم و تمام كتاب هاي ممكن و قابل تصور درباره ي مغز انسان 

نمي گفتند راجع به چي، اما اين باعث شد بفهمم كه حقيقت فكر . ها مي گفتند كه مغز فقط يك مكالمه است

به معني آگاهي و من بيشتر و بيشتر فهميدم كه آن چه ما . ه نيست وابستمبداكردن و دانستن تنها به مكان 

  .  مي كند،هستيمهمان چيزي نيست كه ما را آن چه  انسان مي ناميم، ، عقل ،وجود

البته در .  مي شناسيم،اعتقاداتمان از طريق  ما خودمان رااعتقاد محكم است، در واقعاين هميشه يك  :ژاك دريدا

 كهيا اعتقاد داريم استان هايي كه به ما گفته شده، مي دانيم از طريق دك، اما جهاني است، ما ين تراژيمورد شما، ا

 19من قبل از . سال به دنيا آمديميك در حقيقت اين است كه ما دقيقا همدوره هستيم، ما .  هستيم چه مي دانيم

چون يك  1940مي كردم و در  زندگي ايردر الجز آن زمان .رانسه نرفتم هيچ وقت به فسالگي، در طي جنگ

 خيلي .اتفاقي افتادهحتي نمي دانستم چه .   از مدرسه اخراج شدمقانون هاي نژادپرستانهبه خاطر  ،يهودي بودم

حتي در مورد مادرت، ما و . اين را درك كردم، چه كسي هستمديرتر از طريق داستان هايي كه به من مي گفت 

   من سعي كرده ام حدس بزنم تو در چه دوره اي نيويورك و. كيست  اوروايت تو مي فهميم تنها از طريق 

   



                                                                                                                                                                      
اولين باري كه من به آمريكا رفتم سال . تصويب قانون حقوق سياهان بوده از  قبل حدس مي زنمآنجلس بودي،لس 

تو تمام . ظالمانه بود به خاطر مي آورم كه اين چه قدر. "و سفيد پوستانرزور"  از عاليمبود پرهمه جا .  بود1956

  آن ها را تجربه كردي؟

همزمان اين حقيقت است كه تو نمي تواني  ،رمدوست دا بله، در مورد من، آن چه كه درباره ي پاريس :اُرنت كلمن

 نژادپرستي چيزيه  مي دانمكهپاريس تنها شهري ست . ، چون كار نمي كنهنژادپرست باشييك روشن فكر و يك 

  .وقت وجود خارجي ندارد هيچ آن كه دربارش مي شنوي،

. ن را قايم كندت تا حد ممكن آ، اما فرد مجبور اس وجود نداردنژادپرستياين به آن معني نيست كه  :ژاك دريدا

  ؟تخاب موسيقايي تان براي پاريس چيستاز اناستراتژي شما 

 يك عمل نيست، اين يك كلمه  بودن نيست، ترن به معني باهوش تر و پولدلر براي من، نوآور بود:اُرنت كلمن

  .، هيچ فايده اي ندارد كه راجع بهش حرف بزنيمتا زماني كه انجام نشده. است

ر مي كنيد؟ اما شما با كلمات چه كا.  عمل كنيد تا حرف بزنيد من مي فهمم كه شما ترجيح مي دهيد:يداژاك در

موسيقي كه مي سازيد  و كلمات خودتان يا آن كلماتي كه مردم سعي مي كنند تا به رابطه ي بين موسيقي شما

  ؟نتخاب مي كنيداشما چه طور آن را ،  مشكل انتخاب عنوانبه طور مثال ؟اطالق كنند، چيست

رم كه فوريه امسال مرد و من به ختمش رفتم، و وقتي او را در تابوت  دا)مونث( من يك برادر زاده:اُرنت كلمن

 او خوابيده بود، مردهمي خواستم  اسم يكي از قطعه هايم را بگذارم . ديدم، يك نفر عينك به چشمش گذاشته بود

  .گذاشتم  "قرار مالقات كور"   عوض شد و اسمش راو بعد نظرم. ، و در تابوتش عينك گذاشتهبود

   خودش رابه شما تحميل كرد؟، آن عنوان:ژاك دريدا

  .... يك نفر عينك به چشم يك زن مرده گذاشتهاين را درك كنم كه من سعي مي كردم :اُرنت كلمن

خيلي  عد مردانگي ندارد،عد زنانگي زندگي وقتي هيچ ربطي به ب يعني چه، اما فهميدن بمن خيلي نمي فهميدم كه

  .سخت است

  دارد؟ارتباط رابطه ي شما با زنان مي كنيدكه نوشتار موسيقاييتان با  آيا شما فكر :ژاك دريدا

 -ار فروشي بزرگ كار مي، وقتي در يك خواروبشوم قبل از اين كه به عنوان يك موسيقيدان شناخته :اُرنت كلمن

ي  را نقاشي زن سفيدپوست خيلي پولدار ،ي برخورد كردم كه يك نفر استراحت نهارم، به يك گالركردم، موقع

  .  را داشت، و در عين حال منزوي ترين بودكنيده شما در زندگي مي توانيد آرزو ككرده بود كه به نظر همه چيزي 



                                                                                                                                                                      
قطعه اي را نوشتم كه اسمش را گذاشتم وقتي به خانه برگشتم، . ن تا به حال با چنين انزوايي مواجه نشده بودمم

  ."زن تنها"

را درباره من اين سواالت ن تجربه بود؟  بلكه ارجاعي به اي، انتخاب كلمات نبودبنابراين انتخاب عنوان، :ژاك دريدا

م و آن چه  من به موسيقي شما گوش داد.ودم را براي مالقاتمان آماده كنمتا خاز شما مي پرسم  كلمات، ي زبان و

ه در واقع ارايه ي كنفرانسي يكي از  ديشب يك مقاله خواندم ك. ا نوشته اند را خواندمكه متخصصان درباره ي شم

. يجاد شدهدر حول بيانيه هاي شما است و  ت اونوماكَ كه اسم گروهش موسيقيدانيلف برگر، دورو بود ،دوستانم

 مي كنيد، او از بيانيه هاي شما شروع كرد، كه اولينش اين تنظيم را موسيقيتانراهي كه شما براي آناليز كردن 

آيا شما . " فقط يك كلمه بود ،دموسيقي قبل از آن كه موسيقي شو كه مطمين نيستم، قانع شدم داليليبه ": بود

  به خاطر مي آوريد كه چنين حرفي زديد؟

  . نه:اُرنت كلمن

   مي كنيد؟ آيا آن ها براي شما مهم هستند؟تفسير چطور شما جمله هاي خودتان را درك مي كنيد يا :ژاك دريدا

تا يك رابطه ي است،  بيشتر جذاب يك رابطه ي انساني با شما داشته باشم براي من اين كه  :اُرنت كلمن

به رابطه ي ت و صداهايي  بيان كنم، كه ارتباطي خواهم بفهمم كه آيا مي توانم خودم را با كلما مي. موسيقايي

 براي من  . صحبت كنمعملكرد بين دو بتوانم  از رابطه ي بين دو استعداد و  مايلم در همين زمان، . انساني دارد

   كه مي خواهيد راآزاديبراي خودتان و ديگري  چون به شما اجازه مي دهد رابطه ي انساني خيلي زيبا تر است،

  .به دست بياوريد

)Thierry Jousse  و  Genevieve Pereygne كردندضبط اين مصاحبه را (.  
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