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 سپاسنامه

او هالۀ  ۀکه تاریخ به چهر« صادق هدایت»نوشتن دربارۀ  
حرمت بخشیده است، کاری است دشوار، و هنگامی این کار را به 

در . آسانی می توان کرد که بر قلم چیزی مگر ستایش جاری نشود
دفتر »برای مجلّه اش، « بیژن اسدی پور»حدود سه سال پیش که 

از من مقاله ای خواست، به یاد سال ، ویژۀ صادق هدایت، «هنر
اندیشه و »برای مجلّه اش، « دکتر ناصر وثوقی»افتادم که  ۳۱۳۱

از من مقاله ای خواست، و من  ،«جالل آل احمد»، شمارۀ ویژۀ «هنر
ام، با نوشتنِ  نکرده« مصلحت»را خدمتگزارِ « حقیقت»که هرگز 

هالۀ حرمت،  از پرستندگان« آل احمد در داستانهای کوتاهش»مقالۀ 
 .که سخت رنجدیدند، رنج فراوان دیدم

را هم که نوشتنِ آن « زن و عشق در دنیای صادق هدایت»مقالۀ  
آل احمد »در برخورد با چنین واقعیتی سخت دشوارتر از نوشتنِ مقالۀ 

« بیژن اسدی پور»بود، نوشتم و برای « نهای کوتاهشادر داست
حدّ اقلّ با طوالنی بودنِ مقاله، فرستادم، غافل از اینکه کارِ او را، 

دشوار کرده ام، و کارِ او آسان نمی شد مگر اینکه از او ملتمسانه 
بخواهم که به جای مختصر کردنِ آن، از چاپ کردنِ آن بگذرد، و 
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همین مقاله بود که بعد در طیّ سه سال گذشته به صورت این کتاب 
دشوار را بر عهدۀ  ، که این کارِ«بیژن اسدی پور»پس بی گمان . درآمد

من گذاشت، ناخواسته در پدید آمدنِ این کتاب نقشی داشته است 
 .سزاوارِ سپاس

دکتر محمّدعلی »و « فرزانه .ف.م»و نیز از دوستان ارجمندم  
سپاسگزارم که با کتابها و مقاله هایی که در بارۀ « همایون کاتوزیان

هادن در میدان این نوشته اند، ناخواسته مرا به قدم ن « صادق هدایت»
سپاسگزارم  ،«پری منصوری»و نیز از همسرم ،  .بحث تشویق کرده اند

دید  اکه این کتاب را در جریان نوشتن، فصل به فصل، و چند بار ب
انتقادی خواند و همواره مرا از لحنهایی در کالم که می توانست 

که  و نیز از همۀ کسانی سپاسگزارم .موجب سوء تفاهم شود، آگاه کرد
داشته ام و در هر مورد به نام از آنها  به کتابها و مقاله هاشان مراجعه

 .یاد کرده ام

و از خوانندگان، با سپاس، این انتظار را دارم که انتظار نداشته       
باشند که آنچه در این کتاب می خوانند در هیچ موردی با آنچه قبالً 

اشته اند، مغایرتی و نوشته هایش در ذهن د« صادق هدایت»دربارۀ 
نداشته باشد؛ و نیز این انتظار را دارم که پیش از ردّ کردنِ آنچه با 
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تصوّر، باور، یا برداشتشان مغایرت دارد، در آن تأمّل کنند، زیرا که 
هدف اصلی من از نوشتن این کتاب به دست دادنِ نمونه ای از تالش 

متگزاری خد»بوده است، نه در « پرستاری حقیقت»یک انسان در 
 . «مصلحت

و نیز، هرچند الزم به اشاره نیست، نمی دانم چرا این اشاره را  
، مخصوصاً «صادق هدایت»ی دانم که در این کتاب داستانهای م الزم

از جنبه های متفاوت بررسی شده است، و ناگزیر « بوف کور»داستان 
ناسبتی بعضی از نمونه هایی که از آنها در یک گفتار نقل کرده ام، به م

و بدیهی است که این  دیگر در گفتاری دیگر تکرار شده است،
 .تکرارها تکرار موضوعِ گفتارها نیست

 .با درود بر روان صادق هدایت

 محمود کیانوش

 ۳۹۹۱دسامبر  لندن، هفتم
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 چهار زن اصلی* 

در دنیای هر مردی، اگر زندگی عادّی داشته باشد و طبیعت هم          
تثنایی روا نداشته باشد، در چهار مرحله چهار زن ظاهر در حقّ او اس

و باز هر مردی اگر طبیعی و  .دخترو مادر، خواهر، همسر،  : می شوند
عادی زاده و پرورده شده باشد، به هر یک از چهار زن در زندگی خود 

کدامیک »: شاید درست نباشد که از او بپرسند. جایی خاصّ می دهد
پیوندت با کدامیک »یا « تر دوست می داری؟از این چهار زن را بیش
زیرا که مرد نمی خواهد آنها را با یکدیگر « ؟از آنها محکم تر است

 .  مقایسه کند

پیوند با مادر پیوندی است که با عقل و استدالل تحلیلل پلذیر             
آینلده، بله محلا زاده شلدن، دهلانش  زنی که کودک، یلا ملردِ. نیست

وید، در آغوشِ گرم او امنیتِ رحم را باز ملی یابلد، و پستان او را می ج
 بعد همچنان با یک بند نلافِ نلامر ی بله او وابسلته ملی مانلد، صلاحبِ

این مادر می تواند جاهلل بلوده باشلد، در فرزنلد . بهشت کودکیِ اوست
خاطره های تلخ به جا گذاشته باشد، در وظیفۀ مادری بسلیار کوتاهیهلا 
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ن همه، مرد هرگاه که مادر را به یاد بیاورد، پنداری کرده باشد، امّا با ای
که فرشته ای را به یاد آورده است کله او را  از نفففلسِ خلدا گرفلت و در 
رحمِ خاک  گذاشت، زیرا که ملرد در دورۀ کلودکی، کله دورۀ آفلرینش 

انسانیِ اوسلت، ملادر را فرملانروا و روشلنایی بخلش « مَنیتِ»تدریجیِ 
ای او آفریللده مللی شللود، گسللترش مللی یابللد و جهللانی مللی بینللد کلله بللر

ارزشهای گوناگون به خود می گیرد، حتّی اگر ایلن ملادر او را در رحلم 
خود نپرورده باشد، چنانکه بسیار بوده اند مردانی که پس از زاده شدن، 
هرگز مادرِ اصلی خود را نشناخته اند و در پناه زن دیگری پرورش یافته 

ن راز خبر نشلده بلوده انلد، بلا هملان زن پیونلدِ  اند، و تا زمانی که از ای
 .احساس می کرده اند« فرزند و مادری»

    و امّا خواهر، دوّمین زنی که در دنیای مرد حضور پیدا              
می تواند با او « برادر»رواری است که پسر در مقامِ می کند، مادَ

 بر گردِ او حصارِ همبازی باشد، یعنی با آنکه چهرۀ مادر را دارد، پسر
پسر همچنان که به . حرمت یا قدّوسیتی نمی بیند که ناشکستنی باشد

دورۀ نوجوانی می رسد، با آنکه پیوندِ او با مادر استوار می ماند و مهر 
نمی شود، به واسطۀ  او به مادر اگر افزایش نیابد، از آن کاسته هم

. ارتباط پیدا کند خواهر است که می تواند با دنیای بیرون از خانواده
خواهر به دختران دیگر تقریباً شباهت کامل دارد، یعنی که پسر دختران 
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می ماند و شباهتی «  یگانه»دیگر را چندان بیگانه نمی بیند، ولی مادر 
زنان دیگر برای پسر بیگانه اند، حال آنکه . به هیچ زنِ دیگر ندارد
. یک برخورد آشنایند او یا همسالِ خود او، با دختران همسالِ خواهرِ

به همین سبب است که معموالً از عشق یک نوجوان به یک دختر، 
گاه می شود، و باز معموالً این پسر  خواهرِ آن نوجوان پیش از مادرِ او آ

آینده است که بی تشویشِ ناشی از شرم می تواند از دلبستگی  یا مردِ
دنیای . ویدآینده، با خواهر خود سخن بگ خود به یک دختر، یا زنِ 

مادر دنیایی است بهشتی، امّا پسر بی آنکه از این دنیا جدایی بگیرد، 
خواهانِ دنیای زمینی است، و در این دنیای زمینی نه مادر، بلکه 
خواهر است که راهگشاست، و شاید به همین سبب باشد که بسیاری 

دی بی خواهر دورۀ  گذار از  شرمِ  بلوغ را نرم و آرام و عا از مردانِ 
 .پشتِ سر نمی گذارند

م در زندگی مرد، که با او جدایی واقعی، و نه حقیقیِ مرد زن سوّ 
از مادر آغاز می شود، چیزی از مادر با خود دارد، چیزی از خواهر، 

زندگی و مرگ است، یعنی  امّا قدرتش در تسخیرِ مرد به اندازۀ قدرتِ
سپردگی است که مرد که مرد در برابر او اختیاری ندارد، و تنها با خود

می تواند زن را از آنِ خود احساس کند، یعنی که باید در زن مستحیل 
این دیگر مهمّ نیست که مرد و . شود تا زن را در خود مستحیل بیابد
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هرگاه . زنی با یکدیگر سازگاری پیدا نکنند، یا از همدیگر جدا شوند
، حتّی به که مردی با زنی دورۀ آمیزشی داشته باشد، هرچند کوتاه

کوتاهی یک روز، و در این دوره آن خودسپردگی و مستحیل شدگی 
 . پیش آید، مفهومِ کلّی زن در زندگیِ مرد را باز می نماید

و دختر، زنِ چهارم در زندگیِ مرد، چیزی از مادر در خود              
دارد، چیزی از خواهر، و چیزی از همسر، و در هنگامی که مادرِ مرد 

ه است، یا درگذشته است، و همسرِ مرد در جریان پیر شد
ناخوشایندیهای ناگزیرِ زندگی روزمرّه گهگاه خود را از مرد خسته می 
یابد، همچنانکه مرد را از خود خسته می کند، این دختر است که جلوۀ 
زن در دوره های گذشتۀ مرد را با روایت زندگیِ خود از فراموش شدگی 

گامی که خود مانند همسرِ مرد از خانواده جدا دور می دارد، و حتّی هن
می شود و به مرد دیگری می پیوندد، باز نزدیکی و مهرش را از پدر 

هم کاری « فرویدی»دریغ نمی دارد، و در این سخن به نگرشهای 
 .نداریم

و بنا بر ماهیتِ خود به هر حال این چهار زن، هر یک به سهم   
دارند، و مردی که داستان نویس  پیوندیِ خود، در زندگی مرد جایی

هر چهار تای از باشد، در هر داستان، هرگاه که از یک یا دو یا سه یا 
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او در روایت حال  این زنان روایتِ حالی داشته باشد، مسلّماً بینشِ
 .ی گذاردمآنها، دانسته یا ندانسته، تأثیر 

 

 بود و نمودِ زن* 

را « صادق هدایت»مه، داستانهای با در نظر داشتن این مقدّ 
  مرور می کنیم و با دقّت به تصویرهایی که او از این چهار زن دارد، 

شاید . می نگریم تا ببینیم زن در زندگی او چه بود و نمودی داشته است
 داستانهای صادق هدایت روایتِ حال و قالِ »کسانی باشند که بگویند 

زندگی این مردان زنان در  مردان دیگر است، و نیز روایتِ حال و قالِ
دیگر، و به همین سبب نمی تواند نمودار تمامیِ واقعیتِ زن در زندگی 

در مستدلّ بودن چنین سخنی هیچ ایرادی « .خود صادق هدایت باشد
پیدا نیست، امّا در این سخن هم که زندگی هر نویسنده ای را می توان 

رادی داشته با بررسی و تحلیل آثارش تا اندزه ای شناخت، نمی تواند ای
در  اگر در بسیاری از این داستانها نویسنده باشد، مخصوصاً

قهرمانهایی پنهان شده باشد که تقریباً ذهنیت او را دارند، جهان بینی 
او را دارند، و با تجربۀ نویسنده در سیرِ درونیِ او شناخته می شوند و با 
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یند و به او ساخته می شوند، و ناگزیر با زبان او سخن می گو تخیّلِ
که اوّلین  ۳۱۱۱جای او رفتار می کنند، چنانکه از اوّلین دهۀ 

صادق »که  ۳۱۱۱نوشته شد تا پایان دهۀ « صادق هدایت»داستانهای 
در پاریس خودکشی کرد، بسیاری از قهرمانهای داستانهای او « هدایت

به همین صورت ردّ بسیاری از خصویات زندگی . خودکشی کرده بودند
را می توان در روایتِ حال قهرمانهایش جست « هدایت صادق»فردی 

 . و جو کرد و شناخت

صلادق »در این بررسی می توانیم کاری به این نداشته باشلیم کله  
واقعی چگونله ملادری داشلت، و ایلن ملادر تلا چله زملانی در « هدایت

و کاری به این نداشته باشیم که او اصلالً خلواهر . زندگی او مادری کرد
فقل  . داشت، و عاشق  شد یا نشد، و زن گرفلت یلا نگرفلتداشت یا ن

فرزنلد نداشلت و در « صلادق هلدایت»نمی توانیم  ندانسته بگیریم کله 
امّلا صلادق هلدایتی کله در .  سن چهل و هشت سلالگی خودکشلی کلرد

داسلتانهای اوسلت، و فلرا را بلر « صادق هلدایت»پیش نظر داریم، 
با جایِ زن در دنیای او هملین  می گذاریم که فق  برای آشنایی    این 

داسللتانها را داریللم و بللس، و بایللد بللا دنبللال کللردن شخصللیت نویسللندۀ 
گاهِ او، به ذهلن او « صادق هدایت» و تأمّل در نمودهای ضمیر ناخودآ

 .راه پیدا کنیم و از چشم او زنهای چهارگانه را ببینیم
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 زنهایِ واقعی، زنهای تخیّلی* 

: آشکارترین زنها از دو گروه اند« ادق هدایتص»در داستانهای         
و معموالً از طبقۀ اجتماعیِ متفاوت با طبقۀ خود « واقعی»یکی گروه 

آنها را  ۀنمون« صادق هدایت»، که انتظار داریم «علویه خانم»او، مثل 
از دور یا نزدیک در محی  خود دیده باشد و همچنین دربارۀ آنها 

دیگر گروه . آنها پرس وجو کرده باشدشنیده باشد و همچنین دربارۀ 
با « صادق هدایت»، و به این معنی تخیّلی که حتّی وقتی که «تخیّلی»

نشانه هایی زنهای این گروه را در دنیای واقعیت قرار می دهد، باز به 
زنِ رؤیاییِ دنیای  ،«کاتیا»مثالً . خوبی می بینیم که اینها تخیّلی اند

یت کنندۀ ماجرای او در واقع شنوندۀ گذشتۀ مهندسِ اتریشی که روا
ماجراست، باید در بازگویی روایت، از تخیّل برکنار بماند، حال آنکه 
در روایتِ حال و قالِ مهندس اتریشی و کاتیای او، با بسیار نشانه های 

و چهرۀ زن رؤیایی او در بسیاری از « صادق هدایت»آشنا، چهرۀ 
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 ،در آنها خودِ راوی است، و زنداستانهای دیگرش را می بینیم که مرد 
 .رؤیایی او زنِ

مادرها و  صادق هدایت اغلبِ« واقعیِ»در میان زنهای   
خواهرها سخت استثنایی اند، یا خصوصیاتی، بیشتر منفی و کمتر 
مثبت، شبیهِ خصوصیات بعضی از زنهای بعضی از قصّه های عامیانه 

ا و خواهر ها یا صادق هدایت، مادره« تخیّلیِ»و در دنیای . دارند
حضور ندارند، یا حضورشان سایه وار است و به حکم ضروتهای 

 .داستانی حضوری کمرنگ پیدا می کنند

او معملوالً « واقعلی»و امّا دختلر بله معنلی فرزنلد در دنیلای              
برای پُر رنگ کردنِ تصویر مادر دیده می شود، یا در واقع دختلر بلودن 

و دختر . ود به فعلیتِ مادر بودن معنی می بخشداست که با انفعالیتِ خ
تقریباً وجود نلدارد، و چلون « صادق هدایت»به معنیِ فرزند در دنیای 

شلخِِ اوسلت، « واقعیِ»او تصویری ذهنی از دنیایِ « تخیّلی»دنیای 
و شخِِ او هرگز پدر نبوده است، دختر به معنیِ فرزند هم در این دنیلا 

 .   دنمی تواند جایی داشته باش

، شمار زن بله «صادق هدایت»از زنهای چهارگانه در داستانهای  
،  بیشلتر از آن سله تلای دیگلر اسلت، «جفلت»یا  « نیمۀ دیگر»معنیِ 
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. آنقدر بیشتر که در دنیای داستانیِ او بزرگترین قلمرو را اینها گرفته اند
و این نیمه های دیگر یا جفتها هم به ندرت در مقام همسر حضور پیدا 

همسلر « بلوفِ کلور»در داسلتانِ « اتهلکّ»می کنند، و گاهی هم که مثل 
آنها در این نقش بلرای مقایسلۀ آنهلا بلا نقلش  رمعرفی می شوند، حضو

از . بللودن اسللت« زن اثیللری»بللودن و « معشللوق»مقابلشللان، یعنللی 
 .شروع می کنیم ،، زن اوّل در زندگیِ مرد«مادر»

 مادر* 
خودِ نویسلنده، نله در « ق هدایتصاد»در بسیاری از داستانهای  

حللدّ اقلللّ یکللی از شخصللیتهای داسللتان  مقللام راوی، بلکلله در ذهنیللتِ
حضور دارد  و از دیدگاه این شخصیت است که جهانِ هستی و زنلدگیِ 

کله راوی  « بلوفِ کلور»انسان تفسیر ملی شلود، و در داسلتانهایی مثللِ 
هانِ  هسلتی  و هویت و شخصیتِ نویسنده است، تفسیرِ او از ج معرّفِ

داسلتانها هملۀ آن چیزهلایی  در ایلن. زندگیِ انسان میدانی گسترده دارد
او را تشلکیل ملی دهلد، گلاه بلا زبلانی « ذهلن دا لمِ زمینۀ انفعلالیِ»که 

آنچله از موجودیلت . استعاری و گاه با بیانی صریح، نمود پیدا می کنلد
نملوده و  ذهنی و عاطفی نویسنده، با صراحت یا بله شلیوه ای اسلتعاری

گفته می شود، چیزهایی است کله نویسلنده ملی خواهلد نملوده و گفتله 
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شود، و آنچه مهمّ است و جهانِ ذهنی هیچ انسانی خالی از آن نیست، و 
روح و عاطفۀ هیچ انسانی آن را به فراموشی نمی سپارد، امّلا نلانموده و 

یلافتنی  ناگفته می ماند، با تأمّل در همان نموده ها و گفته ها جسلتنی و
است، کشف شدنی و شناختنی است، زیرا که تعمّدِ نویسنده در نانموده 

را نشلان مللی دهللد، و  هللااسلت کلله جللای خلالی آنهو ناگفتله گذاشللتن آن
همواره جای خالیِ هر چیز مهلمّ در میلان چیزهلای دیگلر، از شلیوه ای 
که نویسنده برای نمودار کردنِ چیزهای دیگلر و گفلتن دربلارۀ آنهلا بله 

و در ایلن گلروه از داسلتانهای صلادق . می گیرد، آشلکار ملی شلود  کار
 .داده شده است« مادر»هدایت بزرگترین جای خالی به 

صادق « غزل زندگی»که در واقع « بوف کور»در داستان  
، آن نیمه خدای جهانِ محسوسِ انسان، که نمودارِ «پدر»هدایت است، 

، شکلی کریه و است« مادر»جای خالی نیمه خدای دیگر، یعنی 
. با خنده ای که مو بر تن آدم راست می کند هولناک دارد، و معموالً

گاهانه « غصب کنندۀ مادر»گویی که  است، و با کینه ای نمایان تر و آ
برداشت « زیگموند فروید»از تحلیلهای « صادق هدایت»تر از آنچه 

 . کرده بوده است، مالحظه می شود
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رده که شالمۀ هندی دور سرش بسته عمویم پیر مردی بود قوز ک» 
بود، عبای زرد پاره ای روی دوشش بود و سر و رویش را با شال 

ریش . ه اش باز و سینۀ پشمالودش دیده می شدخگردن پیچیده بود، ی
بیرون آمده بود، می شد دانه دانه  که از زیر شال گردن را کوسه اش

ت دور یک شباه: شمرد، پلکهای ناسور سرخ و لب شکری داشت
مضحک با من داشت، مثل  اینکه عکس من روی آینۀ دق افتاده 

           من همیشه شکل پدرم را پیش خودم همین جور تصوّر : باشد
 «.می کردم

بدیهی است که وقتی که شباهتی میان پدر و فرزند موجود باشد،  
امّا ! فرزند است که اجزای شباهت را از پدر گرفته است و نه برعکس

این اجزای شباهت را، که « صادق هدایت»ینجا می بینیم که در ا
سازندۀ سیمای اوست، اصل می گیرد و آنها را در آینۀ دق بازتاب می 
دهد تا سیمای پدر را، با حفظ خطّهای ژنتیکیِ شباهت، کریه و 

کینه ای است نمایان تر و  ۀهولناک کرده باشد، و این نشان دهند
گاهانه تر از تحلیلهای  در رابطۀ نفسانی پسر با مادر و پسر « رویدف»آ

 . با پدر، که غصب کنندۀ مادر است
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پس این مادر، که جای خالی او با پدر نموده می شود، باید در  
یک لحظۀ تند گذر حضوری پیدا کند،  نطفه ای  را به رحم بگیرد و 

را « زن رؤیایی»هایی از  غایب شود، و  در این  لحظۀ  تندگذر نشانه
در سراسر زندگی اش در جست و جوی « صادق هدایت»بعدها که 
بعد از مدّتی  پدرم »: بوده است، در جنین به یادگار بگذارد« او»

و « .عاشق یک دختر باکرۀ بوگامداسی، رقّاص معبد لینگم می شود
که »دارد « گیسوی سنگین سیاهی» ،این بوگامداسی، یعنی مادرش

چشمهای ». است« سرش گره زدهمانند شبِ ازلی تاریک، و در پشت 
عمویش که برادر دوقولوی همسان . دارد« درشت سیاه خمار مورّب

« ظاهری و معنوی شباهتِ »پدر اوست، عاشقِ مادر او می شود، و با 
همینکه »و « گول می زند»ای که با پدرش داشته است، مادر او را 

 پدر و[هر دوی آنها »، مادرش می گوید که «قضیه کشف می شود
، مگر به این شرط که پدر و عمویش «را ترک  خواهد کرد  [عمویش

آزمایش مار ناگ را بدهند و هر کدام که زنده بماند به او تعلّق »
آزمایش زنده می ماند و معلوم نیست  و  آنکه  در این .«خواهد داشت

و  « با بوگامداسی به شهر ری بر می گردد»که پدر یا عموی اوست، 
می آورد به دست خواهرش، که عمّۀ او »ادی است، راوی را که نوز
 «.باشد، می سپارد
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این مادر، که پس از آن لحظۀ تندگذرِ تقدیری غایب می شود،           
یک بغلیِ شراب ارغوانی که در ... وقت خداحافظی »به گفتۀ دایه اش 

. ه اش می سپاردبرای او به دست عمّ« شده بود آن زهر مار هندی حلّ
همواره آن را در « بوفِ کور»بغلی شراب است که راوی  و همین

پستوی اتاقش دارد، و هنگامی که به او الهام می شود که یک پیاله از 
با یک جرعۀ آن همۀ کابوسهای زندگی نیست و »این شراب را، که 

، به لّکاته، همسر هرزه اش، بدهد و یک پیاله هم «نابود می شود
، این یادگارِ «تشنّج با هم بمیرند در میان یک»خودش سر بکشد و 

مادری که ناخواسته به او . پیدا می کند« نجات دهنده»مادر مفهومِ 
را هم برایش به یادگار « ممات»بخشیده است، جوهر « حیات»

 :، پس از غایب شدنِ مادر، می گوید«بوف کور»راویِ . گذاشته است

به جای مادر خودم  از وقتی که خودم را شناختم، عمّه ام را»         
گرفتم و او را دوست داشتم، به قدری دوست داشتم که دخترش همین 

 «.خواهر شیری خودم را بعدها چون شبیه او بود به زنی گرفتم

و این عمّه که جای مادر او را گرفته است، نیز شوهری دارد که           
راویِ   شبیه پیر مردی که« قوز کرده و شال گردن بسته»پیرمردی است 

پیرمرد »روی قلمدانها نقش می کند، و نیز شبیه « بوف کور»
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که به گفتۀ دایه اش شبها به اتاق زن او، لکّاته، می رفت « خنزرپنزری
اش را روی صورت زنش دیده « جای دو تا دندان کرم خورده»و او 
هم، وقتی که گزلیک دسته « بوف کور»ی خودِ راوی و حتّ. بود

زیر بالش گذاشته است، بر می دارد و تصمیم می  استخوانی ای را که
با او، بکشد، باز خودش « شهوترانی»گیرد که زنش، لکّاته، را پس از 

 :می شود« جفت»و « مادر»شبیه پدرش و شبیه مردهای غصب کنندۀ 

بعد سر و . قوز کردم و یک عبای زرد هم روی دوشم انداختم»  
که در عین حال یک حالت  کردم حسّ. رویم را با شال گردن پیچیدم

 «.مخلوط از روحیۀ قصّاب و پیر مرد خنزرپنزری در من پیدا شده بود

از یادداشتهای »که با عنوان فرعیِ « زنده به گور»در داستان  
معرّفی می شود، راوی داستان، که معتقد است که « یک نفر دیوانه

نند در خمیره و سرشت آنهاست، نمی توا. خودکشی با بعضیها هست»
نمودار  ،، هوسی که پیش از مرگ به سرش می زند«از دستش بگریزند

 :جای خالی مادر است

همین طور که خوابیده بودم دلم می خواست بچّۀ کوچک » 
همان گلین باجی که برایم قصّه می گفت و آب دهنِ خودش را . بودم

فرو می داد، اینجا باالی سرم نشسته بود، همان جور من خسته در 
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اب افتاده بودم، او با آب و تاب برایم قصّه می گفت و آهسته رختخو
 «.چشمهایم به هم می رفت

« محرومیلت از ملادر داشلتگی»یا در واقع « مادر داشتگی»این         
است که جای مادر را در « محروم شدگی از بهشت کودکی»یا در واقع 

« صللادق هللدایت»ذهللن بسللیاری از مردهللای بسللیاری از داسللتانهای 
مردهای این داستانها از زن بیزار نیستند، از شهوت و . مشخِّ می کند

ارضای شهوت روگردان نیستند، امّا زندگی و شلهوت و ملرگ را چنلان 
درهلم آمیختله ملی بیننلد کله نمللی تواننلد در برابلرِ آنهلا حضلور طبیعللی 
جداگانه ای داشته باشلند، و زنلانگی و شلهوت و ملرگ در رحلم ملادر 

وجلود « بیقلراری»و بنابراین تنهلا در رحلم اسلت کله  آمیخته می شود،
وجود دارد، و پس از جدایی از رحم، تنهلا « امنیت و آرامش»ندارد و 

 .را ممکن می دارد« امنیت و آرامش»شت به گاست که باز« مرگ»

، ملردی کله از «سگ ولگلرد»از کتاب « تاریکخانه»در داستان  
ت، زیلرا کله گلردش آن بله جامعۀ متحوّل بی چهرۀ شهر بزرگ بیزار اس

کلار »دست تازه به دوران رسیده ها افتاده است، و نیز معتقد است کله 
و کوشش مال مردم توخالیس، به این وسلیله میخلوان چالله ای کله تلو 
خودشونه پر بکنن، مال اشخاص گدا گشنه اسلت کله از زیلر بتله بیلرون 
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ده نیسلت، ، در مورد خانوادۀ خودش هم که تازه به دوران رسلی«اومدن
کسب قدرت و اشرافیت در جامعۀ ایرانی، ملی  با توجّه به شیوۀ تاریخیِ

من افتخاری بله اجلدادم نملی کلنم، علالوه براینکله تلوی ایلن »: گوید
   مملکت طبقات مثه جاهای دیگه وجود نداره، و هر کدام از دوله ها و 

یر، دو سه پشت پیش اونا دزد، یا گردنه گ ،سلطنه ها را درست بشکافی
، و به این نتیجله رسلیده اسلت کله «یا دلقک درباری و یا صرّاف بوده

توی این محی  فق  یله دسلته دزد، احملق بلی شلرم و نلاخوش حلقّ »
قابلل : ملیگن ،اگله کسلی دزد و پسلت و متملّلق نباشله زندگی دارنلد و 

دردهایی کله ملن داشلتم، بلارِ ملوروثی کله »: و می گوید« !زندگی نیس
خستگی پدرانم در ملن ! ودم، اونا نمی تونن بفهمنزیرش خمیده شده ب

او « .ملی کلردم باقی مونده بود و نستالژی این گذشته رو در خود حلسّ
   پنلاه « خوانسلار»از شهر بزرگ می گریزد و میلان شلهر هلای ایلران بله 

و ... هنوز حالت و اتمسفر قدیمی خودشو از دسلت نلداده »می برد که 
 « ...دور و پرته 

ن مرد که در برابر نظام نفرت انگیز تازه بله دوران رسلیدگیِ امّا ای 
، و از بار اشلرافیت بلی اصلاللت خلانواده است اجتماعی عصیان کرده

اش هم خسته است، خوانسارِ دور افتاده و پرت را بلرای ایلن انتخلاب 
خانه ای برای خودش اتاقی بله شلکل رحلم  کرده است که در آنجا، در
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راه رحلم بله دنیلای ]و تاریک به شلکل اسلتوانه بسازد، با داالنی تنگ 
طللاق و دیللوارش بلله رنللگ افخللرا و کللف آن از گلللیم سللرخ »، [بیللرون
، و فضای درون اتاق تخم مرغی شلکل، بلی هلیچ منفلذی بله «پوشیده
 .باز می شود« مگر به وسیلۀ دری که به داالن»خارج، 

( ساتوبلو)شبی که این ملرد، سلرِ راه خوانسلار، سلوار اتوموبیللِ  
راوی داستان می شود، به خوانسار که می رسند، راننده به مسافران ملی 
گوید که ناگزیر بایلد شلب را در خوانسلار بماننلد، و آنوقلت ایلن ملرد 
راوی را برای گذراندنِ شب به خانۀ خودش دعوت می کند و آن شلب، 

چندشش می شلود « از جمالت برّاق و تو خالی منوّرالفکرها»با اینکه 
اهد توی خلودش و در خلودش باشلد، بلرای راویِ بیگانله کله و می خو

مهمانِ به رضا و رغبت به خانه آوردۀ اوسلت، ملدّتی دراز منوّرالفکرانله 
هلیچ رابطله ای »اسلت و « در هرجا خلارجی»از خودش می گوید، که 

مطابق سللیقه »می نالد که « جامعه گندیده»ندارد، و از « با سایر مردم
مردم درست شده است و در آخر شب، بعد از  سایر« و حرص و شهوتِ

خلوراک نلوزاد، چیلزی شلبیه خلون ملادر در )صرفِ یک گیالس شیر 
، مهمان را از داالنِ اتاقِ رحم گونه به اتاقی دیگر راه می نماید و (رحم

 خونیِ خودش به رحم که نور چراغش با آباژوری سرخ فضا را به جهانِ
، راوی، «فردا دو ساعت به ظهر» .رحم تبدیل کرده است، باز می گردد
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آیا با یک نفر مجنون وسواسلی یلا بلا یلک »که فکر می کرده است که 
 اسلت، بله اتلاق رحلم گونلۀ« نفر آدم فوق العاده سلر و کلار پیلدا کلرده

میزبلان بلا هملان پیژاملای پشلت گللی، »میزبان می رود و می بینلد کله 
ع کلرده، بله دستها را جلو صورتش گرفتله، پاهلایش را تلوی دللش جمل
و بله هملان « شکل بچّه در زهدان مادرش درآمده و روی تخلت افتلاده

 .حالت خشک شده است

، این «صادق هدایت»بی تردید می شود گفت که راوی، یعنی  
نمی داند، و مثل « یک نفر مجنون وسواسی»مردِ به رحم بازگشته را 

و روح کالبد داستانی خود را به ذهنیت و عاطفه « بوف کور»راویِ 
به  عاریت داده است، و مسلّم است که راوی، یعنی « صادق هدایت»

و این آدم . می داند «یک نفر آدم فوق العاده»صادق هدایت، او را 
خاک بازگشته، به علّت  فوق العادۀ از جهان و جهانیان گریختۀ به

نقِ ساختمانی داستان است که راویِ در خوانسار بیگانه را به رضا و 
می  خانه می برد تا داستانش نوشتنی شود؛ وگرنه  کسی  که رغبت به
ش «در خود»بشود و « غوطه ور»ش «تو تاریکیِ خود»خواهد 

بیابد، احتیاجی ندارد که همسفر ناشناخته ای را، در شبی که « قوام»
اتاقِ رحم گونۀ او با یک آباژورِ سرخ تکمیل می شود، در واقع به زور 

این مورد خودِ راوی در همین داستان این و در . به خانۀ خود ببرد
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 ،ی در موضوعهای خارجیحتّ»اعتراف را دارد که ما آدمیزادگان 
 «.به زبون کسون دیگه می گیم نواحساسات و مشاهدات خودمو

خالصۀ کالم آنکه در همۀ داستانهای           : به موضوع مادر بازگردیم 
نها حداقلّ از یکی از صادق هدایت، که شخصیتهای اصلی آ« تخیّلیِ»

چند دردِ بزرگ او رنج می برند، مادر به ظاهر جای نمایانی ندارد، امّا 
جای خالی او با نشانه های بسیار، از مردِ کودک مانده ای حکایت 
دارد که برای بزرگ شدن و استقالل یافتن ساخته یا پرورده نشده است 

با نوعی خودکشی  و نجاتش تنها در بازگشت به رحم است، که معموالً
 .واقعیت می پذیرد

 

 مادرها* 
 ،«صادق هدایت»یا ظاهراً ر الیستیِ « واقعی»امّا در داستانهای  

که بیشترِ آدمهای آنها از طبقۀ اجتماعی نویسنده نیستند، عکس مادرها 
در آیینه ای دگرگون نما می افتد که واقعیت را بیشتر از حدّ انتظار 

اغلب مادرها در نکبت و فقر و جهل و . دمی کن ناساز و ناخوشایند
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خرافات به موجوداتی بیعاطفه و پلید تبدیل شده اند که صفات آنها را 
 .به هیچ جانور درنده ای نمی توان داد

سایه »، از کتاب «زنی که مردش را گم کرد»در داستانِ  
که دو سال است شوهر کرده است و « زّرین کاله»، زنی به نام «روشن

و را با یک بچّه وانهاده و به روستای خود برگشته است و به شوهرش ا
زنی دیگر آویخته  است، با  همۀ درماندگی حاضر  نیست که به  خانۀ 

از همان وقت که بچّۀ کوچک بود مادرش یک »مادر  برگردد، زیرا که 
می داد و پشت در  مشت به سر او می زد و یک تکّه نان به دستش 

این زن، که هفده سالی بیشتر ندارد و مادر یک  .«خانه شان می نشاند
مادری  بچّه است، یعنی درست در زمانی که با بلوغ جنسی مهرِ طبیعیِ

آغاز می شود، هنگامی که شوهر را پس از جست و جو و رنج فراوان 
می یابد، امّا مطمئنّ می شود که برای همیشه او را از دست داده است، 

ننه جون »: ای می گذارد و به او می گویداش را جلو در خانه « بچّه»
 : و آنوقت راوی می گوید« .می گردم تو اینجا بنشین، من بر

ولی . بچّه آرام و فرمانبردار مثل عروسکی پنبه ای آنجا نشست» 
زرّین کاله دیگر خیال نداشت که برگردد و حتّی ماچ هم به بچّه اش 
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بار سنگین و نان خور  ه به درد او نمی خورد، فق چون این بچّ. نکرد
 «.زیادی بود و حاال آن را از سرش باز کرد

و بعد راوی که در جهان واقعی یا ر الیستی از زندگیِ مردم ساده  
ای دارد، برای توجیهِ روانشناسانه و «منوّرالفکرانه»و فقیر برداشتِ 

مادر، از زبان  جامعه شناسانۀ این تصمیم و عمل زرّین کاله در مقامِ
 :می گوید دل او

را از سرش باز کرد، همان طوری که او [ بچّه]و حاال آن ... »  
وازده بود و مادرِ خودش او را رانده بود، همان ( شوهرش)را گل ببو 

طوری که مهرِ مادری را از مادرش آموخته بود، نه، او احتیاجی به بچّه 
بی ... نفس راحت کشید ... اش نداشت، دستش به کلّی خالی شد 

عث و بانی می خواست فرار بکند که اقّالً از دست بچّه اش با
 «.بگریزد

زرّین کاله، مادر جوان، حتّی پیش از آنکه شوهرش را پیدا کند  
و با یقین معلومش شود که او را از دست داده است، به گفتۀ راوی، و 

هم یک  ،بچّه اش، مانده علی»البد از زبانِ دلِ مادر، برای او 
ه هیچ انتظارش را نداشت و عالقه ای برای او حسّ موجودی بود ک

نمی کرد، همان طوری که مادر خودش برای او عالقه ای نشان نداده 
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ولی عجالتاً احتیاج به وجود او پیدا کرده بود، چون شنیده بود که . بود
بچّه میخ میانِ قیچی است و حاال با این  اسلحه که در دست داشت 

را به ( با شوهرش)این محبّت از هم گسسته  امیدوار بود شاید بتواند
و بعد راوی فکر می کند که شاید « ...وسیلۀ بچّه دوباره جوش بدهد 

داشته است که « بچّۀ به دردش نخور»این مادر اندک عالقه ای به این 
او را با تحمّل همۀ دشواریها دو ساله کرده است و برای این اندک 

که باز نواله ای است که به شهوت  می کند عالقۀ محتمل توجیهی پیدا
جنسی  داده می شود، و مُهر تصدیقی است که بر بی عاطفگیِ مطلقِ 

عالقۀ کمی که برای »مادر گذاشته می شود، و آن توجیه این است که 
بچّه اش داشت از این جهت بود که موی سرش به رنگ موی گل ببو 

 «.بود( شوهرش)

داستان پتیارۀ پاچه  ، زن اصلیِ«علویه خانم»در داستان  
ای است که با گروهی از زوّار در یک گاری، همراه چند  ورمالیده

می رود و کارش پرده داری، یعنی  «امام رضا»گاری دیگر، به زیارت 
گداییِ غیر مستقیم از زا ران است، و در عین حال برای هر مردی که 

می شود، و  آّبی از او گرم شود و نانی از دست او به سفره آید، صیغه
امّا علویه در . «آب کمرش را توی دل او خالی کند»اجازه می دهد که 

ندارند و « هیچکدام با هم شباهتی»عین حال مادرِ چند بچّه است که 
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بچّه های خودش یا مال دخترش و یا مال یک نفر »معلوم نیست که 
به صیغه  سه مرتبه»: او دربارۀ دخترِ بزرگش می گوید. اند«سورچی

یه شکم زایید و دیگه رو . دادم، سه مرتبه هم طالقشو گرفتم اش
 «.نیومد

پرده خوانی می کند، جوانکی است  « علویه خانم»کسی که برای  
که زا ران دیگلر نملی داننلد کله پسلرِ اوسلت، یلا « آقا موچول»به  نام 

کله ملرد  « علویله»دامادِ او ، یا  کارگر او، امّلا در آخلر داسلتان، خلودِ 
را جانشلین او کلرده اسلت، بله یوزباشلی « پنجله باشلی»به نام دیگری 

اونلم  ملی خلواس آب . ذلیل شلده را وللش کلردم» : گاریچی می گوید
حلاال ... خلالی بکنله ( دختلرش)کمرشو تو دل من و عصمت سادات 

نون آب و گلشو ملی خلوره، ملی دونلی رفتله بچّله بلی ریلش تلو حملوم 
 «.شده

در منش و عفاف در درجات چنلدان البتّه زنان زا ر دیگر هم که  
باالتری قرار نمی گیرند، از او بیمناکنلد و بلا او بلر سلرِ سلتیز، چنانکله 
یکی از آنها به نام صاحب سلطان، که ظاهراً شوهری هلم دارد ، امّلا بله 

نله صلیغه ملی شلم نله عقلدی، »یک زا ر دیگر اعتراف کرده است کله 
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     علویله خلانم کله نلد ، وقتلی کله احسلاس ملی ک«جنده می شم به نقلدی
 :ش را از چنگش در آورد، به او می گوید«مرد»می خواهد 

ظلاهراً )خوبه که همه می دونن با ایلن زنیکله عصلمت سلادات » 
اینللا رو . طبللق مللی زنللی، آقللا موچللولم بچّلله خوشللگلته( دختللر بللزرگش

اسباب دست کردی تا مردا رو به هوای اونا رو خلودت بکشلی، وگرنله 
ایلن ( اشاره به زینلت و طلعلت. )االغ ببینه، رم می کنهدک و پُزت رو 

بغللل هللر چللارواداری مللی خللوابی، . دوتللا بچّلله هللام تخللم مللول هسللتن
 « ...اونوخت می خوای شوورم رو از دسم در بیاری

صادق »و آنوقت این زن، مادر چند بچّه ، تمام فحشهایی را که  
شللتهای بللا جسللت و جللوی وسللی  و مدیللد در بخشللی از یاددا« هللدایت

          گلللرد آورده اسلللت، و هلللر پتیلللارۀ « فرهنلللگ عامیانللله»مربلللوط بللله 
پاچه ورمالیده ای بیش از چند درصدی از آنها را نمی آملوزد و بله کلار 
نمی برد، نثار دیگران می کند، و باز به همین اندازه نفرین را نثلار بچّله 

در هملان  .های خود می کند، البتّه حدّ اقلّ همیشه همراهِ یلک بامبچله
اوّل داستان، بی مقدّمه، بی آنکه به خواننده گفته شود که به چله دلیلل، 

بترکللی : علویلله بللاز یللک بامبچلله بلله سللر زینللت سللادات زد و گفللت»
و بعد برای سیاه سرفۀ زینت سادات و نفرینهلای خلودش ایلن « !...هی
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من کشتیارش شلدم . از بس اله اوله خورده! بترکه»دلیل را می آورد که 
 :و آنوقت سیل نفرین« پای پرده بتمرگه، مگه حریفش شدم؟ که

االهلی بله زملین ! خدا صد  سال  عمرتو  یه  روز  بکنه،  بچّله » 
جلل بلری، ااالهلی زیلر اسلب ! ... گرم بخوری که منو بله سلتوه آوردی

و بلاز « ...پِسّونش آتیش بگیره که به تلو شلیر داد ... سیاهتو سرم بکنم
مقدّمه، بی آنکه به خواننده گفته شود که به چه  در چند صفحۀ بعد، بی

پشلت زینلت سلادات  ۀتلوی تیلر ،علویه مشت خود را پلر کلرد»: دلیل
االهی بمیری، زبون پلس قفلا بشلی، جفتتلون ذلیلل و زمینگیلر : کوبید

ایلن جلونم ملرگ شلده هلا رو ببلین، چله ... بشین که منو کاس کردین 
حیلف جُلل، . نله سلوزوندنیه ،در مسجده، نه کندنیه. بالیی گرفتار شدم

حیف کرباس، گدا رو جون به جلونش بکنلی گلدا زاده س، خلدا  خلرو 
االهی روی تختۀ مرده شور خونله از تنلت در . شناخت که شاخش نداد

 « ...بیارن 

و حتّی در آخر داستان، صادق هدایت برای حسن ختام ترجی   
محکم تو کلّۀ  هعلویه با یک بامبچ»: بامبچه و نفرین را تکرار می کند

االهی آکلۀ شتری به باال و پایینت بریزه که جونم رو : زینت سادات زد
از دسّ شما جونم مرگ شده هاس که من به این روز . به لبم رسوندین
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اون بابای جاکشتونم خواس آب کمرشو تو دلِ من و عصمت ! افتادم
 «!سادات خالی بکنه

که بلر «ز پای وعظیک شب ا»والدۀ احمد « محلّل»در داستانِ  
یلا ... » : می گلردد، از شلوهرش طلالق ملی خواهلد و بله او ملی گویلد

کله صلد البتّله بچّلۀ )طالقم بده یلا بله هملین سلوی چلراغ بچّله ات را 
، «طلللب آمللرزش»و در داسللتانِ « .خفلله مللی کللنم( خللودش هللم هسللت

عزیزه، زنی که بچّه دار نمی شلود، و در واقلع شخصلیتش نشلانۀ آرزوی 
شدۀ ملادری اسلت، دو بچّلۀ نلوزاد هلوویش را، بلا فلرو کلردن برآورده ن

سوزن در مالج آنها می کشد، و بچّۀ سوّم را، چون در موقع سلوزن فلرو 
لبخند می زند، نمی کشد، و خودِ هوو را با ریختنِ سم  ،کردن در مالج

در غذایش می کشد، و حاال هم با اشک ریختن در مزار مقلدّس طللبِ 
 .آمرزش می کند

در داسلتانهای « صادق هلدایت»: کسانی باشند که بگویند شاید 
واقعی یا ر الیستیِ خلود  بله  مادرهلایی  نظلر دارد  کله  نکبلت فقلر و 

بلله، او حتّلی در داسلتان . جهل  همۀ آنها را بیرحم و بیعاطفله ملی کنلد
، یک سگ صاحب گم کرده، می «پات»، در توصیف «سگ ولگرد»

همه پات را شکنجه می داد، احتیاج به ولی چیزی که بیشتر از »: گوید
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     او مثللل بچّلله ای بللود کلله هملله اش تللو سللری خللورده و. نللوازش بللود
   و این نشان« .فحش شنیده، امّا احساساتِ رقیقش هنوز خاموش نشده

و فحلش همیشله توسلری زدن « صلادق هلدایت»می دهد که در ذهلنِ 
ت کلّی و مسلّم دارد، مادرها به بچّه ها در جهان فقر و جهل واقعی دادنِ

امّا آیلا نویسلنده ای کله خلود بخلشِ وسلیعی از فرهنلگ عامیانله را در 
گلرد آورده اسلت، بلا ایلن واقعیلت « اوسانه»و « نیرنگستان»کتابهای 

آشنا نیست که هملین مادرهلای فقلر زدۀ جاهلل بلوده انلد کله در طلول 
ندان دلبند را برای فرز« ترانه های الالیی»قرون زیباترین و پرمهرترین 

خود در بالین آنها زمزمه کرده اند و بلا نگریسلتن در چهلرۀ کودکانشلان 
صللادق »همللۀ رنجهللای زنللدگی بللرای آنهللا قابللل تحمّللل شللده اسللت؟ 

اش، کلله بیشللتر « تخیّلللی»، همللان طللور کلله در داسللتانهای «هللدایت
تصویرهایی از جهان اشرافیت یا زندگی طبقۀ متوسّ  است، جای مادر 

ذارد، و آن را به دایه، یا دایه واری، می سپارد، و بله ایلن را خالی می گ
ترتیب بچّه ها را از مهر و نوازش آن مادرهای رؤیایی و دور از دسترس 
محللروم مللی گللذارد، در داسللتانهای واقعللی اش هللم کلله مادرهللا حضللور 
دارنللد، تللو سللری زدن و فحللش دادن و نفللرین کللردن بلله بچّلله هللا را بللا 

 .ی داندم موجودیت آنها مالزم
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          را بلا « صادق هدایت»اگر در چند روز پیوسته  همۀ  داستانهای  
فاصله هایی کوتاه، یکی پس از دیگری، بخوانیم، چنانکه فضلای ایلن 
داستانها در ذهن ما نمودی روشن داشته باشد، به طور کلّی این فضلا را 

 خلالی ملی« صلاحب بهشلتِ کلودکیِ انسلان» از حضور ملادر در مقلامِ
 ،بینیم، و در این جای خالی است  که مردهای کودک ماندۀ طبقۀ مرفّه

با عقده هایشان سرگردانند و خودکشی، یا معشوق کشی، یا   ،یا اشراف
هر دو کشی می کنند؛ و مردهلایِ در کلودکی توسلری خلوردۀ فحلش و 

، «مردملان معملولی»نفرین شنیدۀ نوازش ندیدۀ طبقۀ فقیر هلم معملوالً 
از آب در می آیند، که گرفتارِ « ناقِ الخلقه»، یا «با تشدیدرجّالۀ »یا 
بلوی علرق تلن، بلوی ناخوشلیهای »اند؛ با  «احتیاجات پست زندگی»

قدیمی، بوهای دهن، بوی پا، بوی تند شاش، بوی روغن خراب شلده، 
بلزرگ « حصیر پوسیده و خاگینۀ سوخته، بوی پیازداغ، بوی جوشانده

ردی که خیّام در هزارسال پیش به آن پلی درد فلسفی، این د»شده اند؛ 
روی زملین ملی »انلد کله «یک دسلته میکلروب»است، ندارند؛ « برده

« بعضی از آنها که کم و بیش به آرزوهای محدود خودشان»، و «غلتند
شلهوت آنهلا از پلایین تنله بله »می آید، یلا « شکمشان جلو»می رسند، 

یگلر از آنهلا مشلهدی می کند؛ و نمونۀ بعضی د« آرواره هایشان سرایت
و سورچیِ راه خراسان، است کله وقتلی « طلب آمرزش»رمضانِ داستان 
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که یکلی از دو مسلافر پوللدار او در راه ملی میلرد، مسلافر دیگلر را هلم 
خودش خفه می کند و هزار و پانصد تومان پولش را از جیلبش در ملی 

اسلت، ملردی شصلت سلاله کله عاشلق « الله»آورد؛ یا خدادادِ داستان 
یک دختر کولیِ دوازده سلاله ملی شلود، و در سلرانجامِ ایلن عشلق بلی 

« چنگال»فرجام خودش را سر به نیست می کند؛ یا سیّد احمدِ داستان 
      است که عاشق خلواهرش، ربابله، اسلت و نملی دانلد، و وقتلی کله فکلر
می کند که خلواهرش میلل شلوهر کلردن دارد، در اوج هیجلانی جنلون 

 . هر و خودش را می کشدآمیز و موروثی خوا

 خواهر* 

صلادق »و امّا خواهر، دوّمین زن در زنلدگی ملرد، در داسلتانهای  
او « تخیّللی»، غیبتی مرموز تلر از غیبلتِ ملادر در داسلتانهای «هدایت

در داستانی که بلیش از  هملۀ داسلتانهای دیگلر ملی تلوان انتظلار . دارد
که کم و بیش از همه داشت که راویِ داستان از خواهر هم بگوید، چنان

تلک »اسلت، زیلرا کله در ایلن « بلوف کلور»کس گفته است، داستان 
نش را و اراوی مجللال آن را دارد کلله خللودش را و خانللد« گللویی دراز

امّلا . جامعه اش را به سایه اش که روی دیوار افتاده اسلت، معرّفلی کنلد
ن که مایۀ اصللی آ« لیکوسمب ،استعاری، سور الیستی»در این داستانِ 
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باید از زندگی خلود نویسلنده گرفتله شلده باشلد، قهرملان داسلتان نله از 
 :خواهر حرفی دارد، نه از برادر، و می گوید

از دنیای داخلی فق  دایه ام و یک زن لکّاته بلرایم مانلده ... »  
بود، ولی ننجون دایۀ او هم هست، دایۀ هردومان اسلت، چلون نله تنهلا 

یم، بلکه ننجون هر دوملان را بلاهم من و زنم خویش و قوم نزدیک بود
اصالً مادرِ او مادر من هم بلود، چلون ملن اصلالً ملادر و . شیر داده بود

پللدرم را ندیللده ام و مللادر او، آن زن بلنللد بللاال کلله موهللای خاکسللتری 
مادر او بود که   مثل ملادرم دوسلتش داشلتم و . داشت، مرا بزرگ کرد

 «.ی گرفتمبرای همین عالقه بود که دخترش را به زن

بللاالخره عمللو یللا پللدرم بللرای کللار »: در جللایی دیگللر مللی گویللد 
تجارتی خودش با بوگام داسی به شهر ری برمی گردد و مرا می آوررد به 

 «.دست خواهرش که عمّۀ من باشد، می سپارد

 ،از وقتلی کله خلودم را شلناختم»: و باز در جایی دیگر می گوید 
و او را دوست داشتم، به قلدری او  عمّه ام را به جای مادر خودم گرفتم

را دوست داشتم که دخترش، همین خواهرِ شیری خودم را بعدها چلون 
 «.شبیه او بود، به زنی گرفتم
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پس در این سه جا اشاره هلای راوی بله زنلی اسلت کله در اصلل  
خواهرِ پدر است، در نقشِ دوّم عمّه است، در نقشِ سوّم جای ملادر را 

در غیبت مادرِ رؤیایی ، . هارم، مادر زن می شودمی گیرد، و در نقشِ چ
،  «خانلدانی»یلا « دنیلای داخللی»می شلود، و  در « مادر»خواهرِ پدر 

می شود، آن هم همسلری کله بله سلبب نزدیلک « همسر»خواهرِ شیری 
بلودن، همسلرِ تقلدیری « هم ملادر»بودن، یا در واقع « همدایه»بودن، 

، خلواهر بلا وجلود هملۀ نزدیکلی است؛ امّا به هر حال در دنیای واقعی
اش به برادر، نمی تواند به او تمایل جنسی داشلته باشلد، و تملایلش بله 

فاسلقهای جفلت و »آنهلا را « بلوف کلور»مردان دیگر است کله راویِ 
سلیرابی »معرّفی ملی کنلد، بلا شخصلیتهای اجتملاعی ای ماننلدِ « طاق

سلوف کله فروش، فقیه، جگرکی، ر لیس داروغله، مقّنلی، سلوداگر، فیل
بله ایلن « .اسمها و القابشان فرق می کرد، ولی همه شاگرد کلّه پز بودند

ترتیب خواهرِ شیری و همسرِ تقدیری، به هلرکسِ دیگلر تمایلل جنسلی 
 .است« شاگرد کلّه پز»داشته باشد، آن کس 

، سلیّد احملدِ «سله قطلره خلون»از کتلابِ « چنگال»در داستان  
از . اش، ربابه، بسلیار بله هلم نزدیکنلدهجده ساله و خواهرِ پانزده ساله 

آنجایی که از زندگانی کردن با نامادری و پلدرِ مجنلونی کله مادرشلان را 
شبها وقتی کله »کشته است، سخت در رنجند، تصمیم به فرار دارند، و 
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و ترتیلبِ [ مقصد فلرار] لنگهابجز حرفِ »می روند، « توی رختخواب
 .نیست« فرار چیز دیگر در میان

مشلهدی غلالم، »می دهد، و آن اینکه « پیشامد دیگری رخ»امّا  
ملادرش را بله خواسلتگاری »اسلت و « عّالف سلرِ گلذر ربابله را دیلده

می کنلد و « این پیشامد تأثیر بدی در اخالق احمد». می فرستد« ربابه
نشلان بدهلد کله مشلهدی غلالم را دوسلت  برای اینکه به احملد»ربابه 

یلک شلب احملد « ...ملی کنلد  ز محبّلتندارد، نسبت به او بیشتر ابرا
    بللرای شللنیدنِ حللرفِ دل ربابلله در بللارۀ مشللهدی غللالم، زیللر پللای او را 

نله اش ت مرده شلور ریخلتش را ببلرد، الهلی»: می کشد و ربابه می گوید
 :و آن وقت این مکالمه میان آنها پیش می رود« !زیر گل برود

 « .نه، تو خودت او را می خواهی» ] 

 «.که نه، من بجز تو کسی را دوست ندارمبه جدّم » 

 «.دروغ می گویی» 

       والللله دروغ نمللی گللویم، هللر آنللی کلله راه بیفتللی مللن هللم بللا تللو » 
 «.می آیم

 «.نه، پس فردا می رویم... هفتۀ دیگر » 
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 «...با این پا » 

؟ از همللان اوّل ... دیللدی کلله مللن فهمیللدم ... هللان ... هللان » 
 «.مسخره تو شده م. سخره کرده ایفهمیده بودم، تو مرا م

 «.بیا همین اآلن برویم. تو به خیالت که من دروغ می گویم» 

مردهلای  گلهلنتلو ا. امّا تو آنجا می خواهی شوهر بکنی... هان » 
 «...تو می خواهی . پُر زور، جوان و سرخ و سفید دارد

در این وقت احمد گونله هلایش گلل انداختله بلود، بله دشلواری  
ربابه . دهنش خشک شده بودو کشید، انگشتهایش می لرزید نفس می 

 :ملتفتِ او نبود، دنبال حرفش را گرفت

آخلر مگلر نبایلد . به جدّم قسم اگر من زن مشهدی غلالم بشلوم» 
ملاه سللطان . وانگهی او پیر و زشت است... نمی گویم ... بگویم بله؟ 

 النگلهحلاال . ..با تلو ملی آم. من او را نمی خواهم .گفت دوتا زن دارد
 «خیلی دور است؟

 «.وانگهی با مال می رویم. نه ، پشت کوه است» 

ملن یلادم . ایلیلاتی هسلتند... زنهای اونجا چطورند، هلان ... »  
از توی کلوه ... است، ننه نادعلی گاهی می آمد خانه مان، یادت هس؟ 

 «.تو زن دهاتی هم می گیری... صحبت می کرد 
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ربابله ایلن . او خیلره ملی نگریسلتاحمد به طلرز مخصوصلی بله  
کرده بود، ولی از روی لجاجت می خواست او  تغییرِ حالت او را حسّ

 :غلت زد و شروع کرد به خواندن .را به حرف بیاورد

 منم، منم بلبل سرگشته،»   

 :( صد کوه و کمر گشته)از کوه و کمر برگشته   

 مادر نابکار مرا کشته،  

 پدر نامرد مرا خورده،  

 ،خواهر دلسوز  

 استخوانهای مرا با هفتا گالب شسته،  

 زیر درخت گل چال کرده،  

 :منم شدم یه بلبل  

 «.پَر پَر  

این همان ترانه ای بود که سه سال پلیش در اتلاق رویِ آب انبلار  
باهم می خواندند، وللی امشلب جلور دیگلر بله نظلر احملد آملد و او را 

ی خواست به او بفهمانلد کله ملن مثل این بود که م. بیشتر عصبانی کرد
 .[شوهر می کنم و می روم
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در اینجاست که احمد از جلا در ملی رود و گللوی خلواهر را ملی  
فشارد و سر او را به سنگ حوا می کوبلد و او را ملی کشلد، و صلبح 

 .نعش خودِ سید احمد را هم در کنار نعش خواهرش پیدا می کنند

ر و بلرادر بله انلدازه ای نشانه های نزدیکیِ غیرعلادی ایلن خلواه 
بله اینکله احملد پلا درد « صادق هدایت»زیاد و آشکار است که اشارۀ 

نقشلۀ » شلود و « زمینگیلر»دارد و می ترسد که ربابه شلوهر کنلد و او 
شان به هم بخورد، به هیچوجه نمی تواند توجیه کنندۀ وابسلتگی « فرار

شم بیاید و او و عمیقِ سید احمد به خواهرش باشد، تا آنجا که به سر خ
که در داستان آمده است، خود « بلبل سرگشته» ۀتران. خودش را بکشد

ریشه ای دیرین در بیان استعاری مهر و بی مهری در بستگیهای خلونی 
دارد، و معلوم نیست که در اصلِ افسانه یا ترانه این مادر بوده است کله 

ا زن پلدر  پسر را کشته است و گوشت او را خوراکِ پدر کرده اسلت، یل
پلدر بلی « چنگال»به  هر حال  در  زمینۀ  اصلی  داستانِ  . و نا مادری

بلالی جلان ایلن دو »عاطفه است، و رقیه سلطان، ناملادریِ بلی رحلم، 
از شلکنجه و آزار آنهلا بله هلیچ وجله »، کله «بچّۀ یتلیم، احملد و ربابله

 .نمی کند« کوتاهی

ملی « سرگشلتهبلبلل »پس سیّد احمد خود را هملان پسلر افسلانۀ  
او، ولی ربابه به نظر سلیّد احملد علیلل « خواهر دلسوزِ»داند و ربابه را 

نمی تواند در دلسوزی بر سر پیمان بماند تا سلیّد احملد بله آزادی بلبلل 
 .ر کشیدن برسدشدن و پَ
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و در داسلللتانِ « بلللوف کلللور»غیلللر از ایلللن دو ملللوردی کللله در  
حضلوری و توصلیفی  از خواهر، دوّمین زن در زنلدگی ملرد،« چنگال»

، چله آنهلا کله «صلادق هلدایت»مشاهده می کنیم، در دیگر داستانهایِ 
، خلواهرِ ملرد «تخیّللی»یا ر الیستی است، چه آنها کله « واقعی»ظاهراً 

جایی ندارد؛ امّا همین دو ملورد بلرای پلی بلردن بله احسلاس نهفتله یلا 
 .نسبت به خواهر، شاید کافی باشد« صادق هدایت»پنهان داشتۀ 

 

 همسرها، جُفتها* 
یلا همسلر ملی رسلیم کله ملردِ « جفت»حال به سوّمین زن، یعنی  

او را « تخیّلیِ»، مخصوصاً مردِ داستانهای «صادق هدایت»داستانهای 
در طلسللم خللود گرفتللار مللی کنللد، و ایللن زن البتّلله از حیللث شخصللیت 

علویله »در پست ترین درجه شلامل زنلانی مثلل . درجات مختلف دارد
ی شللود و نیللز مثللل همسللفرانش در راه زیللارتِ امللام رضللا، و ملل« خللانم

     ، و در«طلللب آمللرزش»در داسللتانِ « شللاباجی خللانم»و « عزیللز آقللا»
بللوف »در داسللتانِ « زن اثیللری»عللالی تللرین درجلله شللامل زنللانی مثللل 

در داستانی « کاتیا»، یا «گجسته دژ»در داستانِ « روشنک»، یا «کور
 .«مپینگهاس»داستان در « سیتا»به همین نام، یا 



41 
 

زن رؤیایی و اثیری در هر داستانی حضور پیدا می کنلد، ورودش  
در . به دنیای مرد، و نیز چهره و رفتارش خصوصیاتی تقریباً ثابلت دارد

داستان ظاهر می شود، زنی اسلت  ، وقتی که این زن بر مردِ«بوف کور»
اسلت، و منتظلر، نشسلته  او، ظلاهراً ۀوی در خانسیاهپوش که روی سکّ

او را چنین  ۀمرد کبریت می زند تا جای کلید را پیدا کند، چهر که وقتی
 :می بیند

ب ، دو چشم سیاه درشت کله میلان صلورت دو چشم مورّ»               
مهتابی الغری بود، همان چشمهایی که به صورت انسان خیره ملی شلد 

من شلده بدون یک کلمه حرف وارد اتاق »او « ...بکند بی آنکه نگاه 
لین برخورد ما همین طور ر می کردم که اوّهمیشه پیش خودم تصوّ. بود

 «.خواهد بود

. یلایی بله ملرد خبلر نملی دهلدؤزن ر. و باید هلم چنلین باشلد            
مردی که نمی خواهد یا نمی تواند بلا  ناگهانی وارد می شود، مخصوصاً

« صادق هدایت» این واقعیت را. ی و مرسوم آشنا شودعادّ ۀزن به شیو
گویلد، یلا از زبلان  اش می« لیتخیّ»داستانهای  مردِ ۀدر مواردی دربار
 :می گوید« کاتیا»مهندس اتریشی در داستان . کند آنها اعتراف می

جلوان  یکمرتبه در باز شد و دیدم که یلک دختلرِ... یک روز »         
ه من سر جای خود خشک شده بودم و مات بل. خوشگل وارد اتاقم شد
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سرتا پای دختر نگاه می کلردم و او بله نظلرم یلک فرشلته یلا موجلودی 
 «...خیالی آمد

لین زن و آخرین او برای من اوّ»: کند که و بعد اعتراف می              
می دانیلد، همیشله . ثیر فراموش نشدنی در من گذاشتأزن بود و یک ت

چلون اگلر  ،زن باید به طرف من بیاید و هرگز من به طرف زن نمی روم
ملی کلنم کله آن زن بلرای خلاطر ملن  این طلور حلسّ ،من جلو زن بروم

ت دیگلری خودش را تسلیم نکرده، ولی برای پول یا زبان بازی و یا علّ
ساختگی و مصنوعی را ملی  احساس یک چیزِ. خارج از من بوده است

 للین بلار زن بله طلرف ملن بیایلد، او را ملیا در صلورتی کله اوّامّل. کنم
 «.پرستم

نوازنده  ، واسیلیچ«سگ ولگرد»، از کتاب « یتجلّ»در داستان         
سر »ا شوهری با هاسمیک زنی است شوهردار، امّ. و استاد ویولن است

، پللول پرسللت و بللی اعتنللاء بلله آرزوهللای «طللاس، شللکم پللیش آمللده
در نتیجه طبیعی است که هاسمیک به مردی دیگلر، بله نلام . هاسمیک

م ویوللون او، این سورن کافه ای است کله معلّلپاتوق . سورن، دل ببندد
بلا آن حاللت »همان واسیلیچ، در آنجلا ویلولن ملی نلوازد، و وقتلی کله 

بله صلورت یلک »می گیرد، « ر ویولن را در دستی و لبخند متکبّجدّ
یلک شلب هاسلمیک . کنلد ملی« نیمچه خدا در نظر هاسلمیک جللوه

در آنجا اقاملت دارد سورن به پانسیونی می رود که واسیلیچ  برای دیدنِ
و در همانجا به سورن، و البد به شلاگردهای دیگلرش، نلواختن ویلولن 
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تی از پایان وقت تعلیم ملی گلذرد و سلورن از پانسلیون مدّ. یاد می دهد
هاسمیک ناچار به اتاق واسیلیچ می رود تلا ببینلد کله .  بیرون نمی آید

هنرمند خیاالتی در این موقع واسیلیچ، . تی دارددیر کردن سورن چه علّ
       ایش حقیقللت یافتلله اسللت، و بلله هاسللمیک ؤیللر مللی کنللد کلله رتصللوّ

 : می گوید

... من نمی دانستم آیا ممکن است کسی به فکر من باشلد؟... »         
در . چطور ممکن اسلت؟ فقل  در خلواب همله چیلز را ملی شلود دیلد

ن هملی چند سال پیش در صوفیا بودم،... خواب همه چیز ممکن است
نملی خلواهم یللادم ... ، نله (اشلاره بله عکلس روی دیلوار کلرد)دختلر 
در کافله همیشله ملن بله نیملرخ ... نیمرخ شما هم شبیه اوست ... بیاید

یادم است در خواب دیدم هملین ! چیز غریبیچه ... شما نگاه می کنم 
خیللی نزدیلک آملد ، ... زدم وارد اتلاقم شلد  ملن ویلولن ملی... دختر 

تم، نشست و حرفهایی کله فقل  در خلواب ملی شلود دستهایش را گرف
 «...یک دقیقه ، فق  یک دقیقه بود... گفت

ا هنرمند بیچاره نمی داند که هاسلمیک بله سلراغ سلورن آملده امّ 
ی در نظلرش یاهای او نیست و عنایتی به او نلدارد، و حتّلؤاست و زن ر

ت مس»دیگر نیمچه خدا هم نیست، زیرا که یک شب او را هنگامی که 
به طلرف یکلی از ایلن زنهلای »بیرون آمده و « خرابات»از « و شنگول
آن زن با صورت بزک »است، و شنیده است که  رفته، دیده« کوچه ای

بلرو »: برمی گردد و بله اسلتاد واسلیلیچ ملی گویلد« رنگرزی شده ۀکرد
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همان یله . خاک به سرت، تو که مرد نیستی! خجالت نمیکشی! گمشو
و « ...آدم پلیش سلگ بلره بهتلره ! سرت زیاد بلوددم از مه هم که آعدف
ب کرده بود که این هنرمند بزرگ که قادر بود حلاالت هاسمیک تعجّ»

جادویی خود روی سلیم ویلولن تولیلد کلرده و  ۀگوناگون از لغزش آرش
افسونگر سیر و سیاحت بدهد، چطور  شنوندگان را در دنیاهای ناشناسِ

 «ی را داشته باشد؟ممکن بود که احتیاجات مردمان معمول

ناگهلانی  ا واسیلیچ که در دنیای خیالی خلود، در آرزوی ظهلورِامّ 
یایی و اثیری، جوانی خود را باخته است، گیالسی ودکا به دست ؤزن ر

ملی « شوبرت سورنادِ»می دهد و برای او شروع به نواختن    هاسمیک
یم معشلوق قلد ۀبلرای هملزاد و سلای»کند، و چنان می نوازد کله گلویی 
می فهمد و باالخره هنرش او را جلب  خود، برای کسی ساز می زند که 

ثیر سلاز و أدر چشلمان او تل»ا همینکله برملی گلردد تلا است، امّ« کرده
بلا . ه می شلود کله هاسلمیک رفتله اسلترا دریابد، متوجّ« احساساتش

« صللادق هللدایت»اینکلله بیشللتر مردهللای خیالپرسللت در داسللتانهای 
دل خلودش بیایلد و  یی آنهلا خلودش و بلا کشلشِیلاؤمنتظرند کله زن ر

ناگهانی بیاید، وقتی هم که این زن می آید و در عالم واقعیت ملی آیلد، 
هرچنلللد « زن خیلللالی»نملللی داننلللد بلللا او چللله کننلللد، چلللون  معملللوالً

آنکه در دنیلای واقعلی . بماند« یندست نیافت»است، باید « ینخواست»
کند، با اینکه در جسم خود می آید و می خواهد خودش را تسلیم مرد ب

در  ملثالً. او نیسلت خلودِ روحلاً ،را دارد« زن خیلالی»صات مشخّ ۀهم
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داسللتان،  ، مللردِ« سلله قطللره خللون»، از کتللاب «صللورتکها»داسللتان 
ل چیزی که از ساعت اوّ»منوچهر، با خجسته در سینما آشنا می شود، و 

شلنایی بعلد کله آ. اوست« سادگی»کند  می« خجسته ۀمنوچهر را شیفت
 بیشللتر مللی شللود و درخللت عشللق بایللد بلله ثمللر بنشللیند، خللواهر بللزرگِ

او ، عکسی می آورد کله خجسلته   مین  زن  دنیای  مردیِمنوچهر ، دوّ
 دیگلری ملرد( آمیلز کینله با بیلانِ« در کنارِ» البد به مفهومِ)بغل  را در

     اتله تبلدیلدر علالم واقعیلت، بله لکّ ،یلاییؤدهلد، یعنلی زن ر نشان می
گیلرد کله جسلم معشلوق را  و آنوقت است که مرد تصمیم می ؛می شود

و آنوقلت اسلت کله  ؛آللوده اسلیر نمانلد بکشد تا روح معشوق در جسمِ
پلاکی و پلاک  ۀبه نشان]سفید  با لباس کشتیبانیِ»منوچهر در بالماسکه 

بلا شلنل سلیاه [ اهلریمن]فیسلتو ، خجسته را با لباس مِ[کنندگی دریایی
بگو مگویی اعتراف   می بیند و پس از[ گیتادلی و لکّ هرزه ۀبه نشان]

 :می کند که

دانلی، هلیچ  تو برای من مظهلر کلس دیگلری بلودی، ملی»              
با دید ایده آلیستی کسانی مثل ]حقیقتی خارج از وجود خودمان نیست 

در عشق این مطلب بهتلر معللوم [.  George Berkeley ،کلیبارجورج 
ر خلودش کلس دیگلری را دوسلت تصوّۀ کسی با قوّمی شود، چون هر 

نله از زنلی  ،ر خودش است که کیف ملی بلردتصوّ ۀمی دارد و این از قوّ
ر نهانی آن زن تصوّ. که جلوی اوست و گمان می کند او را دوست دارد

   ... خودمان است، یک موهلوم اسلت کله بلا حقیقلت خیللی فلرق دارد 
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یک موهوم دیگر هستی، یعنی  می خواهم بگویم که تو برای من موهومِ
برایت گفته بودم که . ل من بودتو به کسی شباهت داری که او موهوم اوّ

تو را دوست داشتم چون شبیه او .... پیش از تو مگ را دوست داشتم 
پیش خودم . تو را می بوسیدم و در آغوش می کشیدم به خیال او. بودی
هلم زدم چلون تلو کله ه تلو بل اکردم که اوست و حلاال هلم بل ر میتصوّ

 «.یادگار آن موهوم را چرکین کردی ،موهوم من بودی ۀنمایند

خیالی با حضورش در عکسی در کنار  زنِ ،در یک داستان هاینک  
ملرگ، یگانله دلیلل الزم بلرای  اته شود و سزاوارِمرد دیگر تبدیل به لکّ

داسلتان  موهوم پرست از زن واقعی نیست، چنانکله ملردِ روگردانی مردِ
شده است دو سله بلار بله « با دختری که تازه با او آشنا»، «زنده بگور»

در سلیرهای  »سینما می رود و در آنجا، در حالی که موسیقی فیلم او را 
 روی پسلتانهای آن دختلر ملی» دسلتش را در تاریکی ،«خیالی  می برد

دختللر هللم و مللی زنللد،  «از روی لبهللای تللر و تللازه آن بوسلله»، و «مالللد
روز آخلری کله از هملدیگر »به ملرد ملی چسلباند و خالصله خودش را 

   می شوند، دختر قرار ملی گلذارد کله فلردای آن روز، ملرد بلرود و « جدا
      ا دختللری کلله محسللوس و ململلوس امّلل. او را بلله اتللاق خللودش بیللاورد

  دیگر آسمانی نیست، خاکی شلده اسلت و ملی خواهلد ملرد  ،شده است
: رد از او روی ملی گردانلد و ملی گویلددر نتیجله مل. را هم خلاکی کنلد

نمی دانستم چه شد که پشیمان شدم، نه اینکله او زشلت بلود یلا از او »
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نله، نخواسلتم دیگلر او را . ه ای مرا بازداشتا یه قوّخوشم نمی آمد، امّ
 «.مدلبستگیهای خودم را از زندگی ببرّ ۀخواستم هم ببینم، می

، اودت «سله قطلره خلون»اب از کتل« شکسلته ۀآینل» در داستانِ        
اتلاقش کله  ۀداستان از پنجلر مردِ. است« مثل گلهای بهاری تر و تازه»

چقدر دقیقله هلا، سلاعتها و شلاید »اتاق اودت است،  ۀروی پنجره روب
کنللد،  اتللاقش بلله او نگللاه مللی ۀاز پشللت شیشلل« روزهللای یکشللنبه را

بخصللللوص شللللبها وقتللللی کلللله جورابهللللایش را در مللللی آورد و در »
میلان او و « مرملوزی ۀبله ایلن ترتیلب رابطل»رود، و  می« بشرختخوا
می شلود، چنانکله اگلر یلک روز او را نبینلد مثلل ایلن « تولید»اودت 

آنوقلت یلک روز کله بلاهم بله تماشلای . است که چیزی گم کرده اسلت
تیلغ  ۀچلون اودت دللش ملی خواهلد معرکل ،جشن جمعه بازار می روند

به حال خود می گذارد و به خانه  ژیلت فروش را تماشا کند، راوی اورا
ی هرگلاه کله کنلد، و حتّل می رود و سه هفته ای بله او بلی اعتنلایی ملی

بعلد هلم . اتلاقش را ملی بنلدد ۀاو پنجر ،اتاق اودت باز می شود ۀپنجر
داستان برایش مسافرت به لندن پلیش ملی آیلد و یلک ملاه بعلد در  مردِ
انلدوه عشلق دختر در آن کند که  نامه ای از اودت دریافت می     لندن

 :می ریزد و می گوید جفازده اش را بیرون

همان طوری که تصمیم گرفته ام، روز یکشنبه از پاریس خلارج » 
 ساعت شش و سی و پنج دقیقه را ملی گیلرم و بله کالله ترنِ. خواهم شد

روم، آخرین شهری که تلو از آنجلا گذشلتی، آنوقلت آب آبلی رنلگ  می
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بدبختیها را می شوید و هر لحظه رنگش  ۀهم بینم، این آب دریا را می
زمزملله هللای غمنلاک و افسللونگر خللودش روی  علوا مللی شللود، و بلا

ساحل شنی می خورد، کف می کند، آن کفها را شنها مزمزه ملی کننلد و 
و بعد همین موجهای دریا آخرین افکلار ملرا بلا خلودش  ،فرو می دهند
 «.خواهد برد

ملرد و در  دور بله نزدیلکِ ۀجلردر اینجا زن خیالی که از پشت پن 
برابر او آمده است و خود را تسلیم او کرده است و واقعی شده اسلت و 

 ه سللزاوار مللرگ، بللرای اینکلله مللردِبللی اعتنللایی، و نیللز البتّلل سللزاوار 
او را خود بر عهده ملی گیلرد و  ۀسر نیندازد، وظیف خیالپرست را به درد

 .می کند  به جای کشته شدن، خودکشی 

ملرد بله زن و سلپس  کشلشِ این گونله پایلان گلرفتن ملاجرایِا امّ 
کملال  ۀصادق هدایت نمون« لیتخیّ» روگردانی او از زن در داستانهایِ

ت ابللد کلله مللرد و زن در اوج لللذّی یافتلله ای نیسللت، و وقتللی کمللال مللی
ملرگ بازشلناختنی  ۀعشلق از سلکر ۀهماغوشی، در لحظله ای کله خلسل

« ل .ل.گ.س» در داسللتانِ. ندنیسللت، بمیرنللد، یعنللی خللود را بکشلل
 «دتِ»سوسن، زن هنرمند و روشنفکر دو هزار سال بعد، به مردی به نام 

کنی میل مرگ ضعیفتر از میل  گمان می»: گوید که عاشق اوست، می
 «.است أمبه زندگی است؟ همیشه عشق و مرگ باهم تو
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و در اینجا، بدون ارتباطی آشکار با موضوع سخن، گفتنلی اسلت  
زن هنرمند و روشنفکر دو هلزار سلال بعلد، یعنلی زن زملانی کله  که این

هرگونه آسایش از حیث خورد و خوراک و پوشاک و خانه و شلهوت »
عللم و  ۀدر سلای»و اینهلا همله « ملردم اسلت ۀو گردش در دسترس هم
 ، خلود بله نشلخوارِ«ر شلده اسلتملردم میسّل ۀکوشش انسان بلرای همل

     از مهمللانش چنللین پللذیرایی  حرفهللای فیلسللوف منشللانه مللی پللردازد و
ناگهان در اتاق باز شد و دختر سیاه کوچکی سر تا پا لخلت  »: می شود

به بازو و  وز کرده،  لبهای سرخ که  با چشمهای درشت و موهای تابدارِ
. با گامهای شلمرده وارد شلد ،مچ پاهایش حلقه های کلفت طالیی بود

. ر دسللت داشللتد ،سللینی کوچللک چللوبی کلله در آن دو گللیالس بللود
 «...گیالسها را روی میز گذاشت 

صللادق »در داسللتانهای : برگللردیم بلله موضللوع عشللق و مللرگ 
 عاشق و معشلوق معملوالً این میل به مردن در اوج هماغوشیِ« هدایت

در مرد بروز می کند، یا در واقلع آرزوی ملرد اسلت، کله در ملواردی بلا 
« صللورتکها»تان مللرد بلله واقعیللت در مللی آیللد، چنانکلله در داسلل ۀاراد

اتله شلده او لکّ منوچهر موهوم پرست، که معشلوقش، خجسلته، در نظلرِ
یلک و ایلن زنلدگی را کله » ،است، تصمیم می گیرد که با او آشتی کند

مادرش به او داده اند بلا یلک شلب تاخلت  و شب توی رختخواب پدر
این فکلر »و « د و در آغوش هم بمیرندنبزند، خجسته باشد، زهر بخور

وللی ایلن آرزوی قشلنگ و ، «ش خیلی قشنگ و شاعرانه می آیدبه نظر
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منلوچهر خجسلته را راضلی . شاعرانه را نویسنده به انتقام تبدیل می کند
در راه . مللی کنللد کلله از همللان مجلللس بالماسللکه بلله مازنللدران برونللد

صبح یک مشلت »منوچهر، به پرتگاه می افتد و  ۀه به اراداتومبیل، البتّ
کملی دورتلر »است و « اتومبیل کنار جاده افتادهش گوشت سوخته و لف

یکی چاق و سرخ و دیگری »دیده می شوند، « دو صورتک پهلوی هم
 «.زرد و الغر به شکل چینیها که به هم دهن کجی کرده اند

رازهای  ۀرمز هم سوسن، که ظاهراً« ل.ل.گ.س» ا در داستانِامّ 
وار «فرویلد»سلت، درون آدمی به یاری علم و منطق بر او گشوده شلده ا

« تد». عشق در می آید به صورتِ« ه شدهتکش شهوتِ»معتقد است که 
کاشللکی مثللل زمللان قللدیم شللراب مللی »: کلله عاشللق اوسللت مللی گویللد

گلی کوتاه، جلو چراغ  ۀخان ۀخوردم، می آمدم توی کوچه از پشت پنجر
« .تلو ملی خوابیلدم ۀتو را می دیدم و همانجا تا صبح پشت پنجلر ۀسای

از اوهام رهلایی یافتله باطلل  برای سوسنِ یت که چنین آرزویبدیهی اس
هلیچ وقلت ملرا در خلواب ندیلده  آیلا»: می پرسلد« تد»می نماید و از 

... چرا، فق  یکبار، و از خودم بیزار شلدم »: گوید می« تد»و « ای؟
 «.رده ات را در آغوش کشیده امخواب دیدم که تو را کشته ام و مُ

مرد و به  ۀواقعیت به خان ی خود در عالمِزن اثیر« بوف کور»در  
چند لحظه . اتاق او می آید و خاموش روی تختخواب او دراز می کشد

رده اسلت، چلون بله هلر حلال او زن ر مرد معلوم می شود کله او مُلبعد بَ
یا و افیلون ؤواقعیتها که غیرواقعی تر از عالم ر یایی است، و در عالمِؤر
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وار آملللدنش و روی تختخلللواب دراز او و زنلللده  رده بلللودنِاسلللت، مُللل
علالم » واقعیلتِ کشیدنش و جسد خود را تسللیم ملرد کلردنش گویلایِ

آشنا شلده نملی دانلد چله  ۀروی آورد ۀزند مردی است که با زنِ« خیالیِ
 اوست، رویِ خود را، که به تعبیری راندنِ سر کشتنِ زنده دردِ زنِ. کند

اتگی را از ه باشد، خلود لکّلردا زنی که خود مُگذارد،  امّ مرد می دستِ
 جسلمِ حلرارتِ خود دور کرده است و به جسلم خلود شایسلتگی گلرفتنِ

 ملی« بلوف کلور» ملردِ. ملرد در خلود را داده اسلت روحِ مرد و حللولِ
 :گوید

خود را  تن خودم او را گرم بکنم، و حرارتِ خواستم با حرارتِ» 
ن وسلیله بتلوانم ملرگ را از او بگیلرم، شلاید بله ایل به او بدهم و سردیِ

لباسلللم را کنلللدم، رفلللتم روی  - .او بلللدمم خلللودم را در کالبلللدِ روحِ
مهر گیاه به هم چسلبیده  ۀو ماد نر مثل  –تختخواب پهلویش خوابیدم 

خلودش جلدا  مهلر گیلاه بلود کله از نلرِ ۀتن او مثل تن ماد بودیم، اصالً
 «.کرده باشند و همان عشق سوزان مهر گیاه را داشت

 رده خوابیلدن، توانسلته اسلت حلرارتِمُ زنِ این پهلویِ آیا مرد با 
خللود را در کالبللد او بدمللد؟ اگللر نتوانسللته  خللود را بلله او بدهللد و روحِ

پلس چلرا ملی گویلد  ،او   فق  بیلان آرزوی اوسلت است، و این حرفِ
 من مثلِ»و نمی گوید  ،«هم چسبیده بودیمه مهر گیاه ب ۀمثل نر و ماد»
رده کله چلون مُل ،«مهر گیاه بود چسبیده بودم ۀماد مهر گیاه به او که نرِ

چسلبیدن از هلر دوی آنهلا   فاعلیت ندارد تلا بلا ملرد جملع شلود و فعللِ
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« جلدا»ایلن  صادق  هدایت«  لیِتخیّ» آیا  در  داستانهایِ. صادر شود
زن، فللی نفسلله مشللکلی اسللت کلله مردهللا بللا آن  بللودنِ« دیگللری»و 

 و در جدایی از زن، آنقدر بلا خیلالِروبرویند؟ و این مردها، دور از زن 
برایشان دشوار شلده اسلت و « با زن بودن»زن عشق کرده اند که دیگر 

علادت کلرده انلد، و چنلان علادت « زن را با خیال در خود داشتن»به 
[ Hermaphroditus]« هرمللا فرودیللت»کللرده انللد کلله در آنهللا آرزوی 

« هلرمس»زنلد هرمافرودیلت در اسلاطیر یونلان فر. شدن پیدا ملی شلود
[Hermes ] آفرودیت»و »[Aphrodite ]هرمس، پسر ز وس، از . است

طبیعت  شود و او را به فرشتگانِ عشق، دارای پسری می ۀآفرودیت، اله
[nymphs ] در کوهستان آیدا[Ida ]ایلن . می سلپارد تلا بلزرگش کننلد

پسر که زیبایی پدر و مادر را در کالبد خلود جملع دارد، آزاد و سلرکش 
یلک روز کله برهنله در . ا در برابر زن خجلول اسلتگ می شود، امّبزر

، یکی [salmacis]« سالماسیس» نگاهکند،  می دریاچه ای زالل آبتنی
و سخت عاشلق  ، به او می افتددریاچه و رود و چشمه سار از فرشتگانِ
نوجلوان . او بله آب ملی افکنلد با دلباختگی خود را در پیِ ؛او می شود

. می کوشد که سالماسیس را از بوسیدن خود بلازدارد آزرمگین به عبث
عشق سالماسیس به هرمافرودیت تا به آن پایه است کله خلدایان آرزوی 

   هرمافرودیلت یگانله  او را بلا تلنِ به این نحلو کله تلنِ ،او را برمی آورند
ه در داسللتانهای البتّلل. نللر و مللاده، در یللک کالبللد ،دو کللس :کننللد مللی
 ۀاسلطور ، بلرعکسِ«بوف کلور»جمله آن از  ،تصادق هدای« لیِتخیّ»
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است کله « نر» ، این مرد یا جنسِ«سالماسیس +هرمافرودیت »یونانی 
 .را در دل دارد« ماده» آرزوی یکی شدن با جنسِ

آن بله مشلی و  باهت مهر گیاه بله هرمافرودیلت، و نیلز شلباهتِش 
لیانه در ، یا مهلی و مه[Mashya . Mashyo’i]مشیانه یا مشیا و مشیویی 

سامی اند و گفته شده اسلت کله اقوام ای ، که نظیر آدم و حوّ«بندهش»
جداگانله،  بلوده انلد و بعلد بله دو موجلودِ   در آغاز  موجودی  یگانله 

ما را به ایلن برداشلت راه  ،(۳)دیگری ماده، تبدیل شده اند  یکی نر و
در هنگلام روایلتِ حلال قهرملان داسلتانِ « صادق هدایت»می دهد که 

 خودِ او در. به این مفهوم رمزگونه توجّه داشته است« بوف کور»

___________________________________ 

چللون کیللومر  بلله هنگللام درگذشللت تخملله بللداد ، آن تخملله هللا بلله روشللنی » -۳
خورشید پلالوده شلد و دو بهلر آن را نریوسلنگ نگلاه داشلت و بهلری را سلپندارمذ 

با به سر رسیدن چهلل سلال، ریبلاس . زمین بوددر ( آن تخمه)چهل سال . پذیرفت
( بلدان )درسلت . زملین رسلتند( از)تنی یک ستون، پانزده برگ، مهلی و مهلیانله 

گونه که ایشان را دست بر گوش باز ایستند، یکی به دیگری پیوسته، هم باال و هلم 
پیلدا  بودنلد کله همباال( هر سه)آنگونه . میان هر دو ایشان فرّه بر آمد. دیسه بودند

 [    بقیه درصفحۀ  بعد]نبود که کدام نر و کدام ماده و کدام آن فرّۀ هرمز آفریده 
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به نقل از فرهنگ « گیاهها و دانه ها»در فصل « نیرنگستان»کتاب 
 :مهر گیاه می نویسد ۀجهانگیری و برهان قاطع دربار

آدملی و در زملین چلین رویلد و آن سلرازیر و  گیاهی باشد شبیه» 
اوست ، نر و ماده  موی سرِ ۀآن به منزل ۀنسار می باشد، چنانکه ریشنگو

هم کرده و پایها در همدیگر محکم سلاخته، گوینلد هلر  دست در گردنِ
 «... بمیرد  یآنکه آن را بکند در اندک روز

ملی توانلد ملرد را بله « زن را در خلود داشلتن» ا ایلن آرزویِو امّ 
بکشاند و موجلب شلود کله   [masturbation,oninism]سوی استمناء 

 خیلالِ داشتنِ»، هرمافرودیت وار، با «پرهیخته از زن»آزرمگین یا  مردِ
. اطفلای شلهوت کنلد ،«زن در خلود داشتنِ» ، یا با خیالِ«زن در خود

صلادق هلدایت « للیِتخیّ» واقعیت ایلن اسلت کله مردهلای داسلتانهایِ
   ان آشلکار حالشل خل ّ طبیعلت را در روایلتِنشانه هلای ایلن لغلزش از 

در حیطلۀ ایلن مفهلوم اسلت کله بایلد بله احلوال ایلن مردهلا . می کننلد
تهللای شللرم و ت یللا علّل کللرد تللا بلله علّللمّللأنگریسللت و در اقوالشللان ت

 . ردپرهیزشان از زن و نیز مهر و کینشان به زن پی بُ

_______________________________________ 

سلپس ... که مردمان بدان آفریلده شلدند  با ایشان است، که فرّه ای است( بود که)
هر دو از گیاه پیکری به مردم پیکری گشتند و آن فرّه به مینویی در ایشلان شلد کله 

 (.۳۱۳۹بند هش، مهرداد بهار، انتشارات توس، چاپ اوّل، )« .روان است
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  هیز از زن و پر شرم *
صلادق »داسلتانهای  ۀرا در ایلران، کله همل« بوف کلور»استان د 

او دانسللته انلد، و در خللارج از  خوانلده شللده اسلت، شلاهکارِ« هلدایت
در فرانسه، منتقدانی بوده اند که آن را یک اثر عمیق  ایران، مخصوصاً

پس باید در این داستان چیزهلایی باشلد کله  .فی کرده اندو ماندنی معرّ
هر انسانی، صرف نظلر از تفاوتهلای محیطلی و فرهنگلی، آنهلا را آشلنا 

اقل در لحظاتی از زنلدگی خلود پلاره ای از کند که حدّ بیابد و احساس
صللادق »ا امّلل. تجربلله هللای ایللن روح تنهللای پریشللان را داشللته اسللت

، در «بللوف کللور»پللیش از سللاختن و پللرداختن شللاهکارش، « هللدایت
« سلله قطللره خللون»، [۳۱۱۹]« زنللده بلله گللور»مجموعلله داسللتانهای 

در  ،«بلللوف کلللور»، و پلللس از [۳۱۳۱]« سلللایه روشلللن»، [۳۱۳۳]
 دردمنلدِ تنهلایِ با این روحِ ،[۳۱۱۳]« سگ ولگرد»داستان  همجموع

پریشان همراه بوده است و در حکایت حال مردانی کله  در برخلورد بلا 
اتلله، بایللد بللا پسللند و دریافللت او، کلله لکّ ری، چلله زنِیللاث زن، چلله زنِ

آنهللا اسللت، واکللنش نشللان دهنللد، آشللفتگیهای درون آنهللا و  ۀآفریننللد
 . وم آنها را روایت کرده استسرنوشت محت

 در برخوردِ را بخوانیم و نکته های مهمّ« بوف کور»اگر ما ابتدا  
اتله، را یادداشلت قهرمان این داستان با زن، چله زن اثیلری، چله زن لکّ

صلادق هلدایت را بخلوانیم، « للیتخیّ»کنیم، و آنگاه دیگر داستانهای 
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 ، تقریبلاًنکته های مهلمّخواهیم دید که در هر یک از آنها بعضی از آن 
هلم از « صادق هدایت» انگار خودِ. به همان شکل و شیوه، آمده است

، کله در داسلتانهای دیگلرش پراکنلده شلده مهلمّ مجموع این نکته هایِ
 .را ساخته و پرداخته است« بوف کور»است، داستان 

پراکنلده ملی نگلریم تلا ببینلیم کله  حال ما به این نکته های مهلمّ 
این روح دردمند پریشان را چگونه می دیلده اسلت و « ایتصادق هد»

و در نگرش بله  ،چه گفته است« هرمافرودیت»این  او در شناختِ خودِ
و بله چله « واال»رفتار و کردار و اندیشه های او، در چه ملواردی او را 

عروسلک پشلت »در داسلتان . اسلت همی دانست« بیمار»سببهایی او را 
ریشله  در شلناختِ« صلادق هلدایت»، «شلنسلایه رو»از کتلاب « پرده

داسلتان او ملردی اسلت  این دردمندی می کوشد، و قهرمانِ های تربیتیِ
مه بلرایش ایلن مجسّل»یک زن اثیلری عشلق ملی ورزد و  ۀمکه با مجسّ

در « صادق هدایت»چرا ؟ و . ی اوست« عشق، شهوت، و آرزو مظهرِ
 :پاسخ می گوید

بسته بود که در ایران میان مهرداد از آن پسرهای چشم و گوش »  
خانواده ضرب المثل شده بود و هنلوز هلم اسلم زن را کله ملی شلنید از 

ه ننه، ترسو، غمنلاک و او بچّ. پیشانی تا الله های گوشش سرخ می شد
افسرده بار آمده بود، تا کنلون بلا زن نلامحرم حلرف نلزده بلود و پلدر و 

ایح هلزار سلال پلیش مغلز او را از پنلد و نصل ،مادرش تا توانسته بودنلد
 ۀیک بچّ ۀبیست و چهار سالش بود ولی هنوز به انداز... انباشته بودند 
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فرنگی جسلارت، تجربله، تربیلت، زرنگلی و شلجاعت در  ۀچهارده سال
 «.زندگی نداشت

بلوف » غیر اثیری، باز مثل همسر در داستانِ زنِ ،در این داستان 
 ،دختلر عملویش. نزدیک مهرداد اسلت ، دختری از خویشاوندانِ«کور

انلد،  « شلیرنی اش را خلورده»را برای او نلامزد کلرده انلد و  ،درخشنده
دوران بلوغ  به  دختلری  ۀیک نوجوان در بحبوح یعنی که وابسته کردنِ

خانواده های ایرانی  بلوده اسلت،   نزدیک، که  مرسومِ  از خویشاوندانِ
بندد، زیرا کله او از می   زن  را  بر نوجوان  ۀورود به دنیای ناشناخت راهِ

خللواهر » تقریبللاً نزدیللک آشللناییِ کللودکی بللا دخترهللای خویشللاوندِ
 مانع از آن حرکلت گلام بله گلامِ« آشنایی»داشته است، و این « برادرانه

« بیگلانگی» ۀآن در حیطل زن و کشلفِ« رملزِ» پسر به سلویِ شورانگیزِ
دیگلر در میلان دخترهلای  ۀنیم جو و کشفِو  گویی این جست. است

 ۀملاد ۀبلرای یلافتن نیمل« مهلر گیلاه »نلر  ۀجلوی نیملو  بیگانه، جست
ا تنهللا یکللی از نیملله هللای دیگللر دارد، امّلل ۀاوسللت کلله شللباهت بلله هملل

پسلر و  شلور انگیلز و معاشلرت آزادِ گام به گامِ آنهاست، و با آن حرکتِ
جلو و یافتله و  یگانه باید جست دیگرِ ۀدختر در جامعه است که آن نیم

یک زن اثیلری دل خواهلد بسلت و  ۀممثل مهرداد به مجسّشود، وگرنه 
 از آدم زنده که حرف بزند، که تنش گرم باشد، کله موافلق یلا مخلالفِ»

خواهلد ترسلید و  ،«میل او رفتار بکند، که حسادتش را تحریک بکنلد
 . واهمه خواهد داشت
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مهلرداد  دردمنلدیِ ۀبدیهی است که صادق هدایت، که بلا ریشل           
 ۀتجزیلل»مه را ت، بلله حللال او دل مللی سللوزاند، چللون ایللن مجسّللآشناسلل

می بینلد، و ملی دانلد کله مهلرداد « بدبختی او ۀجوانی و عشق و نمایند
« میلهلایش را گلول زدهو بیچلاره احساسلات  ،با ایلن هیکلل موهلوم»

زجللر کشلیده، صللبر کلرده، خللودش را »اسلت و از دختلر عمللویش کله 
و . می گردانلد    ت، همچنان رویاس« وردهآاو در ۀمطابق ذوق و سلیق

تصلادفی  سرنوشت یک چنین روح تنهای دردمند پریشان با یک عاملِ
ختلام ملی رسلد، بله ایلن  ۀبه نقطل ،است« تراژدی» ۀو تقدیری، که ویژ

اوست و « مظهر عشقِ»ه، که مترتیب که وقتی که می خواهد میان مجسّ
 ،عمللویش دارد، و دختللر« جداگانلله در قلللب او یللک مکللان و محلللّ»

، به آسانی نملی توانلد از «بوف کور» یکی را انتخاب کند، مثل قهرمانِ
خلود دل  هرمافرودیتیِ موجودیتِ خیالی، از سالماسیسِ مه، از زنِمجسّ
او را  می میرد و مرد بدنِ  زن اثیری خود « بوف کور»در داستان . ببُرّد
ن ملی کنلد، و ه می کند و در چمدان می گذارد و در قبرستان دفه تکّتکّ

اوسلت  روی  ۀاته، کله دختلر عمّلآنوقت است که می تواند به زنش، لکّ
 :بیاورد، و آنوقت  است که  می گوید

تلن او  اتِات تلنم، ذرّنه تنها او را می خواستم، بلکه تمام ذرّ»          
، مهرداد در مورد «عروسک پشت پرده»و در داستان  ؛«را الزم داشت

با او قهر بکند و او را »گیرد که  خود تصمیم می یاییِؤمه یا زن رمجسّ
و در اینجاست که دختر عمویش، درخشنده، خود را، پلس از  ؛«بکشد
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 روحِ اصلالً»مه در ملی آورد و مجسّل« به شکل و حالتِ»تها تمرین، مدّ
مه در خلوت پشت پلرده می کند و به جای مجسّ« مه را تقلیداین مجسّ

این هنگامی است که مهرداد تصمیم گرفته و . در اتاق مهرداد می ایستد
 ؛بکشلد« رولور»مه وداع کند و آن را با است که در دیدار آخر با مجسّ

بلا »دختلر عملو زنلده ملی شلود و  مه در کالبلدِو در اینجاست که مجسّ
رولور را « بی اراده»به او نزدیک می شود، و مهرداد « گامهای شمرده

مه پشلت سلر هلم ه صلورت مجسّلسه تیر ب»از جیبش بیرون می کشد و 
 .می کند« خالی

سرنوشلتی « عروسلک پشلت پلرده»در واقع مرد هرمافرودیتی در  
عاملل تصلادفی »نلدارد، و اگلر « بلوف کلور» غیر از سرنوشت قهرمانِ

حلذف کنلیم، داسلتان « عروسلک پشلت پلرده» را از داستانِ« تراژدی
حوی واقعی تمام ناتمام می ماند، یعنی که داستان در عالم واقعیت، به ن

« بلوف کلور»شدنی نیست، و بعدها بله هملان نحلو خیلالی در داسلتان 
دیگر قابل تغییلر نیسلت و « هرمافرودیت»تمام می شود، زیرا که گوهر 

پلس . اتله نیسلتلکّ بریدن از زن اثیلری هلم بله معنلای پیوسلتن بله زنِ
سرنوشلت ملرد  ۀهمواره یک چیز می تواند کملال دهنلده و تملام کننلد

بلوف » سالماسیسی او باشد و آن، چنانکله ملردِ فرودیتی و زن غیرِهرما
 :آرزو می کند، مرگ همزمان هر دوی آنهاست « کور

گمشده ای باشم که آدمیزاد در  ۀآرزو می کردم که با او در جزیر» 
آرزو می کردم که یک شب را بلا او بگلذرانم و بلاهم در ... آنجا نباشد 
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وجلود و  علالیِ ۀی آیلد کله ایلن نتیجلبله نظلرم مل. آغوش هم می مردیم
 «.زندگی من بود

تهای این سرنوشت محتوم این باشد که ترین علّشاید یکی از مهمّ 
 صلادق هلدایت در برابلر  زنِ« لیِتخیّ»مرد هرمافرودیتی در داستانهای 

 ؛جهان را از دیلدگاهی فلسلفی ملی نگلرد ؛کامل است یک مردِ، خیالی
خلور و خلواب و خشلم و » تنلگِ ۀحیطلبه زندگی انسلان در بیلرون از 

 ابلدیِ با روحی تعلالی یافتله و آگلاه از بلی قلراریِ ؛ه داردتوجّ« شهوت
ای »: گوید کله می« ام وارخیّ» و انسان در برابر مفهوم خدا می ایستد

یلا کلز /  ؛دور را رسیدن بودی یا این رهِ/  ؛کاش که جای آرمیدن بودی
 .«سبزه امید بر دمیدن بلودیچون /  ،صد هزار سال، از دل خاک پسِ
 ۀکنللد کلله در مرتبلل ا همینکلله در برابللر زن مللی ایسللتد، احسللاس مللیامّلل

عالم واقعیت، کله در هنگلام  کامل نیست، و زنِ مردِ ،حیوانی و شهوانی
جسمانی و نفسانی کامل می خواهد، کاری به  ۀهماغوشی مرد را در جنب

ی و نفسلانی او را جسلمان ۀکامل معنوی او ندارد، و چلون در جنبل ۀجنب
ی اگر این زن و حتّ ،می شود    گردان با نفرت از او روی ،ناتوان بیابد

یکی از زنهلای کوچله » اته، بلکه واقعاًه یا لکّنه دختر عمو یا دختر عمّ
مین برخلورد هماغوشی، در دوّ ۀلین تجرب، یعنی روسپی باشد، با اوّ«ای

بلرو »: بینیم، خواهد گفلتمی « جلّیت» با این مرد، چنانکه در داستانِ
هملان . خجالت نمی کشی؟ خاک به سرت، تو که ملرد نیسلتی! گمشو

و از « .آدم پیش سگ بره بهتلره! یه دفعه هم که آمدم از سرت زیاد بود
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 ۀصللادق هللدایت از هملل« لللیِتخیّ»داسللتانهای  همینجاسللت کلله مللردِ
 ۀملجسمانی و نفسانی به کمالنلد نفلرت دارد، و ه ۀمردهایی که در جنب

داسلتان  ملردِ  ملثالً .ملی انگلارد« ه پلزشلاگرد کلّل»و « اللهرجّ»آنهلا را 
می دانلد « اتهلکّ»مردهای به جسم کامل را فاسقهای  ۀهم« بوف کور»

 :و می گوید

از هلر کسلی شلنیده  :این را دیگر هیچکس باور نخواهد کلرد»  
ت و بودم خوشش می آمد، کشیک می کشیدم، می رفتم هزار جور خفّل

قش را به خودم هموار می کردم، با آن شخِ آشنا می شدم، تملّ تمذلّ
ملی خواسلتم طلرز ... ر ملی زدم و ملی آوردم می گفتم و او را برایش غف

رفتار، اخالق و دلربایی را از فاسقهای  زنم یاد بگیلرم،  وللی جلاکش 
   چطلور  اصلالً. ملی خندیدنلد  احمقهلا بله ریشلم ۀ بدختی بودم که  همل

آنهلا  ،اله ها را یاد بگیرم؟ حاال می دانمخالق و رفتار رجّمی توانستم ا
 « .را دوست داشت چون بی حیا، احمق و متعفن بودند

هیچوقللت در »خللودش  ۀبلله گفتلل« تاریکخانلله» داسللتانِ و مللردِ 
است، و یک وقت خواسلته اسلت کله « یفهای دیگرون شریک نبودهکِ
ودش را مسلخره را در بیاورد، وللی دیلده اسلت کله خل« تقلید سایرین»

کلرده، « ر ملی کلنن همله رو امتحلانت تصلوّکه لذّ وهرچی ر»کرده و 
 . او نمی خورد« یفهای دیگران به دردِکِ»ولی دیده است که 



62 
 

، فریلدون «سایه روشلن»، از کتاب «شبهای ورامین» در داستانِ 
و بدیهی است که بایلد بلا )که پس از تحصیل از سو یس برگشته است 

   مندی مثل فلرنگیس ازدواج کنلد کله بلا اسلتادی تلاراس هنرحسّدختر ِ 
آرزویلی، یعنلی  دور دستِ ۀ، در شهر نمی ماند و به همان جزیر(می زند

به ملک موروثی در ورامین پناه می برد، و در واقع زن را در قفس نگاه 
مرده و بیمار می ژاثیری ، پ برای همین است که فرنگیس، زنِ. می دارد

 ۀاتللکّ او، گلنلاز، کله در واقلع هملزادِ نلاخواهریِ وللی ،شود و می میرد
  اوسللت و نهللانی عشللق فریللدون را دل دارد و از او گللرایش مردانلله ای 

، از « عروسلک پشلت پلرده»  نمی بینلد، مثلل دختلر عملو در داسلتانِ
هنرمند تقلید می کند و در نهان تلار  اثیری، از فرنگیسِ مه، از زنِمجسّ

به ظاهر واقعی و در واقع خیالی  آن فرنگیسِ می زند تا خود را جانشینِ
خیالپرسلت گرایشلی نملی بینلد، از راه  بکند، و چون باز هم از فریلدونِ

جسمانی و نفسانی دارد، مردی  انتقام خود را به مردی بیگانه، که کمالِ
و . ، تسللیم ملی کنلد« نتراشلیده لفت و اندامِکف با صورت سرخ، گردنِ»

اثیری را از دست داده اسلت، یلا در واقلع بلا  فریدون که از یک سو زنِ
شته است و دفن کرده است، و از دور او را کف ۀمحبوس کردنش در جزیر

او، گلناز، داشلته   ۀاتلکّ  سوی دیگر نمی تواند گرایشی مردانه به همزادِ
» : ایلن مردهلا محکلوم ملی شلود باشد، به یکی از سرنوشتهای محتلومِ

 «.ا او دیوانه شده بودی شده، امّون جنّهمه گمان می کردند که فرید
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 ۀنتراشلیده، شایسلت فت و اندامِلفکف به جسم کامل با گردنِ مردهایِ 
اته، هرچند که در زیبلایی نشلانه هلایی از زن لکّ اته اند و زنانِلکّ  زنانِ

« ه پلز هلاشاگرد کلّ» شهوتند، خود را تسلیمِ ۀاثیری دارند، چون دلبست
اثیلری، بلا اینکله زیباییشلان از پشلت دیلوار بللورین  ا زنانِامّ. می کنند
 . ی است، خودشان لمس نکردنی می مانند خیال مر

 

 ستاره پرنده *
 صللادق هللدایت زنِ« لللیتخیّ»داسللتانهای  ۀتقریبللا در هملل             

نمی خواهد که  به او دسترسی پیدا  امّا اوست اثیری، زنی که مرد عاشقِ
در آغلوش کشلیدن و بلا او شلهوترانی کلردن  کند، از دیدگاه ملرد بلرایِ

آفریده نشده است، و تنها باید او را از فاصله ای تماشا کلرد و بلا او در 
بوف »اثیری  این زنها همان زنِ ۀملک. یا خلوت داشتؤعالم خیال و ر

بله ... پرنلده     ۀگذرنلده ، یلک سلتار یلک پرتلوِ»است که مثل « کور
در روشنایی »می کند و مرد « یتجلّ»به مرد « یک زن یا فرشته صورتِ

خودش را ملی « بدبختیهای زندگیِ ۀآن یک لحظه، فق  یک ثانیه هم
ایلن پرتلو »پلی ملی بلرد، و بعلد هلم « آن بله عظملت و شلکوهِ»بیند و 

       گذرنللده در گللرداب تللاریکی کلله بایللد ناپدیللد بشللود، دوبللاره ناپدیللد 
« ده را بلرای خلودشگذرنل ایلن پرتلوِ»، چون مرد نمی توانلد «شود می

 .نگهدارد
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 ۀمثلل یلک منظلر» ؛نلدارد« معملولی خوشگلیِ»ری یاین زن اث  
یلک »او « ترکمنلیِ بِچشلمهای ملورّ» ؛جلوه می کنلد« یای افیونیؤر

و هلم  سلاندهلم ملی تر»دارد کله « فروغ ملاوراء طبیعلی و مسلت کننلده
 تا آنجایی کله»مرد را « هستیِ ۀهم ،ابجذّ ۀاین آین» ؛«جذب می کند

 اعضا و بی اعتنلا یِ لطافتِ». به خود می کشاند« است عاجز فکر بشر
 زنِ. مللی کنللد« او حکایللت تی بللودنِاثیللری حرکللاتش از سسللتی و مللوقّ

و چلون « با چیزهای این دنیا رابطه ای داشلته باشلد»اثیری نمی تواند 
مثال آبی کله او گیسلوانش را بلا آن شسلت و »خیال مرد است،  ۀساخت

منحصر به فلرد ناشلناس و یلا غلاری ۀ یستی از یک چشمشو می داده با
 بزنللد، حتمللاً« آب معملولی بلله رویلش»، و اگللر «سلحرآمیز بللوده باشلد

بلنللد ظللریفش گللل نیلللوفر  اگللر بللا انگشللتان»صللورتش مللی پالسللد، و 
به طور . می شود«  انگشتش مثل ورق گل پژمرده» ،بچیند« معمولی را

را در « پرسلتش حلسّ»است و « وجودش لطیف و دست نزدنی»ی کلّ
نگاه یک نفر بیگانه، یلک »است که  مرد تولید می کند، و مرد مطمئنّ

 .می کند« نفر آدم معمولی او را کنفت و پژمرده

ایللن »در توصللیف بلله فرشللته مللی مانللد کلله  زن اثیللری معمللوالً 
نیست، یا به عروسک ملی مانلد کله در دنیلای واقعلی نملادی « دنیایی

بللا « ل.ل.گ.س»در داسللتان « سوسللن». وا اسللت بیجللان از زیبللاییِ
در توصلیف راوی « بلوف کلور»کاملش در جسم به زن اثیریِ  شباهتِ

بیشتر او را شبیه یلک آدم »است که « حالت قشنگی به خودش گرفته»



65 
 

آدملی کله ممکلن اسلت در » اسلت، « مصنوعی یا یک عروسک کلرده
ر و پللری تصللوّ یللک خللواب ببیننللد و یللا در مثلهللا و افسللانه هللای جللنّ

اش زبردست با فکر خودش ایجاد بکنلد آدمی که یک نقّ»و یا « بکنند
حرکلاتش »ایلن زن « .اشی جان بگیرد و بیرون بیایلدنقّ ۀو از روی پرد

مللافوق  ۀنفللس شلیطانی و یللا قلوّ»اسللت کله « ماننلد عروسللک قشلنگی
خدایی در آن روح دمیده باشد، به طوری که از ظاهر به روحیه، اخلالق 

« از دور کله روی تخلت دراز کشلیده». نشود پی برد «او و احساساتِ
که انسان »می آید « ظریف و شکننده ای به نظر ۀممانند مجسّ»است، 
او را لمللس بکنللد از تللرس اینکلله مبللادا کنفللت و »نمللی کنللد « جر للت

 .«پژمرده بشود

 مه ای، در ملانکنیی وقتی که ظهورش در مجسّاین زن اثیری حتّ 
زنانلله در پللاریس، بللرای مللردِ داسللتانِ  لبللاس اسللت در یللک فروشللگاهِ

یک زن، نه بهتر از زن، یلک »مه نیست، مجسّ« عروسک پشت پرده»
کله سرتاسلر »و چراغی اسلت « .که به او لبخند می زند»است « فرشته

« کاتیلا» و باز ایلن زن اثیلری در دسلتانِ. می کند« زندگی او را روشن
اسللت، « تهیللک فرشلل»نیسللت، « از گوشللت و اسللتخوان »بللرای مللرد 

یلک »او را « نجات که زندگی تاریک و بی معنی و یکنواختِ ۀفرشت»
است و او نمی توانسته اسلت بلا ایلن فرشلته حلرف « لحظه روشن کرده

دست  سِیک موجود مقدّ»بزند یا دستش را ببوسد، چون او برای مرد 
 .است« نزدنی
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 اتله، نله تنهلا دسلت زدنلی، بلکله مثلل زنلکّ ا زن معمولی، زنِامّ 
صللادق ». الق زدنللی اسللتشّلل ،«زنللی کلله مللردش را گللم کللرد» داسللتانِ
ه بله یلک جنبله از ایلن این داستان را بلا توجّل  که شاید اصالً« هدایت
: گفتله اسلت« چنین گفت زرتشلت»نوشته باشد که در « نیچه»سخن 

 همللین سللخنِ ،«!بله سللراغ زنهلا مللی روی؟ تازیانله را فرامللوش مکلن»
، «یلن کلالهزرّ»در این داسلتان . رده استداستان ک ۀرا سرلوح« نیچه»

تملام »روستایی را مظهلرِ جفتلی گرفتله اسلت کله  بسیار جوانِ یک زنِ
شلللوهر گمشلللده اش را  ملللی خواهلللد، شلللوهری کللله « ات تلللنشذرّ
ملی « یلن کلاله را تسلخیربخصوص زرّ»زنها و  ۀقلب هم« جسارتش»

فلت، لفکف انلدام ورزیلده،گردنِ»مردهلای معملولی  ۀاو هم مثل بقیل. کند
بلا بازوهلای  دارد و« لبهای سرخ ، تن پشمالو، لبهای درشلت گوشلتالو

        بلر ملی دارد« کلاه لنگه بارهلای ده دوازده منلی را مثلل پلرِ»قوی خود 
دختللر »، ایللن «یللن کللالهزرّ» و شللگفتا کلله. و روی االغ مللی گللذارد

و « سلاده ۀگانلمژه های بلند، لبخند دلربلا، صلورت بچّ» ، با«خوشگل
، بلوی «سلگ دارد»به قلول ملادرش « آنها ۀنگاه گیرند»ایی که چشمه

خشلن و  حرکلاتِ»ملی دهلد و « سلرطویله»تن ایلن شلوهر را کله بلوی 
   « کتلک زدنلش را از همله چیلز بیشلتر دوسلت زمخت او و مخصوصلاً

در دوری از این شوهرِ گریخته کله قیافله اش را « ین کالهزرّ». می دارد
می ترسید و گمان می کرد غول بی شاخ  ،تاریکی می دید ه دراگر بچّ»

      القیپیللدا بکنللد و بللا همللان شّلل»، آرزو مللی کنللد کلله او را «و دم اسللت
  شلوهرش را کله و وقتلی . «القی بکنلدملی زد او را شّل که االغهلایش را
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ه اش را در سر راه می گذارد می یابد و از داشتنش نومید می شود و بچّ
االغ سواری را ملی بینلد، کله او  به دستِ القشّ جوانِ و می گریزد، مردِ
است و یک االغ هلم جللو او « قوی و سرخ و سفید»هم مثل شوهرش 

می کوشد که خود را به این مرد جوان بچسباند، « ین کالهزرّ». می دود
الق شاید این جوان هم عادت بله شّل»: چون با خودش فکر می کند که

 «!ه بدهدزدن داشته باشد و تنش بوی االغ و سر طویل

اته هایی نیسلتند کله لکّ« ین کالهزرّ» ه زنان معمولی ای مثلِالبتّ 
اته اند در سیمای شهوت پرستیشلان، لکّ. زن اثیری شوند بتوانند همزادِ
پتیاره می شوند؛ « علویه خانم» اتگی فروتر می روند و مثلِو گاه از لکّ

یلرحم و ، ب«طللب آملرزش»، یکلی از زنلان داسلتان «عزیز آقا»یا مثل 
هلوو و سلپس خلود هلوو را  ۀمکش می شوند، چنانکه این زن دو بچّدآ

می کشد و سالها بعد برای پاک کردن گناهانش به زیلارت ملی رود؛ یلا 
ملرده » ، زنهلای داسلتانِ«نلرگس خلانم»و هوویش « منیژه خانم» مثلِ

بیعاطفلله و پللول پرسللت مللی شللوند، چنانکلله ایللن دو زن تللا  ،«خورهللا
جب سکته می کند و نعش او را برای کفلن و دفلن شوهرشان، مشدی ر

به آشیخ علی می سلپارند، هلر یلک از تلرس دیگلری بخشلی از نقدینله 
ناقِ کلرده  ۀسکت کهباید، و هنگامی که مشدی رجب، های او را می رُ

      ملی خیلزد و بله خانله هنلوز بله خلاک نینباشلته بلر بوده اسلت، از گلورِ
    از گللور برگشللته اسللت، وحشللتزده او  ۀر اینکلله مللردمللی آیللد، بلله تصللوّ

    ه نقدینه هایش را جلوش می اندازنلد؛ وللی منیلژه خلانم همینکله متوجّل
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: ف عمیق ملی گویلدسّأمشدی رجب نمرده است، با ت می شود که واقعاً
سه ساعت ملرده ! آشیخ علی این هم ماشاءالله از کار کردنِ... این هم»

 «!را به زمین گذاشت

در « ملرد و زن  ۀزن و رابط ۀچهر» ۀیی که درباردر میان بررسیها  
، بلا «هملایون کاتوزیلان» ۀمقالل ،دیلده ام« صادق هدایت»داستانهای 

سلال  ،مدوّ ۀفصلل کتلاب، شلمار ۀمجلّل]« زن در آثار صادق هدایت»عنوانِ 
، بررسی ژرف نگرانه ای است که نویسنده در [، لندن ۳۱۳۱م، تابستان دوّ

رابطه با داستانهایی که از زندگی طبقات بلاالتر در »: پایان آن می گوید
یکی از مشاهدات ما ایلن بلود کله  و مدرن اجتماعی حکایت می کنند،

   ایجللاز وزبللانِ بلله  -او . دارای چهللره ای افراطللی اسللت زن معمللوالً
است، اگرچله وجله منفلی بلیش از « فاحشه»یا « فرشته»یا  - اختصار

ه شخصللیتهای ملرد در چنللین دیگللر اینکل. ی مللی کنلدمثبللت تجلّل ۀجنبل
همله از  داستانهایی اغلب از نظر رواب  جنسی با زن بی تجربه و تقریباً

شرم ». معمول و متعارف با او عاجر و ناتوانند ۀبرقراری رواب  عاشقان
صداقت زن، و هراس و نگرانی در رواب   ۀی زیاد، تردید دربار«و حیا

تا )آنان  ،به یک کالم. ستعاطفی با زن از ویژگیهای بارز این مردان ا
نسللبت بلله زن ( آنجللا کلله بلله روابلل  جنسللی و عللاطفی مربللوط مللی شللود

زنی که مجموعله  -به عبارت دیگر  -واقعی، زن موجود، زن انسان، و 
زن ایلده آللی یلا زن  تهاست بیگانله انلد، و بله دنبلالِای از ضعفها و قوّ

هلم در  بلی جهلت نیسلت کله .می گردند کله آنلان را بپرسلتد« کاملی»
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 بهکامال تصریح می شود که مرد « ل.ل.گ.س»و هم در « صورتکها»
بلودن، از نظلر « عشلق عاشلقِ»است، و ایلن « عشق عاشقِ»یک معنا 

یعنلی  -بلودن مفهلوم دیگلری نلدارد « خود عاشقِ»روان شناختی، جز 
می گویند، کله خلود عارضله ای « مسنارسیسی»آنچه در اصطالح به آن 

ت به نفس شدید، و میل بیمارگونه به عشق و محبّلناشی از عدم اعتماد 
آن را در « هملایون کاتوزیلان»خصوصلیتی کله  ۀدربلار« .دیگران است
نامیلده اسلت « عشق بودن عاشقِ»صادق هدایت « لیتخیّ»داستانهای 

برابر دانسلته اسلت، در فصللی بلا « عاشق خود بودن»و مفهوم آن را با 
 . ه خواهد شدبه تفصیل سخن گفت« عشق غزلی» عنوانِ

 زنهلا در مقلامِ« صادق هدایت» در داستانهای واقعی یا ر الیستیِ 
. دیگری که مرد با او موجودیتش به کمال می رسد، نمودی ندارند ۀنیم

ماده هایی هستند کله نرهاشلان بله آنهلا سلتم ملی کننلد، و بلا ایلن سلتم 
ل ه هایی پس می اندازنلد، و مثلبچّ.  کشیدن خود نیز ستمگر می شوند

. زنلدگی فقلر آللوده و جهلل زده غلرق ملی شلوند شوهرهاشان در نکبتِ
داسللتانهای  ملردِ آدمهلای معمللولی، چله ملرد، چلله زن، از دیلدگاهِ اصلالً

یکلی از آنهلا »صادق هدایت آدمهایی هستند که گوسلفندوار « لیتخیّ»
کله »هسلتند « آنهلا یلک دهلن ۀهمل» ؛«است« باقی دیگرشان ۀنمایند

 . می شود« ن آویخته و منتهی به آلت تناسلیشانیک روده به دنبال آ
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 چهارمین زن *
 مرد می رسلیم کله دختلر، یعنلی فرزنلدِ به چهارمین زن در زندگیِ 
 در این مرحله مرد، که پدر است، باید تن به زندگی طبیعیِ. ث استنّؤم

عادی داده باشد، عاشق شده باشد، ازدواج کرده باشد، صلاحب فرزنلد 
دختر بوده باشد، و  ییک اقلّ باشد، از این فرزندان حدّ یا فرزندانی شده
نوجلوانی رسلیده باشلد تلا بلا حضلورش در  بله سلنّ اقللّ این دختر حلدّ

داستانهای صادق هدایت بتوانیم برخورد ملرد را بلا او مشلاهده کنلیم و 
هیچیلک از مردهلا در  ا تقریبلاًامّل. ل کنلیممّلأدر کیفیت ایلن برخلورد ت

سللرگردانی در جسللتن و  ۀصللادق هللدایت از دور «لللیتخیّ»داسللتانهای 
گاه . زندگانی عادی نمی رسد تا پدر شود قرارِ ۀدیگر به دور ۀنیم یافتنِ

دختر بلودنش  ،حضور پیدا می کنددختری که در یکی از این داستانها 
بلکه حضورش در شمار یکی از اجلزای ملوقعیتی اسلت  ،مطرح نیست
در  ملثالً. پیام نویسنده می پرورد داستان را برای مقصود یا که مضمونِ

کیمیلاگری اسلت در « خشتون »پیرمردی به نام « گجسته دژ»داستان 
نجیبلی کله  پی ساختن اکسیر اعظم برای دست یافتن به طال ، این فللزّ

دنیلا »، طلسمی کله «دارد چه  رنگ  دلکش  و  چه  صدای مطبوعی»
« !ملی گردنلد افسانه هلای بشلر دسلت بله سلینه دور آن ۀو آخرت و هم

در . دارد« سله قطلره خلون بلاکره»برای ساختن این اکسیر احتیاج بله 
و ایلن ملادر کله  ،مادر و دختری زندگی می کنند« گجسته دژ» نزدیکیِ

 نِگرفتار خلوابگردی اسلت، شلبها پلس از اطمینلان بله در خلواب بلود
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و در یکی از  ؛خشتون می رود    دخترش، روشنک، به گجسته دژ، نزد 
 :آمرانه به او می گوید ییدارهاست که خشتون با لحناین د

! امشب دست خلالی آملدی، او را نیلاوردی... هان می دانستم » 
فلردا شلب هملین طلور  ؛ا فردا شب از چنگ من جان به در نمی بریامّ

     ت اوبله دقّل! بغللش ملی زنلی، مبلادا بیلدار بشلود ،که دخترت خوابیده
گفلتم کله نبایلد بیلدار بشلود، ... نجا ای را در پتو می پیچی و می آوری

ملی دهلی بله  ،او را ملی آوری تلوی هملین اتلاق... خوب می شلنوی؟ 
 «خوب می شنوی، هان؟... دست من 

در برخللوردی بللا ایلن دختللر، کلله همیشلله برهنلله در  خشلتون قللبالً 
گویی داشته اسلت، و شلگفتا کله ملردی و رودخانه آبتنی می کند، گفت

دسلت  و بلا جنلونِاسلت خلود را رهلا کلرده  که سالها پیش زن و دختر
اسللرار »خللود را در گجسللته دژ در کشللف  یللابی بلله طللال شللب و روزِ

 : گذرانده است، به دختر می گوید« جادوگران مصر و کلده و آشور

ما همه تنهاییم، نباید گلول خلورد، زنلدگی یلک زنلدان اسلت، » 
کشلند و بلا ولی بعضیها به دیوار زندان صورت ملی . زندانهای گوناگون

بعضللیها مللی خواهنللد فللرار بکننللد،  .آن خودشللان را سللرگرم مللی کننللد
دستشان را بیهوده زخم می کنند، و بعضلیها هلم ملاتم ملی گیرنلد، وللی 
اصل کار این اسلت کله ملا بایلد خودملان را گلول بلزنیم، همیشله بایلد 
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خودمان را گول بزنیم، ولی وقتی می آید کله آدم از گلول زدن خلودش 
 «... ی شودهم خسته م

پیداست که چنین اندیشه هایی نمی تواند به ذهن مردی راه یابلد  
دستیابی  به طال  آکنده اسلت، و   مسمومِ که روحش همواره با  آرزویِ

گاه در داستانی « صادق هدایت»این  باید گفت که است که گاه ناخودآ
داسلتانهای  جفلت جلویِ می خزد که شخصیت مردهایِ مردی به درونِ

 . او را ندارد« لیتخیّ»

بعلد خشلتون  به گجسته دژ بلر ملی گلردیم، و خالصله آنکله شلبِ 
شمشلیر گللوی او را ملی  دخترک خفته را به تخت می بندد و بلا نلوکِ

آخلر  ۀسله قطلر»خون او بر خاک بریزد، و  ۀشکافد و می گذارد که هم
 ۀجللوی روشلنایی پیسلوز لکّل»وللی  ،چکاند او را در اکسیر می« خونِ
را می بیند و دختر خودش را بلاز ملی « روشنک روی پیشانیِ ۀرفتماه گ
خلون ... سه قطلره خلون ... کیمیا ... کیمیا »: و فریاد می زند شناسد
 ،تله از روی سله پایلهوو بلا فلرو افتلادن ب« ...خون روشلنک ... دخترم

گجسلته دژ آتلش ملی  و می شلود« مای  زنگاری آن روی زمین پخش»
 .گیرد

، هرچله باشلد، آیلا [ allegoric]استعاری  ظاهراً انِپیام این داست 
ایلن ملرد از مهلری بلرای دختلرش  می تواند نشلان بدهلد کله در وجلودِ

خبری هست؟ و اگر هم مهری بوده است، چنان و چنلدان نبلوده اسلت 
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طلال  ۀکه بتواند او را از وانهادن فرزند و همسر، و دل و جان بله اندیشل
گلو بلا و طالسلت کله در گفلت ۀیوانلخشلتون چنلان د. سپردن بلازدارد

 ۀملردم، یعنلی دربلار ۀا دربارد، امّبه ای رگ مهرش نمی جنروشنک ذرّ
 : می گوید آن دیگران که نه چنانند که باید باشند، فیلسوفانه به دختر

آنچه که آنها را اداره می کنلد،  .از جانور هم کمترند... این مردم »      
مشت غضب و یک مشت بایلد و  بعد شهوت است با یکو ل شکم اوّ

 « .نباید که کورکورانه به گوش آنها خوانده اند

بنیان سلخت ملی للرزد و  می بینیم که ساختمان داستان از ضعفِ 
گجسته دژ فلرو  که خواندن آن را به پایان می بریم، مثل خودِ  هنگامی 

م یی اگر به خود بگلویحتّ .ریخته است و به ویرانه ای تبدیل شده است
وقتی  باز   مانده، خوشبختی طالیِ وهمِ  در تاریکیِ چشمان این پدرِ که

گاهیِ سوزِه پی می شود که  در  روشناییِ بی جان خود  دیرهنگام دخترِ آ
را باز می شناسد، به چه نتیجه ای   می رسیم؟ به این نتیجله کله طلالی 

گلو بلا روشلنک و در گفت ا خشتون قبالًواقعی همان دختر اوست؟ امّ
 : او گفته بود به

بر فرا هم که طال را پیدا کردم، به چه دردم می خورد؟ هفت » 
سال است که شبها روی زمین نمناک بیخوابی ملی کشلم، تلوی کتابهلا 

جو می کنم، رمزها را می خوانم و در چنگال و اسرار پیشینیان را جست
عمرم آفتاب لب بام است و شبهایم سلفید . رد شده امآهنین افسوسها خف
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است، آنچه که اکسیر اعظم می گوینلد در توسلت، در لبخنلد افسلونگر 
 «.توست، نه در دست جادوگر

رگ مهلر پلدری اکسلیر  و آیا خشتون در این سخن با جنبیلدنِ          
اعظم را در دخترک و لبخنلد افسلونگر او ملی بینلد، یلا بلا ایلن سلخن 

اصللی  ۀمایل ،این دختر باکره دارد که برای طلال سلاختن اشاره به خونِ
در اکسیر اعظم است؟ نه ، ما ضعفهای مضمونی و ساختمانی داسلتان 
را نمی توانیم با در فشار گذاشتن مغزمان از میلان بلرداریم و رابطله ای 

دختر باکره پیدا کنلیم و  مهر پدری، طال و خونِ منطقی و سنجیده میانِ
 در هنگللام« صللادق هللدایت»باشللیم کلله چنللین رابطلله ای را  مطمللئنّ

 .اندیشیدن طرح این داستان در نظر می داشته است

کله بایلد از دیلدگاه  ،به هر حلال، دختلر در مقلام فرزنلد                   
حیلات  از نو آغاز شدن و ادامه یافتنِ پدر، نیمی از مفهومِ مرد، در مقامِ

مللرد را، در سللیمای جفللت او داشللته باشللد و جللاودانگی انسللان را در 
صادق هدایت حضور « لیِتخیّ»دهد، در داستانهای  نسل نشان ۀزنجیر

او هلم  پلدران بله  در داسلتانهای واقعلی  یلا ر الیسلتیِ. و نمودی ندارد
ناگزیریهای زندگانی، در گرفتاری به سلتمهای نظلام اجتملاعی و  حکمِ

خلود  مهلری کمتلر از   با دختلرِ ،نتهای ریشه گرفته از جهل و خرافاتسّ
سلرش کمتلر اسلت و  بله زودی در  ه پسلر دردِپسر خود دارند ، زیلرا کل

 ،«علویله خلانم»در داسلتان  ملثالً. تالش معاش دسلتیار پلدر ملی شلود
یعنی عصمت سادات و زینت سادات و طلعت را می  ،دخترهای علویه
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لللی را  مللادر  تللا  بلله حللال سلله بللار بلله صللیغه داده اسللت و بینللیم کلله  اوّ
صیغه ای چهلارم ملی  شوهرِطالقش را گرفته است، و برای او به دنبال 

گردد، و آن دو دختر دیگر را همواره مشت بر سر می کوبد و نفرین می 
ا از پدر یا پدرهای این دخترها خبری نیست، و تنها هنگامی از کند، امّ

... آن بابلای قرمسلاقتونم کله »: آنها یاد می شود که علویه خانم بگویلد
 « .خالی بکنه... می خواس آب کمرشو تو دل من 

 ،مادرهلا خلالی کلرده آب کمر در دلِ و گاهی هم که این پدرهایِ 
 خردسالِ وقتی است که دخترِ دخترشان نمودی دارند، معموالً با حضورِ
خلود ملی  همسلنّ خود را به دسلت ملردی تقریبلاً ۀبلوغ نرسید ۀبه آستان

ش خالص  می شوند، و در ایلن ملوارد هلم اگلر چیلزی سپارند و از شرّ
 نه خوشلبختیِ ،آبرو است گ پدری را در آنها بجنباند، حفظِباشد که ر

ر از پُ پدر را به زندگانیِ دختر، وگرنه دخترها همبستری با مردی همسنّ
 . می دهند حپدر ترجی ۀرنج و آزار در خان

 غزلی     عشقِ * 
صلادق هلدایت بلا عنلوان « بوف کور»در جایی از این گفتار به  
ایلن عنلوان بله چنلدین دلیلل ملی توانلد . ماو اشاره کلرد« غزل زندگی»
در بسلللیاری از : باشلللد« بلللوف کلللور»خصوصلللیات داسلللتان  فِعلللرّمُ

که در آنها زن معشوق است، و زیبلا « صادق هدایت» داستانهای دیگرِ
و پرستیدنی است، ملرد در عشلقی کله بله او دارد، کامیلاب نملی شلود، 
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 ۀی مانلد، و هملنیلافتنی مل تهای متفاوت برای مرد دستیعنی زن به علّ
انتزاعی در می آید و  یواقعیت، به صورت تهای متفاوت در جهانِاین علّ

 خیللالیِ در دنیللایِ ،پرسللتیدنی را زیبللایِ معشللوقِ زنِ« بللوف کللور»در 
تلرین  مهلمّ« نیلافتنی بلودن دسلت» نشان می دهد تا« اثیری»داستان، 

ی بلله عبلارتِ دیگللر زن بلا زیبللایی اش وقتلل. ذاتللی او باشلد خصوصلیتِ
 چنانکلله معشللوق در غللزلِ، پرسللتیدنی اسللت کلله دسللت نیللافتنی باشللد

عارفانله، -و چه از نلوع عاشلقانه ،عاشقانه کالسیک، چه از نوع صرفاً
ملی    جلرانش سلوختن بله عشلق معنلی ه در تلبِ. دست نیافتنی اسلت

این آرزو . پوینده نگاه می دارد ۀبخشد، و آرزوی وصالش عاشق را زند
معشلوق  ،آن نمی شود، زیرا کله بلا بلرآورده شلدنِ در غزل هرگز برآورده

. دست یافتنی می شود، و آنچله دسلت یلافتنی اسلت، خواسلتنی نیسلت
عارفللانی همچللون  کاملللِ انسللانِ آرمللانیِ ۀگللویی معشللوق همللان چهللر

گفتنلد »: او راد رهلرو اسلت، نله یلافتنِاو مُل ستنِاست که جُ «مولوی»
آنللم  ،نشللود یافللت مللیگفللت آنکلله / سللته ایللم مللا نشللود، جُ یافللت مللی
ه در خلواب، بلا چلغزلی عاشلق، چله در بیلداری،  در عشقِ« !آرزوست
 غلمِ عشلق فقل  در حاللتِ معشوق دیلدار دارد، و درکِ خیالیِ صورتِ

تلو هلر شلب  مرا خیلالِ»: وصال ممکن می شود جران، همراه با امیدِه
و امیلد بیم  میانِ/  ؛تو بر زبان خیال وصالِ خوشا پیامِ/ وصال دهد امیدِ

امیلر ]« .وصلال و بله شلب امیلدِ قفلرا به روز بیمِ / اندرم، که هست مرا
 [معزی نیشابوری
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 نلامزدِ ،«درخشنده»، وقتی که «عروسک پشت پرده» در داستانِ 
از فرنگ برگشته، می کوشد که خود را در ظلاهر و در رفتلار « مهردادِ»

« دایتصلادق هل» ۀپشت پلرده شلبیه کنلد، چنانکله بله گفتل ۀمبه مجسّ
 گشلودنِ مه باشد، و آنوقت، بله امیلدِمجسّ تقلیدی از روحِ بتواند کامالً

 زن، خلود را در پشلت پلرده جانشلینِ واقعلیِ بر وجلودِ« مهرداد» چشمِ
معشوق می شکند و عاشق  دست نیافتنی بودنِ مه می کند، حرمتِمجسّ

ش پرستیدنی نشده، چنلین واکلن معشوق نشده، زنِ زنِ واقعیتِ در برابرِ
مه رفلت، دسلت کشلید آهسته بلند شد و نزدیک مجسّ»: نشان می دهد

روی زلفش، بعد دستش را برد تلا پشلت گلردن و روی سلینه اش، وللی 
یکمرتبه مثل اینکه دستش را به آهن گداخته زده باشد دستش را عقب 

آیا راست بلود، آیلا ممکلن بلود، ایلن حلرارت . کشید و پس پس رفت
آیلا خلواب نملی دیلد، آیلا . بلودنای شلک نه جل .کرد سوزانی که حسّ

خیلالی یلا غزللی بلرای عاشلق  معشلوقِ واقعیلت یلافتنِ «کابوس نبود؟
 سه تیلر بله صلورتِ» حکم کابوس پیدا می کند و  عاشق با خالی کردنِ

خیلال  بله قاللبِ ، نلامزدِ«درخشلنده» ، یا در واقع  به  صورتِ«مهمجسّ
غزلی خیلال  در عشقِ. کندواقعیت را از خود دور می  رفته اش، کابوسِ

 واقعیلتِ. وصل، زیبا و حکایت کردنی است یای وصل، و نه خودِؤیا ر
زنللدگی مللی  ۀروزمللرّ مللی شللود و بلله امللورِ     وصللل در ازدواج آشللکار

خوابی  زهی مراتبِ/ وصلش به خواب می دیدم  ۀسحر کرشم»: پیوندد
 [حافظ]« !بیداری است ه زِکه بِ



78 
 

شلده اسلت  و دیگلر  «  اثیلری»وق معش« بوف کور»در داستان  
نملی توانلد  ،شده اسلت« اتهلکّ»داستان، که  همسر راویِزنِ واقعی، یا 

ی آمیختله ی در یک لحظه که راوی با حسّلحتّ. او کند خود را جانشینِ
ملی رود، او را « اتلهلکّ»به رختخلواب « اکراه»و با « عشق و کینه»از 

او مانللده اسللت، در  ر یللادِخیللالی اش کلله از گذشللته ای دور د در قالللبِ
ملی « یک جانور درنده و گرسلنه بله او حملله مثلِ»آغوش می کشد، یا 

 تلن پاسلخ بدهلد، و ایلن عشلقِ کند، چون با این کار می خواهد به نیازِ
گلوارا، نمنلاک و خلوش حلرارت او را بله یلاد تلن ِ ... »: غزلی نیسلت

الغللری کلله چشللمهای درشللت و بیگنللاه  ۀهمللان دختللرک رنللگ پریللد
ترکمنی داشت و کنار نهر سورن با هلم سلرمامک بلازی ملی کلردیم، در 

زنی که یک مرد، هرکه باشد، بتواند او را در آغوش « ...آغوش کشیدم 
جهان می توانند او را در  مردهایِ ۀیافتنی و هم بکشد، زنی است دست
 ۀسرچشللم»نیسللت، « فرشللته»نیسلت، « اثیللری»آغلوش بکشللند، پللس 

« اثیلری» معشلوقِ در آغلوش کشلیدنِ. نیست« یب و الهام ناگفتنتعجّ
و / دوش در خوابم در آغوش آملدی »: فق  در خواب امکانپذیر است

بلوف  راویِ[ . امیلر معلزی نیشلابوری]« این نپندارم که بینم جز به خواب
را در آغوش می کشلد، در ملوقعی « اثیری»کور هم اگر یکبار معشوق 

 . خود را وانهاده است بی جانِ  رده است و تنِاست که او مُ

« ب و الهام نلاگفتنیتعجّ ۀسرچشم»تواند  غزلی، که می معشوقِ 
او باید تشبیه هلا  وصف هرچیزِ برایِ.  ی نداردواقع شود، توصیف حسّ
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زن  به کار برد که هرچه بیشلتر او را از واقعیلت طبیعلیِ یو استعاره های
این گذشته، شاید  از. یایی از او نزدیکؤو به مثالی خیالی و ر دور کند
 آیینللی، معشللوق در اکثللر غزلهللای فارسللی، از زمللانِ حرمللتِ بلله دلیلللِ

قلاآنی  ی نیشابوری گرفته تا زملانِخی سیستانی و امیر معزّعنصری و فرّ
 سپاهی که هنلوز بلر چهلره اش ملویِ رکِشیرازی، شیرین پسری است تف

ی است سبز نازکِ مردی بر ندمیده است، و اگر دمیده باشد، هنوز خ ّ
ترسلا »، « رک پسلرتف»من بر این می رود که اگر  و گمانِ. بر پشت لب

آیینی ملی  حرمتِ معشوق در غزل فق  به دلیلِ شدنِ« غبچهمُ»یا « هبچّ
شلیرین »، «خسرو و شلیرین»، «ویس و رامین» بود، داستانهایی مانندِ

شلاید زن . باید هرگز نوشته نملی شلد« هزار و یک شب»، یا «و فرهاد
واقعیت دور می کرد، عشلق را از  معشوق به آسانی او را از جهانِ دنِنبو
زیبلایی پرسلتی یلا  ۀشهوت بیرون نگاه می داشت و آن را بلا جللو ۀدایر

غزلسلرایان ۀ بدیهی است کله در واقعیلت همل. زیبا پرستی نشان می داد
غزلسرایان باید از عشق سلخن  ۀا همنمی توانستند همجنسباز باشند، امّ

معشوقی را وصلف و پرسلتش ملی کردنلد، و چنلین  ند و زیباییِمی گفت
در ملوقعیتی کله  باشد، مخصوصلاً« صورت»معشوقی چه بهتر که فق  

. می انجاملد« هماغوشی»است و به ندرت به « نظر بازی»عشق بیشتر 
به تمامی به رخسلار  به این سبب است که وصف معشوق در غزل تقریباً

دهان و چانه و بناگوش و گهگاه گلردن  و گیسو و چشم و ابرو و لب یا
 چشمِ ن توصیف نشده است که برایِامنحصر شده است، و اینها هم چن

آغوش شایق تر کند، بلکله  عاشق محسوس تر شود و او را در طلبِ دلِ
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 حورِسلاین توصیفها تا به درجه ای انتزاعی می شود که شنونده بیشلتر م
انلدک نشلانی از هلوس انگیلزی  آنها می شلود، و در آنهلا هنریِ زیباییِ

ی عشلق را در داسلتان، کله ه ای شاعری مثل نظلامی گنجلحتّ. نمی یابد
و در غلزل کله بله علالم خیلال  ،حال و هوای واقعیت دارد، به گونله ای

خسلرو و » در داسلتانِ ملثالً. پیوسته است، به گونله ای دیگلر ملی بینلد
 در برابر چشلمانِ را در هنگام آبتنی برهنه« شیرین»در جایی  ،«شیرین

 اشللی بللهرا بللرای عیّ« خسللرو»مللی گللذارد، یللا در اصللفهان « خسللرو »
خسللرو و  زفللافِ»نللام مللی فرسللتد، یللا « شللکر»زنللی « ۀروسللپی خانلل»

: با آب و تاب بیان می کنلد و در بزنگلاه ظریفانله ملی گویلد را «شیرین
/ ت چیلر بلبلر او هلم شلیر نلر شلد عاق/ گوزن ماده می کوشید با شلیر »

هر برداشلت به یاقوت از عقیقش مُ/ کرد و تا خازن خبر داشت شگرفی 
/ او گللرد  بللی گللردِ بللرآورد از گلللِ/ او درد  ر دردِپُلل رد از دلِبللرون بُلل/ 

نله / هلر بلر سلر چلو آب زنلدگانی مُ/ حصاری یافت سیمین قفلل بلر در 
 خلدنگِ/ نه دست ظالملان بلر وی رسلیده / پای مظلومان شنیده  بانگِ

مگلر / فت به پیکان لعلل پیکلانی هملی سُل/ شده جفت غنچه با پیکان 
/ ... حیللات افکنللد مللاهی  کلله در آبِ/ ه خضللر بللود و شللب سللیاهی شفلل

شلده / ب بی استخوان در شیر ملی شلد طرُ/ نگویم بر نشانه تیر می شد 
چکیده آب گلل / جانی به جانی  میان رسیده ز آن/ چنبر میانی بر میانی 

 شلبان روزی بله تلرکِ/ ه در مغز بلادام گداختشکر بُ/ در سیمگون جام 
شلبان روزی دگلر خفتنلد / فتند به مروارید ها یلاقوت سُل/ خواب گفتند

نوشین خلواب چلون  زِ/ .... بنفشه در بر و نرگس در آغوش / مدهوش 



81 
 

ا همین نظامی وقتی که امّ. «فتند رخدا را آفرین از سر گ/ سر بر گرفتند 
معشلوق  زیبلاییِ در توصلیفِ در غزل می خواهد معشلوق سلتایی کنلد،

بلاد جلدا / رکان شده هنلدوی تلو ای همه تف»: بیانی چنین انتزاعی دارد
 جلانِ ملد چلراغِآش  کپروانه را گو شمع کفل»  ؛یا« چشم بد از روی تو

خلت گلل را رُ»یلا  ؛«من گلزار را گو خون گری کآمد گل خندانِ/ من  
نقلاب غنچله /  ار در بسلتخت زنّلگل از دست رُ/ نقاب خار در بست 

چلون اع زلف تو تم/ مگر کز شرم تو رخسار در بست / خون آلود بینم 
بله یلک نکتله جملال / بنفشه از خجاللت بلار در بسلت / رخت بگشاد 

اگر دعلوی کنلی در گلوش / زبان سوسن از گفتار در بست / ارغوانیت 
بسلی کوشلید بلبلل بلا / که نرگس چشم از این بازار در بسلت / گل کن 
 .«چو بشنید این غزل منقار در بست /نظامی 

نم است، بت است، پری روست، صمعشوق در غزل نگار است،  
روان است، و صدها چیز دیگر اسلت،  چمان یا سروِ سمن بوست، سروِ

واقعی یا طبیعی نیست، چنانکه رویش ماه یا خورشید است،  و یک زنِ
ن حیلوا ۀبیملار اسلت، دهلانش چشلم مست یا نرگسِ چشمانش نرگسِ

است، ابلرویش کملان اسلت، ملژه هلایش تیلر، زلفلش بنفشله اسلت، و 
کالمی، رنگلین از اسلتعاره  خالصه آنکه توصیفش تابلویی است از هنرِ

ی معشلوق را از حاللت دیلدنی در ملی آورد، و آن را کلّ هایی که تصویرِ
شنیدنی می کند، یعنی که واقعیتی دست نیافتنی و محسوس را به خیالی 

 چگونله ملی تلوان معشلوقِ ملثالً. د تبدیل ملی کنلدو مجرّدست نیافتنی 



82 
 

چشلم در گللذر دیللد  ذهللن و در پللیشِ ۀرا در بیللرون از صلحن« حلافظ»
خورشلید  ملاهِ»: داو را برای ما چنین توصیف کرده باشل ۀوقتی که چهر

؟ و « آفتابی است که در پیش سلحابی دارد/ زلف  ۀپرد پسِ نمایش زِ
وقتی که در وصف  «سعدی» تصویر سازِ چه می بینیم در بیرون از ذهنِ

آن نه زلف است و بناگوش، که روز است و شب »: معشوقش می گوید
نه دهانی است که / طب است رُ نوبر، که درختِص و آن نه باالیِ/ است 

؟ و « مگر اندر سخن آیی و بداند که للب اسلت/ سخندان آید  در وهمِ
عشوق، او را به حور تشلبیه زیبایی م در تجریدِ «ی نیشابوریامیر معزّ»

حلور معشلوق را  نمی کند، که خود صورتی خیالی است، بلکله از زبلانِ
وصف و ستایش  غزل، که زبانِ زیبایی می خواند و سزاوارِ مظهر کمالِ

ای / سن از تو زند حور مثل ای نگاری که به حُ»: معنای معشوق است
  .«سرودی و غزل غزالی که سزاوارِ

بیشتر که بگردیم و پیشتر کله بلرویم، بله جلایی  و در دنیای غزل 
 ۀمعشلوق دارد، از همل ۀمی رسیم که عاشق را، که همواره نظلر بلر چهلر

چشمهای معشوق می بینلیم، زیلرا  معشوق بیشتر گرفتارِ ۀچهر چیزهای
 دل اسلت کله عاشلق خبلر از دلِ ۀدل است، و از دریچ ۀکه چشم دریچ

 .ی استو این معنای نظر باز ؛معشوق می گیرد

، جللوانمردی کلله «داش آکللل»در داسللتانی از مللردم سللاده مثللل  
خلود ملی « وکیلل و وصلیّ»ه پلیش از ملرگ او را حاجی ثروتمند محلّل

آن مرحوم بیلرون  ۀاین مسئولیت از خان بارِ کند، وقتی که او با سنگینیِ
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« سلیاه ۀچشلمهای گیرنلد»می بیند بلا  پرده دخترکی را می آید، از الیِ
آیا این دختر خوشگل بود؟ شلاید، وللی »: او می گوید ۀبارکه راوی در

داش  او کلار خلودش را کلرد و حلالِ ۀدر هر صلورت چشلمهای گیرنلد
کل را دگرگون نمود  مسلتقیم، بله ملرگ  عشقی که سرانجام، غیلرِ« ...آ

 ۀگیرنلد سیاهِ داش آکل می انجامد، فق  با همان یک نگاه در چشمانِ
کله خوشلگل باشلد، آغلاز ملی شلود و  ی معللوم نیسلتدخترکی، که حتّل

      داشللها و التهللای  ۀعاشللق را چنللان دگرگللون حللال مللی کنللد کلله هملل
حلرف او نقلل مجلالس و قهلوه خانله »ز می خوانند و غفه برای او لفمحلّ
بلس آبلروی کله / تو می بینم  من آن فریب که در نرگسِ»: می شود« ها

که چه بازی انگیخت  جادو آه از آن نرگسِ»یا  ؛«بر خاک ره فرو ریزد
  [حافظ]« !هشیار چه کرد وای از آن مست که با مردمِ/ 

عشلق  روایلتِ ترجیل ِ ،«عشق غزللی» ، درمچش« بوف کور»در  
او را گم کلرده بلودم،  سه ماه، نه، دو ماه و چهار روز بود که پیِ»: است

چشلمهایش همیشله در  ۀکشلند ۀچشمهای جلادویی و شلرار ولی یادگارِ
افسونگر، چشمهایی  از آنجا بود که چشمهای مهیبِ... اند ممن  زندگیِ

کلله مثللل ایللن بللود کلله بلله انسللان سللرزنش تلخللی مللی زدنللد، چشللمهای 
او را دیللدم و پرتللو  ۀب، تهدیللد کننللده و وعللده دهنللدمضللطرب، متعجّلل

رمعنلی مملزوج و در تله آن جلذب پُ قِابلرّ زندگی من روی ایلن گویهلایِ
 ،را تا آنجایی که فکر بشر عاجز استهستی م ۀاب همجذّ ۀشد، این آین

رکمنی که یلک فلروغ ملاوراءطبیعی و تف بِچشمهای مورّ. به خود کشید
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مست کننده داشت، در عین حال می ترسلانید و جلذب ملی کلرد، مثلل 
طبیعلی دیلده بلود کله هلر  اینکه با چشمهایش مناظر ترسناک و ملاوراء

 « ...کسی نمی توانست ببیند

از چشمهای معشوق ملی کنلد، گیرنلدگی و در میان وصفهایی که  
حر چشلمان تلو سِل»: مست کنندگی و ترسانندگی از همه نمایان تر است

میگون  به خواب آن چشمِ»یا  ؛[ سعدی]« مانی آخرالزّ ۀتو فتن/ لینند اوّ
یا ؛ [ کمال خجندی]« هنوز از ذوق آنم مست و مدهوش/ دیده ام دوش 

بس شیر مرد را کله تلو کلردی  /شیر گیر  شکار کش و چشمِ ۀبا غمز»
 [.ین اصفهانیکمال الدّ]« چشم شکارِ

    او  ۀسللاکت بلله خانلل« زن اثیللری»وقتللی کلله « بللوف کللور»راوی  
تلنش و روحلش هلر دو »و می آید و روی رختخواب او دراز می کشلد 

به او تسلیم می کند، تا صبح در کنار جسد او می نشیند و بلا نگلاه « را
اشلی ملی کنلد تلا اینکله آنهلا را بارهلا نقّ ویرِکردن بله چشلمهای او تصل

آخرین تصویر را تا اندازه ای نزدیلک بله چشلمهای او ملی بینلد و ملی 
چشلمهایش را روی کاغلذ  حلاال ایلن چشلمها را داشلتم، روحِ»: گوید

داشتم و دیگر تنش بله درد ملن نملی خلورد، ایلن تنلی کله محکلوم بله 
حاال از این به بعد او در  !کرمها و موشهای زیرزمین بود ۀنیستی و طعم

هر دقیقه که مایلل بلودم ملی توانسلتم چشلمهایش را ... اختیار من بود 
تصلویری از چشلمهای او  راوی بله معشلوق در داشلتنِ عشقِ« ...ببینم 

دو تلن  وصلال یلا آمیلزشِ« غزللی عشلقِ»به کمال می رسد، و چون در 
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ا، هلر دقیقله چشلمه تصویرِ هیچوقت پیش نمی آید، همان دیدنِ تقریباً
دیدار معشوق پیش آید، او را  که عاشق مایل باشد، یعنی هرگاه که نیازِ

بنشلین، / برخیز و از شراب غمش مست گلرد و بلاز »: کند کفایت می
 .[اوحدی اصفهانی]« مخمور می نگر  در آن دو نرگسِ

 

 چندگانگی شخصیت *
    « عشللق غزلللی»از جنبلله ای « بللوف کللور» راویِ ا اگللر عشللقِامّلل 

در »: کسی که ملی گویلد. می نماید، اندیشه و رفتار او چندگانگی دارد
ست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خلورد هزندگی زخمهایی 

بشر هنوز چاره و دوایی بلرایش پیلدا »و معتقد است که  ،«و می تراشد
مصلنوعی بله    شلراب و خلوابِنکرده و تنها داروی آن فراموشی توسّل

ثیر اینگونه داروهلا أاست، ولی افسوس که ت رهمخدّ ن و موادّافیو ۀوسیل
، «ت درد می افزایدتی بر شدّت است و به جای تسکین، پس از مدّموقّ

آیلا روزی بله اسلرار ایلن اتفاقلات ملاوراء »: و در این اندیشه اسلت کله
بلین خلواب  و برزخِ ءروح که در حالت اغما ۀطبیعی، این انعکاس سای

فلاقی ملی اتّ ، بله شلرحِ«ی کند، کسی پی خواهد بلرد؟و بیداری جلوه م
آن تا زنلده ام، از روز ازل تلا ابلد تلا  نشان شومِ»: او ۀپردازد که به گفت

، «زندگی مرا زهر آللود کلرد ،بشر است آنجا که خارج از فهم و ادراکِ
ر از پُل در این دنیلای پسلتِ» :فاق را چنین آغاز می کنداین اتّ و روایتِ
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، برای نخستین بار گمان کلردم کله در زنلدگی ملن یلک فقر و مسکنت
آفتلاب نبلود، بلکله فقل   ا افسوس این شعاعِآفتاب درخشید، امّ شعاعِ

یلک زن یلا  پرنده بود که بله صلورتِ ۀگذرنده بود، یک ستار یک پرتوِ
آن یک لحظله، فقل  یلک ثانیله  ی کرد و در روشناییِفرشته به من تجلّ

ا دیلدم و بله عظملت و شلکوه آن پلی بلدبختیهای زنلدگی خلودم ر ۀهم
تاریکی که بایلد ناپدیلد بشلود، دوبلاره  و بعد این پرتو در گردابِ ،بردم

 «.گذرنده را برای خود نگهدارم نه، نتوانستم این پرتوِ .ناپدید شد

              زنلدگی در انلزوا روح  آیا کسی که زخمها یلا دردهلای بلی درملانِ 
             زخمهلا  ۀمی تواند همان کسی باشد که هممی خورد و می تراشد،  او را

زن یا فرشلته ای باشلد  روح او همان ناپدید شدنِ بی درمانِ  و دردهایِ
که فق  یک لحظه در زندگی او حضور داشلته اسلت؟ وقتلی کله راوی 

در زندگی زخمهایی هست که مثل خلوره روح را آهسلته در »: می گوید
آن سلخن ملی  از زنلدگی بله معنلای علامّ، «انزوا می خورد و می تراشلد

: گفتله باشلد« امخیّ»  گوید و سخنش لحنی فلسفی دارد، چنانکه مثالً
ا نه تو خوانی و نله و این حرف معمّ/ اسرار ازل را نه تو دانی و نه من »

نه تو  ،چون پرده برافتد/ من و تو  گویِو هست از پس پرده گفت/ من 
فلسلفی، کله در آن  ۀملبا آن مقدّ« ف کوربو» ا راویِامّ« ! مانی و نه من
   از « درد» زنلللدگی سلللخن ملللی گویلللد، در تشلللریحِ  علللامّ از دردهلللایِ

گویلد کله  خلود سلخن ملی زنلی در  زنلدگیِ وجلودِ خورشلیدِ درخششِ
را برای « پرندهۀ ستار»بوده است و او نتوانسته است آن  گذرنده یپرتو
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نادانی یلا بلد اقبلالی او  خود نگهدارد، یعنی که البد دیگرانی هستند که
شان را بیابنلد و « خورشید-فرشته-زن»را نداشته اند و توانسته اند که 

برای خود نگهش دارند و شلاد و خوشلبخت روزگلار بگذراننلد، یلا بلا 
دستیابی به او و چندی بلاهم روزگلار گذرانلدن، بله ایلن نتیجله رسلیده 

نلده انلد، تلا هلا تلا هنلوز سلتاره ای پر«خورشید-فرشته-زن»باشند که 
و هنوز پرتوی گذرنده اند، عشق آفرینند، و هنگلامی کله بله دسلت آینلد 

و شاید در جایی از سیر عملر درنگلی  ؛رنگ می بازند ،نگهداشته شوند
-زن»کللرده باشللند و دریافتلله باشللند کلله عشللقی کلله در آن معشللوق را 

جنسلی اسلت، و ایلن  بللوغِ دورانِ توان دیلد، عشلقِب« خورشید-فرشته
اگر با حرمان همراه شود، بله درازا ملی کشلد و دنیلای عاشلق را  دوران

در غزلستان اسلت کله « سعدی شیرازی »می کند، چنانکه « غزلستان»
ز آن یک نظر / من  روزی به دلبری نظر کرد چشمِ» :در غزلی می گوید

کلز / عشق آمد، آنچنان به دللم در زد آتشلی / تاد مرا دو جهان از نظر فِ
و در غزللی دیگلر از بلی اعتنلایی « ...تلاد را در جگر فِوی هزار سوز م

ز / عمری به بوی یاری، کردیم انتظلاری ... » : چنین معشوقی می نالد
وصلالش حاصلل نشلد  از دوللتِ/ را نگشلود هلیچ کلاری  آن انتظار ملا

، و با وجود ایلن در «... فراغش بر دل بماند باری  نتِحوز م/ مرادی 
بمیلرم در آرزوی تلو   در آن نفلس کله »: کله غزلی دیگر اقرار می کنلد

صلبح  بله وقلتِ/ بدان امید دهم جان که خلاک کلوی تلو باشلم / باشم 
بله جسلتجوی  ،گوی تو خیلزمو به گفت/ خاک بر آرم  قیامت که سر زِ

 ، در بیلرون از دنیلای عشلقِ«سعدی شلیرازی»ا همین امّ« ... تو باشم 
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اسللت ، نلله پایبنللد « یللار» ۀ، نلله دلبسللت«غزلسللتان»غزلللی، در بیللرون از 
 :«دیار»

و بحر فلراخ اسلت  که برّ/ به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار » 
 بگلذر ُ ببلین ُ/ گرت هزار بدی  الجمال پیش آید ... / و آدمی بسیار 

نله /   همه کس باش تا بخندی خلوش خالِمُ/ خاطر به هیچکس مسپار
/ کسی گرفتلاری  بالیِ بندِوگر به ... / غمش بگریی زار  پایبند یکی کز

شلیرین بله دسلت  ۀمرا که میلو/ توست که بر خود گرفته ای دشوار  گناهِ
چله الزم اسلت یکلی / بار ؟   چرا نشانم بیخی که تلخی آرد / می افتد 
/ وی بیلدار  لِیکی بله خلواب و ملن انلدر خیلا/ من غمگین  شادمان ُ

 پیلاده سلت در کمنلدِ هملان مثلالِ/ عشلق  آزادگان و چمبلرِ گردنِ مثالِ
 چرا من از غم و تیملارِ/ من نیندیشد  کسی که از غم و تیمارِ... / سوار 

 «وی شوم بیمار؟ 

این دوسان گویی را از سعدی شیرازی، که در یلک جلا عاشلقانه  
مانه و حکیمانله انلدرز ملی غزلسرایی می کند و در یک جای دیگر معلّ

 راوی در بیلانِ ،ک داسلتانا وقتلی کله در یلتوان پذیرفت، امّل می ،دهد
داشلته باشلد کله ه ای چندگانل خود بیلنش و روحِ التِاندیشه ها و تخیّ
یک شخِ جمع آید، و هر دسته از این اندیشله هلا و  نتواند در وجودِ

دقیلق و  ۀالت چنان با دسته های دیگر بیگانله بنمایلد کله خواننلدتخیّ
گاه را در اصالت و پیوستگیِ ید بیندازد، باید از مضمون به ترد درونیِ آ
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ت و شلناخت علّل سلهل انگارانله در نگذشلت و در پلیِ ،چنین تردیلدی
 .تهای این چندگانگی رفتعلّ

 را خوانللده انللد و مسللحورِ« بللوف کللور»بسللیاری از کسللانی کلله  
گلاه  یلایی آن شلده انلد و غمهلای خلود را در تصلویرهایِؤر غمِ زیباییِ

نهللا کلله گرفتللار لمعلله هللای خیللالی و گللاه واقعللی آن دیللده انللد، و نیللز آ
باسلتان را، و در  ایلرانِ شلکوهِ« زن اثیری»سمبولیک آن شده اند و در 

گرفتله انلد، شلاید   قرن هلای اخیلر را نهفتله  نکبت ایرانِ« اتهلکّ زنِ»
 شخصلیت راویِ اندیشله و رفتلارِ چنلدگانگیِ ه نشلانه هلایِهرگز متوجّل

داستان  ه خود همراهِتوجّ داستان نشده باشند و از همان آغاز با نیمی از
 . خود رفته باشند التِتخیّ آن همراهِ دیگرِ ۀو با نیم

ل آن که روایت یکلی از ، چه در بخش اوّ«بوف کور»در داستان  
مردم  بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سلعی »فاقاتی است که اتّ

در   و چله ،«ی بکننداک و تمسخر آمیز تلقّشکّ می کنند آن را با لبخندِ
       بیللدار شللده اسللت و « دنیللای جدیللدی»آن کلله راوی در  مِبخللش دوّ
دنیلایی کله  خودش را روی کاغذ بیلاورد، پسلتیِ« ریدل پُ»می خواهد 

آن ملردی کله چهلار . آن نیسلت« فقلر و مسلکنتِ»تصویر می شود، در 
او کشللیده اسللت، و « زنللدگی و افکللارِ حصللاری دورِ»دیللواری اتللاقش 

هنلد تجلارت ملی کلرده اسلت، و  «بنلارسِ»کله در پلدری اسلت  فرزندِ
 ۀدختر عمّ ،«اتهلکّ»بوده است، و [ شیوا]لینگم  معبدِ ۀاصمادری که رقّ

« اشی روی قلمدانشغل مضحک نقّ»خود را به همسری گرفته است و 
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دقیق  ۀداستان خود نمی تواند خوانند را انتخاب کرده است، در روایتِ
 ۀجرگلل»را « آدمهللا ۀجرگلل»دارد  و کنجکللاو را متقاعللد کنللد کلله حللقّ

آنهلا موسلم و  زندگیِ»کسانی را که  ۀهمبداند و « احمقها و خوشبختها
معتدل زندگی واقع شده  ۀفصلهای سال و در منطق نی دارد، مثلِمعیّ حدّ

جملله « بوف کور»شیفتگانِ بسیاری از . قلمداد کند« الهرجّ»، «است
جمله هلا این و یکی از  ،دارندهایی از توصیفهای آغاز داستان را از بر 

است که راوی داستان در آن « ر از فقر و مسکنتپُ دنیای پستِ»همین 
دنیللا بسللیار . را نتوانسللته اسللت بللرای خللود نگهللدارد« زن اثیللری»
 ۀا نویسلنداسلت، امّل« ر از فقلر و مسلکنتپُل» ماًدارد و مسللّ« پستیها»

تصلویر کنلد کله نمی خواهد واقعله یلا وقلایعی را « بوف کور» داستانِ
 .آنها باشد بتواند زمینه ای برای تصویرِ« فقر و مسکنت»اشاره به 

عشق گمان می کند کله  اسیتِبلندی از حسّ ۀن مردی که در مرتبآ 
مشکالت فلسلفی و  ۀهم»اثیری کافی است که  فق  یک نگاه معشوقِ

 اسلیتِبلنلد از حسّ ۀکنلد و در آن مرتبل را برای او حللّ« اهای الهیمعمّ
 ملی بینلد کله مطملئنّ« لطیف و دست نزدنلی»او را چنان  شق وجودِع

کنفللت و او را نگللاه یللک بیگانلله، یللک نفللر آدم معمللولی »اسللت کلله 
یلا در واقلع از جانلدار  ،می کند، و نفرت خود از گوشتخواری« پژمرده

ه بلا نفرت انگیزی از رفتار قصاب محلّل ۀهنرمندان را با توصیفِ ،شیکف
       سخت « زن اثیری» ۀمی کند، خود رفتارش با الش گوسفندان بیان ۀالش
ل به خیلالم رسلید  او  را  اوّ»: ع آور استو نفرت انگیز و تهوّ ناکهول
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بعد فکر کلردم او را بیلرون ببلرم در چلاهی  .چال بکنم خودم  در اتاقِ
      ه ه تکّللاو را تکّلل اگللر تللنِ: بللاالخره فکللری بلله نظللرم رسللید... بینللدازم 
خود می گذاشتم و بلا خلودم  ۀکهن و در چمدان، همان چمدانِمی کردم 

         ملللردم و آن را چلللال  دور، خیللللی دور از چشلللمِ -ملللی بلللردم بیلللرون، 
[ ای]این دفعه دیگر تردید نکردم، کلارد دسلته اسلتخوانی . -کردم می

ل لبلاس نلازکی کله ت اوّاتاقم داشتم آوردم و خیلی با دقّل که در پستویِ
تنها چیزی  -وت او را در میان خودش محبوس کرده بود مثل تار عنکب

ه بعد سرش را جلدا کلردم، چکّل... که بدنش را پوشانده بود پاره کردم 
سرد از گلویش بیرون آمد، بعد دستها و پاهلایش  ۀلخته شد  های خونِ

ب در چمللدان جللا دادم و تللن او را بللا اعضللایش مرتّلل ۀرا بریللدم و هملل
چمدان را قفل کردم و  درِ -ا رویش کشیدم لباسش، همان لباس سیاه ر
 «... کلیدش را در جیبم گذاشتم 

و « فاقات ماوراء طبیعلیاتّ»چنین رفتاری را نمی توان بخشی از  
بللین  و بللرزخِ ءروح کلله در حالللت اغمللا ۀسللای انعکللاسِ»دنباللله ای از 

 ملی توانلد از اندیشله هلایِ. دانسلت« خواب و بیلداری جللوه ملی کنلد
احساس و  نادر آدمهایی باشد که عقده های روانی لطافتِ یِمالیخولیای

را بیمار روانی « بوف کور» اگر راویِ. شدرفتار را در آنها می کف ظرافتِ
هذیانی او باید  التِیاها، کابوسها، و تخیّؤبگیریم، اندیشه ها، کارها، ر

 ِ از بیماران روانلیِن و مشخّدر هماهنگی با یکدیگر او را نوعی معیّ
پاره هلایی  «بوف کور» راویِ شخصیتِ ۀشان دهد، حال آنکه در آیینن
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او در . روانلی را ملی بینلیم متفلاوت از بیملارانِ چنلد نلوعِ از شخصیتِ
حرفله ی همچلون قلاتل رو ملی شلود،ه روب« زن اثیری» ۀردجایی که با مُ

 ی مثلل یلک قاتللِحتّل. جسد می افتد ای بیدرنگ به فکر ناپدید کردنِ
ل فکر می کند که جسد را  در اتاق خود چال کند، و بعلد حرفه ای، اوّ

ه ها و بله بیلرون از شلهر جسد و در چمدان جا دادن تکّ ه کردنِه تکّتکّ
این محتاط کاریها پیداست کله  ۀمی دهد، و هم حچمدان را ترجی بردنِ

 نله در ملوردِ  ،جرم انجام ملی گیلرد، جرملی کله راوی برای پنهان کردنِ
 زنِ داسلتان، در ملوردِ مِدوّ بلکه در بخلشِ ،خیال عالمِدر « زن اثیری»

زن ». ، در عللالم واقعیللت مرتکللب خواهللد شللد«اتللهلکّ»یعنللی  ،واقعللی
راوی، خود آمده است و در اتاق او ملرده اسلت  ابدیِ ، معشوقِ«اثیری

 جرمِ و او ناگزیر باید این اثرِ ،او گذاشته است و جسدش را روی دستِ
راوی خلود را بله  هم داسلتان، کلا در بخلش دوّامّل. نکرده را پنهان کنلد

خنزر پنزری در می آورد و با گزلیک دسته استخوانی بله  پیرمردِ صورتِ
اینکله او پیلر ملرد خنلزر  بله خیلالِ« اتلهلکّ»و  ،ملی رود« اتهلکّ»اتاق 

خود و به هماغوشلی ملی پلذیرد، و راوی در  پنزری است، او را به بسترِ
فرو ملی کنلد و در « او به یک جای تنِ»را  این هماغوشی گزلیک اوجِ

بللایم را روی کللولم عمللن هراسللان »: واقللع او را مللی کشللد، مللی گویللد
جلوی نور پیه سوز مشتم را باز کردم،  -انداختم و به اتاق خودم رفتم 

در اینجلا « .دیدم چشم او میان دستم بلود و تلنم غلرق خلون شلده بلود
اوی، به پایان می رسد، و در این ر ه نه سرگذشتِمکتوب، و البتّ داستانِ

، «زن واقعلی»واقعیت، که راوی، شاید به سبب آنکله بلا  پایان در عالمِ
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 پیرملردِ»اش، هماغوشی کرده اسلت، بله « اتگیلکّ» یا با زن در حالتِ
 ملاجرایِ تبدیل شده است، دیگر لزومی ندارد که روایلتِ« خنزر پنزری
گویی او اکنلون کسلی . رار کندزن را تک اثر جرم، یا جسدِ پنهان کردنِ

شده است که برای ابد نخواهد توانست خلودش را از دسلت دیلوی کله 
کسی که تا ابد سرتاپایش بله خلون  ؛در او بیدار شده است، نجات دهد

او « ۀرده ای روی سلینمُل زنِوَ»دلمه شده آللوده خواهلد مانلد و تلا ابلد 
 .فشار خواهد داد

در عالم خیال، و در واقلع « ریزن اثی» رفتاری که راوی با جسدِ 
مرملوزی  قلاتالنِ در عالم واقعیت  می کند، به کارِ« اتهزن لکّ» با جسدِ

 شِفاحشله کفل قاتللِ ،[  Jack the Ripper]« جلک زن مثلله کلن»مثل 
اواخر قرن نلوزدهم در لنلدن شلباهت دارد، کله سلر زنهلا را ملی بریلد و 

آنها را جدا ملی کلرد و شکم آنها را می درید و بعضی از قسمتهای بدن 
جسلد ملی انلداخت، از جملله بینلی، گلوش،  با خود می برد یا در کنلارِ

بللا اینکلله ایللن قاتللل را هرگللز  . آنهللا ل و رحللمِهبِللمَ پسللتان، و مخصوصللاً
 ۀگذشلته دربلار صلد سلال  بیش از صد کتابی که طلیّ نیافتند،  از میانِ

ق تلر دانسلته شلده ثّلاین قاتل نوشته اند، در یکی از آنهلا کله از بقیله مو
فی می کند نامشلروع زاده کله ملادرش است، نویسنده قاتل را مردی معرّ

چهلارده سلاله  ؛دش او را به ملادربزرگش ملی سلپردبالفاصله بعد از تولّ
تنها و بی رفیق و  ؛دوسالی به مدرسه می رود ؛است که مادرش می میرد
بله  «یورپلولل»از  ؛اینجا و آنجا کلار ملی کنلد ؛سرگشته بزرگ می شود
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روز  ؛روانی در او آشکار می شلود نشانه های آشفتگیِ ؛می رود «لندن»
شلبها را تلا پلیش از خلواب در  ؛ها در یک تعمیرگاه مبل کار ملی کنلد
مقلاربتی مبلتال ملی  ای به بیماری ؛میکده ها و با فاحشه ها می گذراند

مللی بللرد کلله زنللش پنهللانی بلله  ظللنّ ؛بللا دختللری ازدواج مللی کنللد ؛شللود
و هنوز چند  ؛به سردردهای عجیب مبتال می شود ؛احشگی می پردازدف

هرزه کاری زنش  ۀش دربارماهی از ازدواجش نگذشته است که سوءظنّ
می رود و با چلاقو گللوی او را  به اوج می رسد، و به اتاق خواب زنش

زنش سه روز بعلد در بیمارسلتان ملی میلرد و او محکلوم بله و د ، می برّ
بله  ؛در دادگاه خلود را گرفتلار جنلون معرفلی ملی کنلد .اعدام می شود

تیمارستان فرستاده ملی شلود و چنلدی بعلد از تیمارسلتان ملی گریلزد و 
پنج یا هفت فاحشه ناپدیلد  شی را آغاز می کند و بعد از کشتنِفاحشه کف

به همان تیمارستان  ،می شود، و سالها بعد که پیرمردی بیمار شده است
 .نه سالگی در تیمارستان می میرد  بر می گردد و در شصت و

و  حرفللی در ایللن نیسللت کلله روحللاً« بللوف کللور»در مللورد راوی  
بیمار است و دنیلای واقعلی خلود را در پلرده هلای یلک دنیلای  جسماً

ساختگی پنهان کرده است، و در این دنیای ساختگی پلدر و ملادرش او 
و ملی رونلد ه اش می سپارند عمّ شیر خوارگی به دستِ ۀرا از همان دور

ه عمّل و دیگر پیداشان نمی شود، و در همین دنیای سلاختگی اسلت کله
شلیری اش را،  یعنی خواهرِ ،ه اشاو شده است و او دختر عمّ اش مادرِ
اوسلت، بله         خیلالیِ ملادرِ ه، یلا دقیقتلر بگلوییم شلبیهِخلود عمّل که شبیهِ
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در دنیای   زنی می گیرد، و این زن که از کودکی با او بزرگ شده است،
بله »اسلت کله « اتله ایلکّ»و در دنیلای واقعلی « زن اثیری»ساختگی 

و نیلز حرفلی در ایلن نیسلت کله  ؛«بله او همه کس تلن در ملی دهلد االّ
دنیلللایی سلللاختگی بلللا چنلللین  ۀهلللرکس پلللرورده و وانهلللاده و سرگشلللت

خصوصیاتی باشد، ممکلن اسلت کله سلرانجام کلارش بله نلوعی جنلون 
زنللان واقعللی کلله مادرنللد و خواهرنللد و  ۀنفللرت از هملل بکشللد، جنللونِ

شی ، یا به شی یا خودکفجنونی که در اوج می تواند به دیگر کف ؛همسرند
 ،«بلوف کلور» ا حرف در ایلن اسلت کله راویِامّ ؛بینجامدکفشی دو هر 

وجله نملی چحلالش بله هی دنیای ساختگی اسلت کله روایلتِ هم آن آدمِ
 ه کند، هم می خواهد روایتِشکوه های او را توجی  تواند دردمندیها و 

« صللادق هللدایتِ» دردمنللدیها و شللکوه هللای ۀحللالش توجیلله کننللد
نویسنده باشد، که نمی تواند، زیرا کله شخصلیتی کله  بورژوایِ روشنفکرِ

 عایِملدّ رپُل تریاکیِ بی خاصیتِۀ دیوان برای این مردِ« صادق هدایت»
عاشلق  یک چیزی مگر حکایتِ ،روایت غرغرو ساخته است، در اصلِ

للی بلدبخت اته ندارد، که اوّلکّ ناکام، یک معشوق اثیری و یک همسرِ
می می پرستیدنی اسلت و نیلافتنی و سلوّاست و از همه چیز نومید، و دوّ

 .یافتنی است و نفرت انگیز و سزاوار کشته شدن

 غیلر از حکایلتِ ،«بلوف کلور»و نیز حرف در این است کله در  
 داوریهللایِ ِِ ا و آنجللا بیللرون از حللدّایللن مللرد و ایللن دو زن، اگللر اینجلل

ناللله سللراییهای عللاری از زمینلله هللای منطقللی یللا  و ،بدبینانلله  ۀنسللنجید
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بانله، مآ سطح نگریهلای سلاده لوحانله و کلج بینیهلای حکلیمو  ،فلسفی
داسلتان  برهلوتِ ۀر رنجمویلتاریک و خفه و آشفته و پُل گهگاه در شبِ

درون یلک  ۀنهفت شهرِ آشنا از ای آذرخشی بجهد و در یک لحظه گوشه
شلاید « بلوف کلور» هوشلمندِ ۀآگاه پدیدار شود، خوانند دردمندِ انسانِ

هان ، اینجا پرتوی از ذهنی می بینم که افقلی بلنلد »: پیش خود بگوید
. داسلتان دارد راویِ کوتاه و تنلگِ آسمان تر و گسترده زمین تر  از افقِ

« نمی توان دیلد؟در همه جای روایت  صاحب این ذهن را چرا حضورِ
این جزءهای گرانمایه و بیگانه نما در ترکیب داسلتان اسلت  ۀو مالحظ

ایلن  پرسلش را  پلیش ملی « بوف کلور» هوشمندِ ۀکه باز برای خوانند
قهرمان داستان خود را نملی شلناخته  ستیرُمگر نویسنده به دُ»: آورد که

 فکری و روحی است؟ و اگر می شناخته است، چرا جزءهای شخصیتِ
این آدم همسانی و همخوانی ندارد؟ چرا گهگاه چیزهایی می گوید کله 

دیگلر  ۀاو نیست و بله واگویله ای ناشلیانه از گفتل خودِ یدۀانگار اندیش
 «کسان شباهت دارد ؟

از بسلیار نمونله هلای « بلوف کلور» هوشمندِ ۀو در اینجا خوانند 
ا در نلاهمخوانی در ترکیللب اجلزای داسللتان کله بلله خلاطر دارد، یکللی ر

اته، این جادو، نمی دانلم چله زهلری این زن، این لکّ»: پیش می گذارد
 ،در روح من، در هستی ملن ریختله بلود کله نله تنهلا او را ملی خواسلتم

در تحلیللل ایللن « .او را الزم داشللت ات تللنِذرّ ،ات تللنمبلکلله تمللام ذرّ
رو شلدن بلا زنلان ه آن سخت از روبل ۀسخن می توانیم بگوییم که گویند
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رمان جنسی غروری کاذب در او به وجلود آورده حارد، زیرا که هراس د
شلهوانی را  ت بلروز خلواهشِ است، چنانکه فق  در برابر یک زن جر
ه ای اسلت، کله بلا او همسلال دارد و این زن کسی است، یلا دختلر عمّل

است و از کودکی باهم بزرگ شده اند و طبیعی است کله سلخت بله او 
با او به هراسش نمی انلدازد و غلرور  و شدنِره دلبسته شود، زیرا که روب

ه در هللیچ جللای و البتّلل. رمللان برخاسللته اش را نمللی شللکندحکللاذب از 
و  ،اته اشاره ای نمی شلودروحی میان راوی و لکّ روایت هم به نزدیکیِ

ایلن . ات تلن او را بخواهلدات تلنش تملام ذرّبدیهی است کله تملام ذرّ
اتله نسلبت لکّ را به جادویی بلودنِآتشین، که راوی آن  زورمندِ خواستنِ

 .او، ریختله باشلد هستیِدراته در روح او، می دهد، زهری نیست که لکّ
در . جسلمانی اش بلرای او صلادر کلرده اسلت حکمی است که طبیعلتِ

معشللوق  محللروم مانللده از وصللالِ او بسللیاری از جوانللان عاشللقِ ۀجامعلل
نللد و کللار جللادوی عشللق داشللته ا همیشلله همللین شللکوه را از زهرنللاکیِ

بعضی از آنها بله رسلوایی و خودکشلی یلا معشلوق کشلی ملی انجامیلده 
 . است

آرزوی شلدیدی »: در اینجاست که ملی گویلد« بوف کور»راوی  
گمشده ای  باشم که آدمیزاد در آنجلا وجلود  ۀمی کردم که با او در جزیر

 ۀکردم که یلک زملین للرزه یلا طوفلان یلا صلاعق آرزو می ؛نداشته باشد
الله هلا کله پشلت دیلوار اتلاقم نفلس ملی کشلیدند، این رجّ ۀهمآسمانی 

دوندگی می کردند و کیف می کردند، همه را می ترکانید و فقل  ملن و 
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 ۀاین سخن می توانیم بگوییم که گوینلد و باز در تحلیلِ« .او می ماندیم
  نافرهیختله ای باشلد  ۀسلاد ۀمحرومیلت کشلید آن فق  می تواند عاشقِ

 بلا معشلوق تنهلا بلودن را بله شلرطِ ت در آرزویِه علّلکه نمی داند به چ
     نفلس]کسانی می خواهد که بیرون از اتاق او وجود دارند  ۀهم نابودیِ

 زناشلوییِ ، و زنلدگیِ [دونلدگی ملی کردنلد]، کار می کنند  [می کشیدند
دیگرانلی کله  ۀاو میان خود و همل.  [و کیف می کردند]متعارفی دارند 

 هیچ پیوند و شباهتی نمی بیند، و با سلاده للوحیِ ،دزندگانی عادی دارن
 ۀر ملی کنلد کله عشلق او سلوای هملنلادان تصلوّ ۀعاشقهای حرملان زد

او انسانی جلدا آفریلده  معشوقها و خودِ ۀعشقها، معشوق او فراتر از هم
 .انسانهاست ۀاز هم

می بیند که همین ملرد، وقتلی کله « بوف کور» هوشمندِ ۀخوانند 
ر از نکبللت و فقیللر پُلل در اتللاقِ»لی و هللذیانی و افیللونی، خیللا در  عللالمِ
زن اثیلری هماغوشلی « و حرکلتِ سرد و بی حسّ» ، با جسدِ«مسکنت

می کند، در چنین موقعیتی جنون آمیز و نفرت انگیز ناگهان حلالتی در 
یلایی، کابوسلی، هلذیانی یلا افیلونی ؤمنطق ر او پیدا می شود که با هیچِ
 ،شلتگیشهوت کف ناشی از جنونِ خود باختگیِ نمی تواند در کسی که در

منحصلر  یلک زنلدگیِ»: رده جماع کرده است، پیدا شودهم اکنون با مُ
هسلتیهایی  ۀچون زندگیم مربوط به هم. عجیب در من تولید شد به فردِ

و وابستگی عمیق و جدایی ناپذیر بلا دنیلا ... من بودند  می شد که دورِ
ی  هلای نلامر ۀو بله وسلیله رشلت موجلودات و طبیعلت داشلتم و حرکتِ
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در ... طبیعت برقلرار شلده بلود  عناصرِ ۀجریان اضطرابی بین من و هم
رسلتنیها و  زملین و افلالک، در نشلو و نملایِ این لحظه من در گلردشِ

 جانوران شرکت داشتم، گذشته و آینده، دور و نزدیک با زنلدگیِ جنبشِ
 «.من شریک و توأم شده بود احساساتیِ

گونه ناهمخوانیهای فراوان، این نشانه های چندگانگی یا  نه، این 
فقل  ملی « بلوف کلور»راوی  اندیشه و رفتار در شخصیتِ گونگیِچند

داسلتان راه یافتله  تواند ناشی از جزءهای بیگانه ای باشد که به ترکیلبِ
جزءهلای  ۀتا آنجا که من خبر دارم کسی که نخسلتین بلار در بلار. است

مقاللله ای مختصللر نوشللت، « بللوف کللور»سللتان دا بیگانلله در ترکیللبِ
تاثیرپلذیریهای رفتلاری و ادبلی  ۀا دربلارامّل. است « منوچهر مهندسی»

و    ، شلاعر[Gerard de Nerval]« ژرار دو نلروال»صلادق هلدایت از 
 در نوشللتنِ ، مخصوصللاً[۳۱۱۱ – ۳۱۱۱]داسللتان نللویس فرانسللوی 

بله زبلان « هندسلیمنلوچهر م» ۀمقالل. مه ا، مقاله ای ندید«کور  بوف»
در فصللللنامه ای بللله نلللام  «ریلکلللههلللدایت و »  انگلیسلللی بلللا عنلللوان

 Comparative Literature]«  پژوهشللللهای ادبیللللات تطبیقللللی»
Studies,vol. 23, 1971 p.209 - 216]   چلاپ شلد، و بعلدها، در

در کتلابی کله   آن را [Thomas M. Ricks]« تلامس ریکلس» آمریکا، 
 Critical» ادبللی بللا عنللوانِ ت در نقللدِمجموعلله ای اسللت از مقللاال

Perspective on Modern Persian Literature  »منوچهر ». نقل کرد
ثیر پللذیری بعضللی از شللاعران و أملله ای در تللبعللد از مقدّ« مهندسللی
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اصللی کله  نویسندگان غربی از شاعران و نویسلندگان ایرانلی، بله بحلثِ
 Rainer Maria]  «لکهراینر ماریا ری»از « صادق هدایت» ثیرپذیریِأت

Rilke]،  اسللت، [  ۳۹۱۳- ۳۱۳۱]شللاعر و داسللتان نللویس آلمللانی    
 :می پردازد و می گوید

ریلکه در فرانسه بسیار استقبال شده بود و به  با اینکه از این اثرِ» 
زبان فرانسوی هم که صادق هدایت آن را به خوبی می دانست، ترجمله 

آثار هدایت نوشته شلده اسلت،  ۀارشده بود، در نقدهای بسیاری که درب
ثیر ریلکله أآثار او به ت یا ناقدانِ[ هدایت]او  مالحظه نمی شود که خودِ

یاداشللتهای مالتلله » بللا کتللاب [ هللدایت]یللا آشللنایی او [ در هللدایت]
 « .اشاره کرده باشند« الوریدس بریگه

 «بوف کور»چهار مورد از جاهایی در « منوچهر مهندسی»آنگاه  
ریلکه  رونوشته ای از چهار جای داستانِ اندک تغییری، تقریباً را که، با

یادداشلتهای مالتله الوریلدس ریلکله در »: است، ملی آورد و ملی گویلد
آیا ممکن است که ما گملان کلرده باشلیم کله بایلد بله ": می پرسد بریگه

اسلت  ند ما اتفاق افتاده است، دست بیابیم؟ آیا ممکآنچه پیش از تولّ
نسلهای  ۀکه به هر کس و همه کس یادآور شویم که نتیج که الزم باشد

گذشته اند و بنابراین گذشته را در وجود خلود دارنلد، و نملی تواننلد از 
معرفتللی بهتللر یللا متفللاوت انللد، هللیچ چیللز  داشللتنِ عیِدیگرانللی کلله مللدّ

آیا ممکلن اسلت کله ایلن پرسشلها در صلادق هلدایت بلرای  "بیاموزند؟
یختلله ای اسللت از گذشللته و حللال تللأثیر بللوف کللور، کلله آم  سللاختمانِ
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آیا ممکن است که صلادق هلدایت خلود را بیشلتر شلبیه  گذاشته باشد؟
 ۀمالتلله الوریللدس بریگلله احسللاس کللرده باشللد و در پللرداختن چهللر

داستان خود، که میان او و صادق هدایت نیز می تلوان  شخصیت اصلیِ
بریگله را  بعضی از اندیشله هلا و سلخنانِ ،شباهتی نزدیک مشاهده کرد

 ، در زیلرِیادداشتهای مالته الوریدس بریگلهپنداشته باشد؟ « خود مالِ»
 Rue]یللازدهم سللپتامبر ، خیابللان تو یلله  کلله  تللاریخ و محلللّ سللرخ ّ

Toullier ] پلس ملردم بله اینجلا» :است، با این کلمات آغاز ملی شلود   
می آیند که زندگی کنند؟ من بیشتر فکلر ملی کلردم کله ملی آینلد اینجلا 

ریلکله هملواره بلا صلادق  ۀبریگل آیا سلخنان و اندیشله هلای « .بمیرند
 «در پاریس خودکشی کرد؟ ۳۹۱۳هدایت ماند تا آنکه در 

اندیشه هلا و  آن چهار نمونه از شباهتهایِ« منوچهر مهندسی»ا امّ 
داسللتان  ریلکلله و شخصللیت اصلللیِ« ۀمالتلله الوریللدس بریگلل» سللخنانِ

از یلک  «صادق هدایت» پذیریِ اثرکید بر أت را با هدفِ« بوف کور»
نکلرده  ایلن تاثیرپلذیری بحثی در کیفیتِ آلمانی آورده است و ۀنویسند
         ایلللن اثرپلللذیری را بللله قاعلللده و بللله سلللامان  ی تلویحلللاًحتّللل. اسلللت
بلوف »  و راویِ« مالتله بریگله»و « صلادق هلدایت»اسلت و  انگاشته

                                اگللر ماًمسللّ . را از لحلا  روحلی و فکلری همسلان یافتله اسلت« کلور
 از رمانهللایِ« صللادق هللدایت»ثیرپللذیریهای أاز ت« منللوچهر مهندسللی»

ژرار دو » اثللللر  [Aurelia]« اورلیللللا»و  [Sylvie]« سللللیلوی» کوتللللاهِ
« بلوف کلور»  ، شلاعر و داسلتان نلویس فرانسلوی، در داسلتانِ«نروال
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گاه می بود و می دانست که  بیشلتر « نروال»خود به « یتصادق هدا»آ
دقیلق تلر   یلک بلار دیگلر عمیلق تلر و ،«ریلکله»شباهت داشت تا به 

      را بررسلی « ریلکله»از « صادق هلدایت» ثیرپذیریِأت کمیت و کیفیتِ
شللاید آنوقللت مللی دیللد کلله آنچلله را کلله او از نوشللته هللای ، و مللی کللرد

بلوف » ویِپسندیده است و برداشته اسلت و بله را« نروال»و « ریلکه»
بلوف » او در شخصلیت راویِ نسبت داده است، با آنچه که خودِ« کور
ی می دیده است، هماهنگی ندارد، و نیز مالحظه می کرد کله حتّل« کور
را هلم در « هگلمالته الوریلدس بری» همان پرسشهایِ« صادق هدایت»

ا در جلایی از روایلت و بله گذاشلته اسلت، امّل« بوف کور» راویِ دهانِ
مالتله الوریلدس »پرسشلهای  ه نشان می دهد که او بله عملقِک ،صورتی
 .پی نبرده است« راینر ماریا ریلکه»، یا در واقع پرسشهای «بریگه

 هدایت و ریلکه *
یادداشللتهای »و « بللوف کللور» ۀدر مقایسلل« منللوچهر مهندسللی» 

حیلث مضلمون  ایلن دو کتلاب از»: ملی گویلد« مالته الوریدس بریگله
ادداشتهای مالته الوریدس بریگله را ملی تلوان ی. داستانی یکسان نیست

 یللک رشللته جلسللاتِ -اس خوانللد مللردی سللخت حسّلل یِپژوهلل خللود
، بدون ترتیبی خلاصّ او که در آنها، ظاهراً خودِ ۀروانکاوی است دربار

تنللد خللود را در برخللورد بللا وقللای ،  اندیشلله هللا، واکنشللها و هیجانللاتِ
.       عی و خیالی، بررسی می کندو مردم، آشنا و ناشناس، واق ءمکانها، اشیا
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حال را در بر می گیلرد، و از  دور تا زمانِ ۀداستان از حیث زمان، گذشت
بوف »ا امّ. ستانهای متعارف را ندارداد ۀروایت شیو حیث طرح یا سیرِ

روایتلی اسلت از هلوس و عشلق و نفلرت، کله آن را . رمان اسلت« کور
ت ، مللردی کلله از شللدّکنلد کشللیده بیللان مللی علذاب بیمللار روانللیِ یلک

 ر انلدوهِدردنلاک و پُل ۀنالل ؛بیماری گذشلته را از حلال بلاز نملی شناسلد
او نیلز بلرای خلود . مردی است که روحش او را از جهلان بریلده اسلت
نفلس نلدارد، بلکله  یادداشتهایی می نویسد که چنلدان کیفیلت تحلیللِ

ر نفس است، و این کارش تالش نومیدانه ای است برای آنکه د حدیثِ
داسلتان از حیللث زمللان از عهللد . خللود نظملی ایجللاد کنللد ۀآشللفت ذهلنِ

ا بلی آنکله سلیری منطقلی داشلته امّل، باستان تا حال را در بلر ملی گیلرد
داستان به جلو ملی رود، بله عقلب بلر  سیرِ خواننده برای دریافتنِ .باشد

یاهلا و ؤمی گردد و با قهرمان داسلتان در گیجراهله ای از تجربله هلا، ر
وقای  و  ترتیب درستِ تالش خواننده برای یافتنِ. او گم می شود اوهامِ

آشللفتگی و  ل، او را تللا انللدازه ای بللا دردِواقعیللت از تخیّلل بازشللناختنِ
« بوف کور». داستان آشنا می کند شخصیت معتاد به تریاکِ درماندگیِ

ا سلوزناک و کننلده، امّل داستانی است جنون آمیز، و در مواردی مشمئزّ
واقعی، یا مکان ، یلا سلاختار هلیچ شلباهتی  ه از حیث زمانِدلخراش ک
 در شلناختِ« بریگله»از این گذشته پلژوهش . ندارد« ریلکه»به کتاب 

اندیشه و احساساتش سرانجام او را به این دریافت می رساند که آنچله 
احساس و تجربله کلرده اسلت، نتیجله ای بلا ارزش داشلته اسلت، و بله 

 داسلتانِ قهرملانِ. ر اعلتالء انجامیلده اسلتفلسفه ای مثبت و حرکتی د
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            بللال  ۀ، بللرعکس، بللا کللرداری مصللیبت بللار خللود را بلله ورطلل«هللدایت»
 «.می اندازد

تلرین نکتله ای کله از نظلر دور مانلده اسلت، در این مقایسله مهمّ 
اسلت ، « صلادق هلدایت» ۀبلا نوشلت «ریلکله»اثر  مقایسه ناپذیر بودنِ

 که با خلقِاست و امیدوار بوده  است نه خواستهصادقا «ریلکه»زیرا که 
عقللده هللا،  ۀکلله جلللوه گللاه هملل  ،«مالتلله الوریللدس بریگلله» شخصللیتِ

خلود  میلهای سرکوفته، و هراسهای اوست، این رنجمایه ها را از نفلسِ
 اثللر  ایللن عللین حللال در کللار خللود ، یعنللی نوشللتنِ بیللرون بریللزد، و در

را برای به وجود آوردن یلک اثلر  هنری  و زیبا شناختی انضباط و آیینِ
 «بوف کلور»در « صادق هدایت»شخصیتی که امّا ند،  ک  ادبی حفظ

دردمندیها و عقده های خلود را بلا اسلتعاری و  ۀساخته است، اصل هم
بیقراریهللای  ۀهملل ۀو مجموعلل ،آنهللا پنهللان مللی دارد سللمبولیک کللردنِ

خالصه « زن یِدوگونگ»یا در « زنی دوگانه» خود را در تصویرِ انسانیِ
خلود بلرای بله وجلود آوردن  ۀناشیان می کند، و در عین حال، در تالشِ

مالته »بسیاری از درون نگریها و احساسها و دریافتهای  ،یک اثر ادبی
     از او ،بیگانله یک روحِ ۀکه اجزایی است از چهر ،را« الوریدس بریگه

 و در کنلارِ ،خلود وارد ملی کنلد داسلتانِ شخصیتِ ۀباید و در چهرمی رُ
دیگلر، یعنلی شخصلیت  ۀیلک روح بیگانل ۀاجزای ربوده شلده از چهلر

می گذارد و به این ترتیب انضلباط « ژرار دو نروال»قهرمان داستانهای 
 الزم را از دسللت مللی دهللد و بللرای روحِ هنللری و زیباشللناختیِ و آیللینِ
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 مللی کنللد کلله بلله جللایِ « کللالژ»چهللره ای « بللوف کللور» شخصللیتِ
ف هنرشلناختی، در خواننلده بیلزاری و تأسّل نی و تحسلینِانسا همدردیِ

پوچ و بی روح و ساختگی و خلالی از  می انگیزد، بیزاری از شخصیتِ
صللادق »ف از اینکلله سّللأ، و ت« بللوف کللور» ۀمعنویللت و مشللمئز کننللد

احساسلها و دریافتهلای بیگانله ای کله بلا درون  با به کلار زدنِ« هدایت
سلت، احساسلها و دریافتهلای اصلیل صادقانه ای حاصل نشلده ا نگریِ

خود را برای خود و برای خواننده ناشلناخته گذاشلته اسلت، و آنچله در 
مللی نمایللد، آشللفته و « خللودی»داسللتان او  شخصللیتِ ۀچهللر پللرداختنِ

 .   جنون آمیز و مسخره است

در اصل شاعری است که کمال زندگی را در « راینر ماریا ریلکه» 
 تالش انسان بلرای دیلدارِ و هنر را جلوه گاهِهنر نهاده می داند  عشق به

« ۀیادداشتهای مالتله الوریلدس بریگل» همین داستانِ. حقیقت می بیند
گذشلته و  روایلتِ شعرهایی است در جریانِ او هم در واقع شکل گرفتنِ

بلا تماشلای  ؛درون تاریلک و روشلنِ طاقت سلوز در آفلاقِ حال، با سیرِ
یاهلا و کابوسلها، ؤر با یادآوریِ ؛بیرون معنای واقعیتهای رجذبه و هولِپُ

معتقلد مانلدن بله  سها در تالشِأترین ی تلخ ۀبا تجرب ؛دلهره ها و خیالها
 شلکوه آمیلزِ بلا فروتنلیِ ؛انلدوهها جهای زهرِبا نیرو گرفتن از تشنّ ؛امید

کالبلد  ملرگ در  روحِ بلا شلناختِ ؛هسلتی پلوچ نملاییِ حیرت در برابرِ
 نوشلتنِ« ریلکله». خلدا در خلود ن از آفرینشِزندگی، و با آرامش گرفت

اقللامتش در پللاریس در سللال  ۀرا در نخسللتین دور« بریگلله» داسللتانِ
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 ۀبللا هملل. آغللاز کللرد و شللش سللال بعللد آن را بلله پایللان رسللاند ۳۹۱۳
داستانش ملی  اصلی یا راویِ او و شخصیتِ تفاوتهایی که به ظاهر میانِ

نویسللنده اسللت،  خللودِ روایتللی از زنللدگیِ« بریگلله» بینللیم، سرگذشللتِ
روایتلی « بلوف کلور»چنانکه با اطمینان می تلوان گفلت کله بخشلی از 

اسلت، کله در آغلاز جلوانی « صادق هدایت» خودِ مسخ شده از زندگیِ
« بنللارسِ»ا در داسللتانش در امّلل ،بللرای تحصللیل بلله پللاریس مللی رود

 ملی آورنلد کله مثللِ« شلهر ری»هندوستان بله دنیلا ملی آیلد و او را بله 
ه البتّل. «دنیا به شلمار ملی آیلد بزرگترین شهرِ»و « عروس دنیا»س پاری

پلیش بله  ، در حلدود هشلت قلرنِ«شلهر ری»و نله « ری»م کله یمی دان
، که «تهران»مغوالن یکسره ویران شد و از آن پس مردم به سوی  دستِ

 در اوجِ« ری»دهکللده ای خللوش آب و هللوا بللود، کشللیده شللدند، و 
، «شلاه عبلدالعظیم» د که آن را مردم با نامِدوباره اش شهرکی ش زندگیِ

می شناختند و هنوز « حضرت عبدالعظیم»یا « شاهزاده عبدالعظیم»یا 
مللی شناسللندش و در قللرن اخیللر بللود کلله  بسللیاری بللا همللین نامهللا

شلهر » بله صلورتِ« شلهر» آن را بلا افلزودنِ باستانیِ نامِ« فرهنگستان»
ی در زملان ساسلانیان حتّل «ری»به هر حال بلا اینکله . کرد ءاحیا« ری
 آن روزگلار شلهری بلزرگ بلود، هرگلز بزرگتلرین شلهرِ به نسلبتِکه  هم

نامیده نمی شد، چه رسد بله زملانی « عروس دنیا»پاریس،  دنیا، یا مثلِ
 .در آن شهر زندگی می کرده است« بوف کور» که راویِ
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نشلانه هلایی در ملتن،  ۀبا مالحظ« صادق هدایت» داستانِ زمانِ 
جامعله  تلاریخی از یلک ۀیلک دور حلدودِ ۀِ کنندتواند مشخّ که می
تر  عقب صفویه ۀقاجاریه است، و نمی تواند از اواس  دور ۀدور ،باشد

نله بزرگتلرین، « ری»بلکله « شلهر ری»باشد و به زمانی برسد کله  نله 
چنلدتا از  ایلن   .بلکه یکی از شهرهای بزرگ دنیا  بله شلمار ملی رفلت

 ۀدر حاشلی« بلوف کلور» راویِ ۀخانل: ی گلذارمنشانه هلا را در پلیش مل
    آن چنلان اسلت کله او کج سللیقگی در سلاختمانِ از لحا ِ« شهر ری»

اشللی کللرده فقلل  روی قلمللدانهای قللدیم ممکللن اسللت نقّ»: مللی گویللد
بلرهم چسلبانده  قلمدانهایی که با الیه هایِ می دانیم که قدمتِ« .باشند

       را نقشللهای مینیللاتوری کاغللذ سللاخته مللی شللد و روی آنهللا  ۀو فشللرد
قاجاریله بله  ۀصلفویه برملی گلردد و در دور ۀدور می آراست، به اواسل ِ

. پیش از آن قلملدانها را بلا فللز یلا چلوب ملی سلاختند. کمال می رسد
« روی قلمدانهای قلدیم»اشی از نقّ« بوف کور» بنابراین وقتی که راویِ

از اواخر عهد قاجاریه و تر  زندگی او نمی تواند عقب ۀیاد می کند، دور
ایران  است که پایتختِ« تهران»آغاز عهد پهلوی باشد، و در این زمان 

 .«شهر ری»و شهر بزرگی است، نه 

« بغلی شراب»، «چمدان»، «تختخواب»از « بوف کور»راوی  
تلر از عهلد  که باز قدمت آنها به عقب ،حرف می زند« رسیاف»و پنجره 
  خانله اش  در توصلیفهایی کله از ،ا گذشلتهاز اینهل. نمی گلردد صفویه بر

: در آغاز داسلتان ملی گویلد مثالً. می کند، تناقضهایی مالحظه می شود
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سلاکت و آرام دور  شهر، در یلک محللّ فاق خانه ام بیرونِاز حسن اتّ»
ا و مجلزّ اطلراف آن کلامالً -مردم واقع شده  از آشوب و جنجال زندگیِ

تلو سلری  خانله هلای گللیِ خندق فق  از آن طرفِ. دورش خرابه است
م داسلتان دوّ و بعلد در بخلشِ. «خورده پیداست و شهر شروع می شلود

اتاقم یک پستوی تاریک و دو دریچه با خلارج، بلا دنیلای »: می گوید
یکی از آنها رو به حیاط خودمان باز می شود و دیگلری . اله ها داردرجّ

قع شلده اسلت، آن او در کوچه ای وا ۀپس اگر خان« .رو به کوچه است
او نملی  ۀو خان ،دو ردیف خانه پدید آمده باشد ۀکوچه باید از مجموع
ا و دورش خرابه باشد و او با فاصله ای در آن مجزّ تواند اطرافش کامالً

 . شهر را ببیند ۀحاشی ۀتو سری خورد خندق خانه های گلیِ طرفِ

 قیلری جللوِابی حان قصّلشلهر دکّل ۀاز تملام منظلر»: و باز می گوید     
هر   -اتاق من است که روزی دو گوسفند به مصرف می رساند  ۀدریچ

« ...اب را ملی بیلنمملرد قصّل ،دریچه به بیرون نگاه می کلنم دفعه که از
ابی پیداست که در این توصیف خانه اش را در متن شهر می بیند و قصّ

اتللاق اوسللت و روزی دو گوسللفند بلله  ۀروی دریچلله انش روبللکلله دکّلل
  ه ای باشد که ساکنانش به طور متوسّی رساند، باید در محلّمصرف م

 . و در مجموع روزی دو گوسفند مصرف کنند

بیملاری اسلت روانلی و « بلوف کلور» شاید گفته شلود کله راویِ 
معتللاد بلله تریللاک، و زمللان و مکللان بللرای او مللاهیتی منطقللی و طبیعللی 

معتلاد  روانیِ رِآن بیما ۀکه آفرینند« صادق هدایت»می گویم که . ندارد



109 
 

بله  ۀاشراف زاد ، جوانِ«بریگه» که به آسانی روحِ وقتی ،به افیون است
اندیشله هلا، احساسلها و  ۀرا بلا همل هبه پاریس رفت دانمارکیِ ۀفقر افتاد

جای می دهلد، و « بوف کور» دردمندیهایش می آورد و در کالبد راویِ
در واقلع بلر یلا  ،«بریگله»ایلن را نملی کنلد کله فقل  بلر  دیگر حسابِ

او وفق  در پلاریس و دور از وطلنش ملی  در موقعیت خاصّ« ریلکه»
ایلن را نکنلد  تواند چنین احوالی بگذرد، بدیهی است که دیگر حسابِ

« شللهر ری»را « تهللران»دادن و « تهللران» هرا بلل« پللاریس» کلله جللایِ
« ریلکله»یلا « بریگله»را « بوف کلور» وانمود کردن، نمی تواند راویِ

، و در «زنلدگی ملردم آشوب و جنجلالِ» ۀ، با هم«پاریس» کند که در
، در درون به خلوتی عمیق دست می یابلد و در ایلن خللوت، ممیان مرد

ملی آورد و در  یاوار به یلادؤخود را ر ۀخود را، یا گذشت یاوارِؤر ۀگذشت
 : چنین موقعیتی می گوید

 خوابیدن پنجلره را بلاز م که موقعِه اعجیب است که عادت کرد» 
ترامواهلای برقلی بلا . بگذارم و نمی توانم از ایلن علادت دسلت بلردارم

اتوموبیلها بلا سلرعت از . قهرآمیزشان به اتاق من هجوم می آورند زنگِ
 ۀدر جلایی شیشل. دری بله هلم ملی خلورد. باالی سر ملن رد ملی شلوند

شیشله و  ه هلای بلزرگِتکّل هلۀقهق. پنجره ای می شکند و فرو می ریزد
و بعلد ناگهلان از طلرف  ده شیشله هلا را ملی شلنوم،رنخلودی خفل ۀخنلد

ه کسی از پلّ. می شود مبهم و گرفته شنیده یخانه، صدای دیگر، از داخلِ
 تیلک ملدّ ؛همچنان نزدیلک و نزدیلک تلر ملی شلود ؛ها باال می آید
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     دختری جیغ . و باز خیابان. ت دراز ، و بعد رد می شودهست، یک مدّ
     یلک تراملوا« .دیگله تلورو نملی خلوامخفله شلو، ملن ! اوه»: می کشد

    با هیجان پیش ملی شلتابد، و بعلد از بلاالی سلرم، از بلاالی همله چیلز 
. مردم می دوند، از هم پیشلی ملی گیرنلد. کسی صدا می زند. گذرد می

نزدیلک صلبح ! یک سگ: آرامش دهنده رقده چ. سگی پارس می کند
. یکلران ملی آوردو این خود آراملش ب ؛ی یک خروس هم می خواندحتّ

ا در اینجلا امّل. اینهلا صداهاسلت. آنوقت ناگهانی من به خواب می روم
  ملن گملان. سلکوت: چیز دیگری هست که از اینها هولنلاک تلر اسلت

 همی کلنم کله در جریلان حریقهلای بلزرگ بعضلی وقتهلا در یلک لحظل
 ؛آب از لوله ها واپلس ملی رود فورانِ :ت می رسدشدّ اضطراب به اوجِ

    هللیچکس  ؛نشللانی دیگللر نردبانهللا را راسللت نمللی کننللد آتللش مورانأملل
سیاه بام بی صدا به جلو کشیده می شلود و دیلواری  پیشانیِ. نمی جنبد

     بلی صلدا بله جللو یلله ، بلند، که در پشلت آن شلعله هلا فلوران ملی زنلد
درهلم  همله بیحرکلت، بلا شلانه هلای بلاال جسلته و ابروهلایِ. می دهلد

سللکوت در اینجللا چنللین . هولنللاک مللی ماننللد وارِکشللیده، در انتظللار آ
 «. حالی دارد

، کله صلادق هلدایت در «شلهر پلاریس» کِدر آن حالت از تحرّ 
توصلیف ملی « آشوب و جنجال زنلدگی ملردم»خود آن را « شهر ریِ»

را بلا چنلین احساسلی « بریگله»عمیلق  و غربتِ یتنهای« ریلکه»کند، 
ا آن روح آشلفته و دردمنلد، بل« بوف کور» آنوقت راویِ. نشان می دهد
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 در یللک محلللّ»بلله بیللرون از شللهر و « از حسللن اتفللاق»خانلله اش را 
می بلرد تلا هملان « ساکت و آرام، دور از آشوب و جنجال زندگی مردم

 ،دلهره آمیز آوار زندگی را داشته باشد ۀدر نظار« بریگه» سکوت درونیِ
ر واقللع ، یللا د«بریگلله»زیللرا کلله سللکوت را بلله آن معنللای عجیللب کلله 

. روح خلود در ملی یابلد، در نیافتله اسلت در تنهایی و غربتِ« ریلکه»
و « بلوف کلور» بلا راویِ« مالتله بریگله» حرف در شلباهتهای ظلاهریِ

 .تفاوتهای باطنی آنهاست

 شباهتها و تفاوتها *
کوتاه، بلی وقفله، و بله تنلاوب  ۀهر کس که مثل من در یک دور 

داشللتهای مالتلله الوریللدس یاد»صللادق هللدایت، « بللوف کللور»بارهللا 
 راینللر ماریللا ریلکلله، و داسللتانهای ژار دو نللروال، مخصوصللاً« ۀبریگلل

 ِِ او را خوانللده باشللد، و در هللر بللار خوانللدن، خلل ّ یِ«اورلیللا»داسللتان 
ایلن داسلتانها  ۀنی را دنبال کرده باشد، و هر بلار در حاشلیمعیّ ستاریِجُ

 ۀباشلد، و بعلد دربلارنکته هایی در شباهتها و تفاوتهلا یادداشلت کلرده 
د از نویسلندگان و روال و داستانهاشان کتابها و مقلاالتی متعلدّریلکه و نِ
 شلکّ ت و بیطرفانه از نظر گذرانده باشد، بلدونِغربی را با دقّ منتقدانِ

فکلری  این سه نویسنده، فضای داستانهاشان، ماهیتِ جهان بینیِ ۀدربار
 تواند تا آن اندازه حضورِ داستانهاشان می و رفتاری شخصیتهای اصلیِ

. را بیلدرنگ بلاز بشناسلد« تفاوتهلا»و « شلباهتها »ذهن پیدا کند کله 
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 روشللنفکرِ ایرانللیِ جللوانِ ،«صللادق هللدایت»چنللین کلله مللن دیللده ام، 
فرانسه و جهان، در پلاریس در  معاصرِ آشنایی با ادبیاتِ ۀنویسنده، تشن

یادداشلتهای »مین ه فرانسویِ ۀمیان کتابهایی که می خواند یکی ترجم
است که در آن زملان از کتابهلای « ریلکه»، اثر «مالته الوریدس بریگه

آلمانی آن را که گهگاه به زبان فرانسوی  ۀروز است و فرانسویان نویسند
پاریس هلم او را بله خلود  هم شعر می گوید، می شناسند و محی  ادبیِ

بلا روحیله  آغاز داستان، ۀاز همان چند صفح «هدایت». پذیرفته است
را در دنیلای « بریگه»ای که دارد و چهره ای که از پاریس دیده است، 

 :خود آشنا می بیند

امروز وقتی که داشتم نامه ای می نوشتم، به خاطرم آمد که فق  » 
این سه هفته را در هر جای دیگلر، . است که به اینجا آمده امهفته سه  
نگار یلک روز گذشلته بلود، اگر در خارج از شهر گذرانده بودم، ا مثالً
نامه  و من قصد دارم که دیگر اصالً. ا اینجا انگار سالها گذشته استامّ

به کسی بگویم کله دارم تغییلر ملی کلنم؟  چه فایده ای دارد که. ننویسم
دیگلر آن آدملی کله بلودم، نیسلتم، و  اگر دارم تغییر می کنم، پس حتماً

، پلس معللوم اسلت کله دیگری شده باشلم اگر حاال نسبت به پیش آدمِ
   یعنلی بلرای کسلانی کله ملرا ،و برای غریبله هلا. دوست و آشنایی ندارم

ایلن را  نمی دانلم قلبالً. نمی شناسند، نامه نوشتن برایم غیرممکن است
. بلله، تلازه شلروع کلرده ام. گفته ام یا نه؟ من دارم دیدن یاد ملی گیلرم

تم بیشترین اسلتفاده را ا قصد دارم از وقامّ ؛ند هستمهنوز در این کار کف
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ل این را بگویم که پیش از ایلن هیچوقلت ایلن فکلر بله مغلزم اوّ. بکنم
آدمهلا زیادنلد، . قلدر صلورتهای مختللف وجلود دارده نیامده بود که چ

ولی صورتها خیلی بیشتر از آدمهایند، چلون هلر آدملی چنلدین صلورت 
بیعی ط: گذارند می را کسانی هستند که سالها همان یک صورت. دارد

اینجا و آنجایش تلرک  ؛کثیف می شود ؛است که صورت کهنه می شود
ش مثل دستکشهایی که آدم در سفر دستش کلرده باشلد، کِل ؛می دارد بر

و صورتشلان را  ؛آدمهلایی هسلتند کله صلرفه جلو و سلاده انلد. ملی آیلد
ملی گوینلد . ی هیچوقلت تمیلزش هلم نملی کننلدحتّل ؛عوا نملی کننلد

، کی می توانلد عکسلش را ثابلت کنلد؟ همینطور خوب است، و خوب
 ۀهمه صورت دارند، با بقیل ال پیش می آید که اینها که اینؤه این سالبتّ

ه هاشلان از آنهلا بچّل. کار می کنند؟ آنهلا را نگله ملی دارنلده صورتها چ
ا گاهی هلم پلیش ملی آیلد کله سگهاشلان ایلن امّ. استفاده خواهند کرد

چللرا نزننللد؟ صللورت . مللی آینللدصللورتها را مللی زننللد و از خانلله بیللرون 
کسللانی هللم هسللتند کلله بلله سللرعت عجیبللی . صللورت اسللت دیگللر

ل فکلر ملی کننلد آنقلدر اوّ. صورتهاشان را، پی در پی، عوا می کننلد
ا هنلوز پلا بله چهلل سلالگی امّل ؛ صورت دارند که هیچوقت تمام نشود

خلوب، طبیعلی . نگذاشته اند که می بینند رسیده اند به آخرین صلورت
اینهلا علادت نکلرده انلد کله در . بلدی دارد  ه ایلن کلار عاقبلتِاست ک

آخرین صورتشلان در علرا یلک . استفاده از صورتها صرفه جو باشند
کهنه می شود، اینجا و آنجایش سوراخ می شلود، و خیللی از  ۀهفته کهن

و آنوقلت بله تلدری  ؛ ساییدگی به نازکی کاغذ می شود جاهایش از زورِ
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               است، نمودار می شود، و آنها با هملین صلورتِ بی چهرگی که آن آسترِ
 «.بی چهره شان در همه جا ظاهر می شوند

ل در صللورتها یللا صللورتکهای چنللدین و مّللأو بعللد از همللین ت 
« ریلکله»یلا در واقلع « مالته الوریدس بریگله»مردم است که  ۀچندگان

اشللباح و  ترسللها و دلهللره هللای دوران کللودکی اش را بلله یللاد مللی آورد،
ارواح را به یلاد ملی آورد، بیماریهلا و مرگهلای گونلاگون را بله یلاد ملی 
آورد، خانه ای را که در آن بزرگ شده است به یلاد ملی آورد، اعضلای 
خانواده اش را به یاد می آورد، و این دوران کودکی به انلدازه ای بلرای 

نلون آن در روحش مانده اسلت، و هلم اک او هولناک بوده است که زهرِ
که بیسلت و هشلت سلال دارد و در پلاریس زنلدگی ملی کنلد، در خلود 

 :چنین حالی می بیند

پنجم هتل، روی تختخوابم دراز کشیده ام، و روزم که  ۀدر طبق» 
سلاعتی اسلت کله  ۀم نملی زنلد، مثلل صلفحه آن را به هیچ چیز جریانِ

تها پلیش گلم شلده باشلد و یلک چیزی که مدّ شبیهِ. عقربه نداشته باشد
تازه  قدیمش، درست و آسیب ندیده، و تقریباً وز صبح در همان جایِر

ناپدیللد شللدنش ظللاهر شللود، حللاال چیزهللای گمشللده ای از  تللر از روزِ
ملن ظلاهر شلده اسلت، و بله هملان  من، اینجلا، روی روتختلیِ کودکیِ

 ۀاینکه تکّل ترسِ. ترسهای فراموش شده برگشته است ۀهم. تازگی است
 پتویم بیرون زده است، مثل یک سوزنِ ۀحاشی کوچکی که از نخ پشمیِ

 کوچلکِ ۀاینکله ایلن دکمل تلرسِ ؛فوالدی سخت بشود، سلخت و تیلز
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ترس اینکه  ؛ه ام بزرگتر بشود، بزرگ و سنگینخوابم از کلّ ۀروی جام
وقتی که به کف اتاق می  ،از تختخوابم پایین می افتد که رده ناناین خف

اینکله  دردآورِ ود، و اضلطرابِرسد، مثلل شیشله بشلکند و ریلز ریلز بشل
 ؛مبادا حاال همه چیز بشکند و ریزریز بشود، همله چیلز و بلرای همیشله

باز شده کنده شده است، حاوی  ۀه کاغذی که از یک ناماینکه تکّ ترسِ
ممنوعی باشد که هیچکس نباید آن را ببیند، چیزی بی نهایلت بلا  چیزِ

تلرس  ؛آن املن نباشلد رایکافی ب ۀارزش که هیچ جایی از اتاق به انداز
بخلاری  غال سنگی را که در جلوِزه اینکه اگر خوابم ببرد، شاید آن تکّ

تلرس اینکله علددی در مغلزم شلروع کنلد بله  ؛فلرو بلدهم ،افتاده اسلت
تلرس  ؛بزرگ شدن و آنقدر بلزرگ بشلود کله دیگلر در ملن جلا نگیلرد

ای سنگ خارا باشد، خلار ،اینکه شاید چیزی که رویش دراز کشیده ام
در اتلاقم  ترس اینکه شاید فریاد بکشم، و مردم پشتِ ؛خاکستری رنگ

و ترس اینکه شاید خودم را لف ؛جمع بشوند و باالخره در اتاق را بشکنند
و تلرس اینکله نتلوانم هلیچ  ؛بدهم و به همه بگویم که من وحشت دارم

... و ترسهای دیگر  ؛بیان کردنی نیست چیز بگویم، چون هیچ چیز ابداً
م برگردد و حلاال کله برگشلته ا من آرزو کرده ام که کودکی. ه ، ترسهابل

پلیش طاقلت فرساسلت، و بلزرگ  ۀاست، احساس می کنم کله بله انلدز
 «.شدن فایده ای نداشته است

خلود را بله  ۀگذشلت ،بلا امیلد بله آینلدههم که « صادق هدایت»و  
با را « بریگه» پاریس برده است، بیش از هر آشنای حقیقی، شخصیتِ
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     روح خللود محللرم مللی بینللد و ایللن دوسللت مجللازی را بلله خلللوت خللود 
بسیاری از دردهای او را « بریگه»می پذیرد، چون احساس می کند که 

تجربه کرده است و آنها را با استادی در شیوه ای که او در آن شاگردی 
و « بریگله» همین شوق زدگلی از آشلنا یلافتنِ. می کند، بیان کرده است

شود که بسیاری از احساسها و  سبب می« ریلکه»شاگردانه به  شیفتگیِ
خود او هماهنگی دارد، با تغییرهلا و  را که با روحِ« بریگه»دریافتهای 

او نیسلت، نسلبت بدهلد و  کله خلودِ« بوف کلور» تحریفهایی به راویِ
 : بگوید

ا وقتلی خودم را به یلاد بیلاورم، امّل گیِمن آرزو می کردم که بچّ» 
 ام سلخت و دردنلاک می کردم، مثل هملان ایّل د و آن را حسّمی آم که
هرکسللی را بلله  کِزنللدگی بللا خونسللردی و بللی اعتنللایی صللورت!... بللود

 -صورت با خودش دارد  نخودش ظاهر می سازد، گویا هر کسی چندی
اسلتعمال ملی کننلد کله  بعضیها فقل  یکلی از ایلن صلورتکها را دا ملاً

ایلن دسلته صلرفه . می خورد وکچروک می شود و چین و  چر طبیعتاً
دیگللر صللورتکهای خودشللان را بللرای زاد و رود  ۀدسللت ؛جللو هسللتند

      خودشللان نگلله مللی دارنللد و بعضللی دیگللر پیوسللته صورتشللان را تغییللر
گذاشتند، ملی فهمنلد کله ایلن آخلرین  می دهند، ولی همینکه پا به سنّ

 آنهللا بللوده و بلله زودی مسللتعمل و خللراب مللی شللود، آنوقللت صللورتکِ
در ایلن ... آخری بیرون ملی آیلد آنها از پشت صورتکِ حقیقیِ صورتِ

نمناکی که بوی عرق گرفته بلود، وقتلی کله پلکهلای چشلمم  رختخوابِ
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خواستم خلودم را تسللیم نیسلتی و شلب جلاودانی  میو سنگین می شد 
یادبودهای گمشلده و ترسلهای فراملوش شلده ام، از سلر نلو  ۀبکنم، هم

تره سُل ۀدکم ؛خنجر بشود ۀکا تیغرهای متّه پَترس اینک: می گرفت جان
نلان  هتلرس اینکله تکّل ؛سنگ آسیا بشلود ۀبه انداز ،بی اندازه بزرگام 

دلواپسلی اینکله اگلر  ؛مثلل شیشله بشلکند ،زمین ملی افتلدبه لواشی که 
وسلواس  ؛روغن پیه سوز به زمین بریزد و شهر آتش بگیلرد ،خوابم ببرد

 ۀدلهلر ؛اسب صلدا بدهلد مِسُ ابی مثلِان قصّجلو دکّ اینکه پاهای سگِ
قلدر بخنلدد  اینکه پیرمرد خنزر پنزری جلو بساطش به خنده بیفتلد، آن

 ۀترس اینکله کلرم تلوی پاشلوی ؛صدای خودش را نتواند بگیرد که جلوِ
تلرس اینکله رختخلوابم سلنگ قبلر  ؛خانه مان مار هنلدی بشلود حواِ

فون بکنلد و دنلدانهای لوال دور خودش بلغزد و مرا مد ۀبشود و به وسیل
اینکه صدایم ببلرد و هرچله فریلاد  هول و هراسِ ؛مرمر به هم قفل بشود

 «... نرسددادم بزنم کسی به 

از زبلان  ،از گونلاگونی صلورتها یلا صلورتکهای انسلان« ریلکه» 
جدیدی « اسیتِحسّ»در جایی سخن می گوید که می خواهد « بریگه»

او در این تالش در واقع . ن دهدپیدا کرده است، نشا« دیدن»را که در 
اکسپرسیونسم را در توصیف بله کلار ملی گیلرد و دریلافتی را کله  ۀشیو
یلی را «معنا» پیدا می کند، یا« باطن»از « ظاهر» ۀبا مالحظ« بیننده»

 ۀدر ایلن شلیو .اشلی ملی کنلدمی خواند، با کلمات نقّ« صورت»که در 
عینلی دور  از واقعیلتِ ها و رنگها و حرکتها تلا  انلدازه ایخطّ« دیدن»
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« بریگله». را نملودار ملی کنلد ذهنی واقعیت اندازه می شود و به همان
جدید « بینشِ»بعد از توصیف اکسپرسیونیستی صورتها، خواننده را با 

 :دارد چهره ای از یک زن وامی ۀخود به نظار

در  سرش را میان دستهایش گرفتله بلود و کلامالً: ا زن، آن زنامّ» 
-Notre]شلان -دِ-دام-در نلبش خیابلان نلوتر .فتله بلودرخودش فلرو 

dame-des-champs ]قدمهایم را سبک  ،من همینکه او را دیدم. بود
. ر هسلتند نبایلد مزاحمشلان شلدتفکّل دروقتی کله آدمهلای فقیلر . کردم

خیابلان . شاید آن چیزی کله در طللبش هسلتند بلاالخره پیلدایش بشلود
 ؛وصلله اش سلر رفتله بلودخیللی خللوت بلود، خللوتی کله از خلودش ح

کفش چلوبی،  صدای قدمهای مرا از زیر پاهایم می گرفت و با آن، مثلِ
زن به وحشت افتاد و با چنان شتابی، و با . اینجا و آنجا تق تق می کرد

تی از خودش بیرون کشیده شد کله صلورتش میلان دسلتهایش چنان شدّ
اش مانده  خالی من صورتش را که میان دستهایش به شکل قالبِ. ماند

توصلیف ناپلذیری کلردم تلا بتلوانم چشلمهایم را  تلالشِ. بود، می دیدم
آنهلا کنلده شلده بلود،  روی آن دستها نگهدارم، و به چیلزی کله از میلانِ

پوسلت  خالیِ ۀا از کلّصورت چندشم شد، امّ پشتِ از دیدنِ. نگاه نکنم
 «.صورت بیشتر وحشت داشتم بدونِ ۀکند

 گونللاگونیِ ۀدربللار« ریلکلله»ی کلله ملله امللی بینللیم کلله آن مقدّ 
حیلرت  ۀچنین صلحن صورتهای انسان می آورد، برای در پیش گذاشتنِ

جدیدی کله در  ۀاسیت او را در شیوحسّ ۀآوری از واقعیت است تا درج
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یلا « ریلکله»ا صلادق هلدایت امّل. تجربه می کند، نشلان دهلد« دیدن»
بلوف » اویِرصادق هدایت، یعنلی « استعاریِ منِ»نیست، و « بریگه»

را نداشته است، و در زمانی که « بریگه»یا « ریلکه» هم کودکیِ« کور
ای نیسلت کله « بریگله»خود را به یاد بیلاورد،  گیِآرزو می کند که بچّ

خودجویی و خودسلازی بله دردی فلسلفی دچلار شلده  ۀروحش در دور
گذشلته اش،  باشد، احساس پوچی و هیچی بکند، و بخواهد با شناختِ

« بودا» ای نیست که مثلِ«بریگه». از گذشته اش ر هایی بدهدخود را 
هندی، در برخوردی دیر هنگام و  ۀبه ناز پرورد ۀشاهزاد ،«سیدارته»یا 

دیگران، زندگی خود  ناگهانی با فقر و رنج و بیماری و مرگ در زندگیِ
پلدر را تلرک  یافته باشد و در جوانی زن و فرزند و قصلرِ« دروغین»را 

زنلدگی بله سلیر در « راسلتینِ»جلوی معنلای و  در جسلت و کرده باشد
 .درون و برون پرداخته باشد جهانِ

خلود  برای رو در رو شدن با خلود و شلناختِ« بوف کور» راویِ 
 :خود را به یاد بیاورد، بلکه می گوید کودکیِکه نیست که آرزو می کند 

را بله یلاد  خودم بچگیِ امِاغلب برای فراموشی، برای فرار از خودم ایّ»
و آنوقت از ایلن کلودکی چیزهلایی را بله یلاد نملی آورد کله « .می آورم

الی کله بلا سلنگینی و ؤآنها می خواهد برای سل با به یاد آوردنِ« بریگه»
در . هسلتی در مغلزش جلای گرفتله اسلت، پاسلخی پیلدا کنلد ۀهم ابهامِ

و خود به نوشلتن ملی رسلد  نیازِ ۀبه فلسف« بوف کور» آنجایی که راویِ
، «اینهلا را بنویسلم ۀبا خودم شرط کرده بودم کله روزی همل»: می گوید



120 
 

شلده  غفلار« اتهلکّ»شب زفافش با  ۀلحظه ای است که از نوشتن دربار
کلله بلله یللاد آورده  اسللت، در دنیللای « بللزرگ دردِ»اسللت، و تللازه آن 

شخصلیت و  تفلاوتِ نیسلت، بلکله بله لحلا ِ« درد»نله تنهلا « بریگه»
 راویِ. مطلرح نیسلت و اصلوالً ، اساسلاً«بوف کور» فرهنگش با راویِ

 :می آورد بزرگ را چنین به یاد آن دردِ« بوف کور»

. چون این دختر باکره نبود، این مطلب را هم نمی دانسلتم... »  
هملان شلب  -فقل  بله ملن رسلانده بودنلد  -نتوانستم بلدانم  من اصالً

ملاس درخواسلت عروسی وقتی که توی اتاق تنها ماندیم، ملن هرچله الت
ملرا « .بلی نملازم»: ملی گفلت .کردم، به خرجش نرفلت و لخلت نشلد

 چراغ را خاموش کرد و رفت آن طرفِ به طرف خودش راه نداد، اصالً
مثللل بیللد بلله خللودش مللی لرزیللد، انگللاری کلله او را در . اتللاق خوابیللد

یعنی باور  ،کسی باور نمی کند - سیاهچال با یک اژدها انداخته بودند
. بکنم پهایشلف من یک ماچ از رویِ که نیست، او نگذاشت کردنی هم

ل روی زمین خوابیلدم و شلبهای شب اوّ م هم من رفتم سر جایِشب دوّ
تها گذشت کله ملن باالخره مدّ ؛نمی کردم  تجر. بعد هم از همین قرار

آن  او قبالً... کی باور می کند؟ . اتاق روی زمین می خوابیدم آن طرفِ
کبلوتر بله آن زده بلود، نملی  را درست کرده بود، خونِر معنی دستمال پُ

خللودش  عشللقبازیِ لِاوّ شللاید همللان دسللتمالی بللود کلله از شللبِ .دانللم
آنوقت همه به من تبریک  - نگهداشته بود برای اینکه مرا مسخره بکند

یارو » :می گفتند، به هم چشمک می زدند و البد توی دلشان می گفتند
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             بلله مللن. نمللی آوردم مبلله روی مبللارک  و مللن« دیشللب قلعلله را گرفتلله؟
 «...می خندیدند، به خریت من می خندیدند 

 ۀخلود، دربلار دوران کودکیِ به یاد آوردنِ در آغازِ« بریگه»ا و امّ 
ملن  .خنلده دار اسلت»: خود چنین ملی گویلد« اکنونِ» یِحرو کیفیتِ

یست و هشت خودم نشسته ام، من، بریگه که ب اینجا توی اتاق کوچکِ
اینجللا . سللال از عمللرش گذشللته اسللت و هللیچکس او را نمللی شناسللد

ولی همین هیچ شروع می کند به فکر کلردن، و . نشسته ام و هیچ هستم
تاریک پاریس، این فکرها بله  پنجم هتل، در یک بعد از ظهرِ ۀدر طبق

 و من در اینجا خالصله ای از فکرهلای او را کله بله« ...سرش می آید 
آیا می شلود کله تلا بله حلال     » :لهایی بیان می کند، می آورماؤس صورتِ

ی دیده یا شناخته یا گفته نشده باشد؟ آیا بشریت هیچ چیز واقعی و مهمّ
ر کنلد و ثبلت که هزاران سال وقت داشته است که مشاهده کنلد و تفکّل

؟ بلله، ممکلن ... کند، گذاشته است که این هلزاره هلا بیهلوده بگلذرد 
یلاتی کله داشلته کشلفیات و ترقّ ۀن است که با وجود هملآیا ممک. است

زنلدگی مانلده  فرهنگ، مذهب و معرفتمان هنوز در سطحِ ایم، با وجودِ
آیا ممکن است که تاریخ جهان به تملامی  .ممکن است. بله... باشیم؟ 

ملا از گذشلته  اشتباه فهمیده شده باشد؟ آیلا ممکلن اسلت کله برداشلتِ
آیا ممکن است که ملا فکلر کلرده . ن است؟ بله، ممک...نادرست باشد

فلاق افتلاده اسلت، دسللت دمان اتّباشلیم کله بایلد بله آنچله پلیش از تولّل
نسللهای  ۀهرکس یلادآور شلویم کله او نتیجل بیابیم؟ آیا الزم است که به
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خلود دارد، و نملی توانلد از  گذشته است و بنابراین گذشته را در وجودِ
تر یا متفاوتند، چیزی بیاموزد؟ بله، داشتن معرفتی به عیِدیگرانی که مدّ

این ملردم بلرای خلود گذشلته ای  ۀآیا ممکن است که هم. ممکن است
ِ را بشناسند که هرگلز وجلود نداشلته اسلت؟ آیلا ممکلن مشخّ کامالً

 بلی ارتبلاط ،واقعیتها در نظرشان هیچ باشلد و زندگیشلان ۀاست که هم
ممکلن  ،بلله... ؟ ساعتی در یک اتاق خلالی بگذرد، مثلِ چیز، با هیچ
، «پسلران»، «کودکلان»، «زنلان»آیا وقتی که ملا ملی گلوییم ... است 

فرهنگلی کله  ۀبلا وجلود همل)ممکن است که گملان هلم نکلرده باشلیم 
خیلی وقت اسلت  دیگر که این کلمه ها( گمان هم نکرده باشیم ،داریم
های بیشمار بلوده انلد؟ بلله، «مفرد»نداشته اند، بلکه همه « جمع»که 
حلرف « خلدا»آیا ممکن اسلت کله مردملی باشلند کله از . ن استممک

 ،بلله... بزنند و منظورشلان چیلزی باشلد مشلترک در میلان همله آنهلا؟ 
      ی در اینها کمتلرینیا حتّ -اینها ممکن باشد  ۀا اگر همامّ. ممکن است

، محلا خلاطر ماًپلس مسللّ -نشانه ای از امکلان وجلود داشلته باشلد 
لین پیشقدم، یعنی کسی که اینگونه فکرهای اوّ. ردبشریت، باید کاری ک

اضطراب انگیز را داشته اسلت، بایلد بله بخشلی از کارهلای بله غفللت 
عادی باشد، و  ی اگر این کس یک آدمیزاد کامالًحتّ ؛مانده دست بزند

 .دیگلری پیلدا نیسلت کلسِ :تلرین شلخِ نباشلد به هیچوجله مناسلب
بایلد در اتلاقش در  ،یلتبلی اهمّ جلوانِ[ دانملارکیِ] ۀبریگه، این بیگان

. بنشلیند و بنویسلد، روز و شلب بنویسلد[ هتلی در پلاریس] پنجمِ ؛طبق
 «.همین و بس ؛بله، باید بنویسد
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در پلیش الهای پیچیده ؤاین س نیاز به نوشتن را با طرحِ« هگبری» 
الت پیچیلده تلری بله آنهلا مّأتل الهایی کله بایلد در سلیرِؤسل می گذارد، 
، ادیلب و [Norbert Fuerst]رسلت و نلوربرت فوفسور پر. رسیده باشد

ل در زنلدگی و کلار های تحلوّ ۀدور»ریلکه شناس آمریکایی، در کتاب 
: ملی گویلد« بریگله»الهای ؤاین س  ۀدربار[ Phases of Rilke]« ریلکه

موضوعاتی اسلت کله ریلکله در  ن مسا ل، یعنیبیّال  مُؤاین  هفت  س»
الها فق  یک مفهوم دارد و آن ؤاین س... اشعار خود به آنها می پردازد 

نشلده  بشریت حلّ مسا لِ ۀاینکه در هر عصری و برای هر هنرمندی هم
نمی تواند از ( مثل علم)نمی شناسد، هنر « پیشرفت»هنر . و تازه است

جلوان  ۀبریگل. با هر هنرمندی از نو آغلاز ملی شلود. پیش بیاموزد ۀدور
 «.نشستن و نوشتن: جواب داردخود فق  یک  ۀالهای زیرکانؤبرای س

بله نوشلتن وا « بریگله» فلسلفیِ را درمانلدگیِ« بوف کور» راویِ 
      حرفللی را « بریگلله» او، هللر وقللت کلله از زبللانِ درمانللدگیِ. نمللی دارد

ا همینکله از فلسلفی بله خلود ملی گیلرد، امّل رنلگ و آهنلگِ ،بایلدمی رُ
خلود  کوچلکِ حِرو ۀعقلد خود دم می زند، حقارتِ درماندگیِ واقعیتِ

خواستم به هر وسیله ای شده بافاسقهای او رابطه پیلدا »: و می دهدرا لف
می ترسیدم زنم از دسلتم ... این را دیگر کسی باور نخواهد کرد . بکنم

رفتار، اخالق و دلربلایی را از فاسلقهای زنلم  می خواستم طرزِ. در برود
ریشلم ملی  احمقهلا بله ۀولی جلاکش بلدبختی بلودم کله همل ،یاد بگیرم
 «... خندیدند 
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 ۀهملل ،«صللادق هللدایت»خللود بلله  شللیفتگیِ کسللانی کلله از درِ 
را استعاری و سلمبولیک ملی انگارنلد، بله « بوف کور» حرفهای راویِ

او در تللالش بلللرای رسللیدن بللله آرزوی  آسللانی ملللی تواننللد بیچلللارگیِ
ایرانی در قرن اخیر  روشنفکرانِ را به تالشِ« اتهلکّ»هماغوشی با زنش 

 فاسقهای بیگانه و به دست آوردن اسلتقاللِ ایران از دستِ ای رهاییِبر
تعبیر کنند، چون بسیار هسلتند کله از  ،آن، یا به چیزهایی از این دست

  چنلین تعبیرهلایی را بله آسلانی « صلادق هلدایت» خود بله شیفتگیِ درِ
 نفس جایی برای این در سیر حدیثِ« بوف کور» ا راویِامّ. می پذیرند

بلا . تفسیرها و تعبیرهای خطابخشانه و عیلب پوشلانه نملی گلذاردگونه 
مللی کنللد، و چیزهللایی کلله « اتللهلکّ»یادداشللت کللردن وصللفهایی کلله از 

بخلردی از  ۀکیفیت رواب  خودش بلا او ملی گویلد، هلر خواننلد ۀدربار
 .ل به هرگونه تفسیری مأیوس می شودتوسّ

بلازآوردش  ،«بریگه»الهای ؤس ۀل در هماز تأمّ« صادق هدایت» 
یلک  ۀآیا من خلود نتیجل»: فق  این است که« بوف کور» برای راویِ

رشته نسلهای گذشته نبودم و تجریبات موروثی آنها در ملن بلاقی نبلود؟ 
بلرای خلود « هگبری»الهای ؤس ۀو از هم« من نبود؟  آیا گذشته در خودِ

مضلحک،  ۀآیلا سرتاسلر زنلدگی یلک قصّل»: چنین نتیجه ای می گیلرد
می بینیم که صلادق هلدایت، « اورنکردی و احمقانه نیست؟یک متل ب

چاره ای نداشتن مگر نشستن و شب »را در « بریگه» بدون اینکه نقشِ
 شلگاهِرامِخف را کلالغِ« بلوف کلور» دریافته باشلد، راویِ« و روز نوشتن
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تلخ  در سیاهیِ ،ریلکه« دیگرِ منِ» در مقامِ« بریگه». او می کند کبکِ
در  ،«نهفتله در بریگله ملنِ» در مقلامِ« ریلکله»د تلا ملی رو وزندگی فر

 -آس لوآنلدره»خود در نامه ای به « ریلکه». روشنایی امید سر بر آورد
 ۀدر روسلیه بله دنیلا آملد ، زن آلمانیِ[Louandreas–Salome]« سالومه

او بلود، در  ۀدلبسلت داستان نویس و منتقدی که یکلی از بسلیار دوسلتانِ
مللن »: نوشللت« مالتله الوریللدس بریگله» ۀار، دربلل ۳۹۳۳دسلامبر  ۱۱

ا سرمایه ام را با زیان تاخلت زدم، امّل ۀبلندی داشتم که هم چنان هدفِ
از سوی دیگر ارزشهای آن شاید تنها در این زیان آشکار شود، چنانکله 
پنداری عروجی بوده است در ظلمت تا پهنه هایی دور و فراموش مانده 

 «.از بهشت

در نامه ای به کسی، که از او با نام  ۳۹۳۱ نوامبر ۱در « ریلکه» 
 دردهلایِ آنچله در شلکنجِ»: یاد کرده است، نوشت« L.H»اختصاری 

... در حقیقت یک چیز است ... مالته الوریدس بریگه بیان شده است 
زیستن چگونه ملی توانلد امکلان پلذیر باشلد : و آن چیز فق  این است

ی ادراک بلرای ملا بله کلّل ایلن زنلدگی عناصلرِ ۀکه به هر حال هم وقتی
ناپللذیر اسللت؟ اگللر مللا پیوسللته در عشللق ناتمللام باشللیم، در اختیللار 

مرگ ناتوان، بودن چگونه می تواند ممکن باشد؟  و در برابرِ ،نامطمئن
د به تحریر در آملده اسلت، ملن از تعهّ فشارِ در این کتاب، که در نهایتِ

 کلنم کله بیلان را از ایلن واقعیلت خلود حیلرتِ ۀعهده بر نیامدم که هم
بلا  درگیلریِ)سال ناگزیر به درگیری با زندگی بلوده انلد  آدمیان هزاران
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، و با این همه در برابر اینها کله مبلرم تلرین مشلکالت یلا (خدا به کنار
چلون مگلر ملا املروز یلا تلا هلر )تر بگویم، تنها مشکالت اسلت  دقیق

نی سلخت همچنلان مبتلدیا -( زمانی در آینده، کار دیگری هم داریم ؟
مگر ایلن خلارج . وحشت و گریز، سخت بیچاره ناتوان مانده اند، میانِ

ادراک نیست؟ حیرت من از این واقعیت، هرگاه که خلود را بله  از حدّ
 ترین یأس می کشاند و بعلد بله قعلرِ ل مرا به عمیقآن تسلیم می کنم، اوّ

این وحشت چیز دیگری هسلت و بلاز چیلز  ا در پسِامّ نوعی وحشت، 
ار که با احساس خود نمی تلوانم بگلویم کله از ری، چیزی چنان قهّدیگ
 یلک. یگلیخزد تِمی نماید یلا از شلدّ ت گداختگی است که سفیدشدّ

برای کسلی کله از « مالته» ۀسالها پیش، خواستم دربار ،بار پیش از این
این کتاب به وحشت افتاده بلود، بنویسلم کله ملن خلود گلاهی آن را بله 

شلیارها و  ۀمنفلی، کله همل تهی دیده ام، یک قاللبِقالبی میان  صورتِ
تسلکین ناپلذیر و دردنلاک  آن رنج اسلت و غلمِ شکل برونیِ دنده هایِ
 درونیِ منفی شکلِ ا اگر ممکن می شد که با این قالبِالت، امّترین تأمّ

 ملی شلود از یلک قاللبِ غمفلر طور که بلا ریخلتنِ همان)آن را ریخت 
، شاید این شکل ملی توانسلت شلادی (درا بیرون آور مثبت منفی شکلِ

 «.ترین سعادتها باشد کامل ترین و مطمئنّ -باشد، خرسندی باشد 

« فشار تعهد در نوشلتن»از « بریگه»هم مثل « بوف کور»راوی  
الهای هولنلاک ؤا نله بلرای ایسلتادگی در برابلر سلصحبت ملی کنلد، امّل

اینهلا  ۀگر هملا... » :بعد از طرح آن سوالها، می گوید« بریگه». هستی
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« ... خاطر بشریت، باید کلاری کلرد  ، محاِممکن باشد، پس مسلماً
ملن در برابلر »: و نوشلتن  و کاری که او می کند ، مقابله با ترس است 

املا « ... نوشلتم   تمام شب را بیدار نشستم و . ترس وارد عمل شده ام
ی از درمانلدگی خلود بله درمانلدگی انسلان در معملا« بوف کور»راوی 

« بریگلله»در نوشللتن را کلله حللرف « دفشللار تعهّلل»هسللتی نمللی رسللد و 
می خوانلد، و «  اجباریۀ یک جور وظیف»می فهمد و  آن را  است، بد

هم نمی نویسد و ملی « خاطر بشریت محاِ»و « برای مقابله با ترس»
تها بود درون مرا شکنجه ملی می خواستم این دیوی که مدّ... » : گوید
و « .ری خود را روی کاغذ بیلاورممی خواستم دل پُ ؛بیرون بکشم ،کرد

چون نه ملال »نیست، « نوشتن وصیتنامه»کید می کند که مقصودش أت
، و هلیچ چیلز هلم در «نه دیلن کله شلیطان ببلرد ،دارم که دیوان بخورد

روی زمللین نیسللت کلله بللرایش کللوچکترین ارزشللی داشللته باشللد، چللون 
 ،و بعد از آنکه ملن رفلتم. ..آنچه زندگی بوده است از دست داده ام، »

 دد، ملی خواهلنلبه درک، می خواهد کسلی کاغلذ پلاره هلای ملرا بخوا
من فق  برای این احتیاج بله نوشلتن کله  –هفتاد سال سیاه هم نخواند 

ملن محتلاجم، بلیش از  –عجالتا برایم ضروری شده اسلت ملی نویسلم 
خودم  ۀپیش محتاجم که افکار خودم را به موجود خیالی خودم، به سای

شومی که جلوی پیه سوز روی دیوار خلم شلده  ۀاین سای –ارتباط بدهم 
و بلاز « ... ملی خوانلد  تو مثل این است کله آنچله ملی نویسلم بله دقّل

اینهلا را بنویسلم تلا ببیلنم کله بله خلودم  ۀبایلد همل» :تأکید می کند که
را کشته « اتهلکّ»، و نوشتن را وقتی تمام می کند که «مشتبه نشده باشد
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، و نملی توانلد «حللول کلرده اسلت»او « روح تلازه ای در تلن»ست، ا
بلی  خودش را از دست دیوی که در او بیدار شده است، نجات بدهلد، 

اختیار می خندد، و می بیند که خودش پیرمرد خنزر پنزری شده اسلت، 
زنلش، سلورچی  ه و پلدرهمان پیرمردی که پدرش، عمویش، شوهر عمّل

 . همه شبیه اویند ،اسق زنشش کش، قاری، گورکن، و فعن

در پاریس خود را وادار می کند که با ترسهایش، از « بریگه»ا امّ 
را درسلت ببینلد، « زنلدگی» ، که نمی گلذارد او «مرگ»جمله ترس از 

او . «دیدن دارد» رو در رو شود، زیرا که بیان در هر گونه هنری نیاز به
ت و هملان خللوت افیون و شراب پنهان نشده اسل در خلوتش در الکِ

را از اتاقش به خیابانها می برد، به پارک، موزه و کتابخانه می بلرد، بله 
تی به همه بیمارستان می برد، و در این خلوت با چنان  حساسیت و  دقّ

یلز و همله کلس پلاره ای از چچیز و همه کس می نگرد که گلویی همله 
را ببیند و  اوست، و او تنها با دیدن همه چیز و همه کس می تواند خود

ا همه با ترسهای خلود رو در ترسهای او ترسهای همه است، امّ. بشناسد
ترسهای آنها را می بیند و بلا توصلیفی دقیلق « بریگه»رو نمی شوند، و 

هنرمندانه دیو ترسها را از خود می  آنها را از خود می کند و با این تدبیرِ
، ادیلب [ Theodore Ziolkowski]« تئلودور زیولکوسلکی». رانلد

« ابعاد رمان نو»آمریکایی، استاد ادبیات تطبیقی ، در فصلی از کتاب 
[Dimensions of the Modern Novel ]ترسللهای  ۀدربللار
 :می نویسد« هگبری»
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از تجربله ای  سلر انجلام مسلتقیماً[ الوریدس بریگله]رنج مالته »
 ۀپلرد با شلکافتنِ. می نامد« یادگیری دیدن»ریشه می گیرد که او آن را 

عقیلده هلای  وسلاطتِ و بلدونِ مفهومهای جلاری، مسلتقیماً فریب آمیزِ
ا ایلن واقعیلت جدیلد چنلان امّل... متعارف با واقعیت روبرو ملی شلود 
ملن  ۀجملل. می افتلد تازه به وحشت نامألوف است که او با هر دریافتِ

کتاب طنلین ملی  یک ترجی  در صفحه های آغازیِ مانندِوحشت دارم 
بریگه بر او آشکار کرده است که آن مفهومهایی کله  نشِچون بی. اندازد

        در گذشللته بلله انسللان ایمللان مللی بخشللید، و جهللان را همبسللته نگللاه 
دستها و پاهای جدا از پیکر در  و مانندِاز هم پاشیده است، می داشت، 

بریگه به تدری  به این نتیجه ... ا شده است بیمارستان، پراکنده و مجزّ
جزءهللای  معللانی را بللا تحلیللل بلله صللورتِ ۀانسللان همللمللی رسللد کلله 

 انسلان در جسلتجویِ. ویسته در آورده است، و مشکل هملین اسلتیناپ
 هکور خود برای دستیابی به مقوالت و نظامهلا، مبلادی را نادیلده گرفتل

متعارف آزاد شده  چیزهایی که از قیدهای حاکم بر اعتقاداتِ... است 
بریگله در اطلراف خلود ملی بینلد، بله   اعضای بدنهایی کله است، مانندِ

تهدید آمیزی به خود می گیرد که با  ۀحالت آشفته رها شده است، و جنب
پلس وحشلت بریگله . بریگه مشخِ ملی شلود بیرون در نظرِ آن جهانِ
پللذیرفتن  ازامتنللاع او مرسللوم ، و  مِنظلل بلله درهللم شکسللتنِ مسللتقیماً

 ی آنکله از رنلج خلودبریگه برا  .الگوهای  متعارف واقعیت رب  دارد
امکان نظمی جدید برآید، نظملی کله همله  یافتنِ بگریزد، باید در صددِ
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 ۀلئو این نظم، از دید او، به مس. چیز بار دیگر در آن جایی داشته باشد
 «... زمان پیوسته است 

در دفتر دوم یادداشتهایش، آنجلا کله بعلد از ملرگ « بریگه»             
      ه هللای او را، بللی آنکلله بلله آنهللا نگللاه کنللد، اوراق و ناملل ۀپللدرش، هملل

آن  ،می سوزاند، اشاره به کاغذ تا شده ای می کند که پیش از سلوزاندن
 چگللونگی حللالِ ۀپللدر اوسللت، دربللار نوشللته بلله خلل ّ. را مللی خوانللد

ن چهارم، پادشاه دانمارک، سه ساعت پلیش از ملرگ، کله ملی اکریستی
قتلی کله بله کملک مالزملان چنلد و و ،خواهد از بستر برخیزد و بایستد

  لحظه ایسلتاد، بلر للب تخلت ملی نشلیند و تلالش ملی کنلد کله چیلزی 
ملرگ، » : ق می شود، می گویدبگوید و نمی تواند، و سر انجام که موفّ

 «!مرگ 

از آن پلس ملن »: بعدی خود می گوید در یادداشتِ« بریگه»            
ه در ایلن ملورد بعضلی البتّل کرده ام، و وحشت از مرگ زیاد تأمّ ۀدربار

 فکر می کنم که بله راسلتی. از تجربه های خودم را هم در نظر داشته ام
حضلور ملرگ، اغللب بلدون . کلرده ام می توانم بگویم کله آن را حلسّ

ر جنب و جوش، در میان مردم، بر من مستولی ملی تی در شهر پُهیچ علّ
وقتی که  مثالً. ته استتهای فراوان داشه علّا خیلی وقتها هم البتّامّ. شود

ناگهلان درگذشلت، و دیگلران یک نفر کله روی نیمکتلی نشسلته بلود، 
بلا وحشلت سلر و  و دیگلرهمه دورِ او ایستادند و به او نگاه کردنلد، و ا

آن روز در  یا مثالً. او در من جای گرفت آنوقت وحشتِ: کاری نداشت
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ل اوّ. ردمُل ی من نشسلته بلود،وره ب دخترکی که در تراموای رو :«ناپل»
تی تراملوای بله ملدّ ؛طور به نظر می آمد که فق  بیهوش شده اسلت این

و در . ی نبود کله بایلد توقلف کنلدا بعد دیگر شکّامّ. حرکتش ادامه داد
هلم، طلوری کله انگلار  پشت سر ما اتومبیلها همه توقلف کردنلد، کیل ِ

 شلاید دختلرکِ. دیگر از آن طلرف هرگلز عبلور و ملروری نخواهلد بلود
بغل دسلتش تکیله  به شخِِ ه ، همان طور کهثّپریده و درشت ج رنگ

. وللی ملادرش چنلین اجلازه ای نملی داد. داده بود، با آرامش مرده بود
. می توانست بیندیشد، بله کلار زد تدبیرهایی را که برای پیشگیری ۀهم

ب کرد و چیلزی در دهلانش ریخلت، هرچنلد لباسهای دخترک را نامرتّ
او را  پیشانی. وانست چیزی را در خود نگهداردکه دهانش دیگر نمی ت

با مایعی که کسی آورده بود، مالش داد، و وقتی که با این کار چشمهای 
او تللا  دختللرک کمللی بلله عقللب چرخیللد، شللروع کللرد بلله تکللان دادنِ

که دیگر چیزی نملی  ییآن چشمها .چشمهایش به حالت عادی برگردد
آورد و او را مثلل یلک  بله سلرتاپای دختلرک هجلوم ؛شنید ، فریلاد زد

سخت به چ  و راست تکان داد، و سر انجام دست خود را  ،عروسک
او سلیلی زد تلا  ۀف کلردزوری که داشت به صورت پُل ۀباال برد و با هم
ا ملن پلیش از آنهلا امّ .و آنوقت من باز به وحشت افتادم. نگذارد بمیرد

سلگی کله  وقتی کله سلگم ملرد  هملان مثالً. هم به وحشت  افتاده بودم
تمللام روز در . سللخت بیمللار بللود. بللرای ابللد مللرا تقصللیر کللار دانسللت

 کنارش زانو زده بودم، که ناگهان پارسی کوتاه و بریلده کلرد، بله هملان
جلور  ایلن. شیوه ای که موقع ورود یک غریبه عادت داشت پارس کنلد
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پارس کردن عالمتی بود که من و او برای چنین مواقعی باهم قلرارش را 
بودیم، و من بلی اختیلار بله طلرف در نگلاه کلردم، وللی دیگلر  گذاشته

با اضلطراب تلوی چشلمهایش نگلاه . او شده بود مرگ آمده بود و واردِ
ا نه بلرای اینکله بلا ملن کردم، و او هم توی چشمهای من نگاه کرد، امّ

مرا برای اینکه به ملرگ راه . نگاهش خشن و خصمانه بود. وداع بکند
 یقلین داشلت کله ملن ملی توانسلته ام جللوِ. کرد می داده بودم، سرزنش

م شد کله او همیشله آنوقت دیگر برایم مسلّ. مرگ را بگیرم و نگرفته ام
و دیگلر فرصلتی هلم نمانلده بلود کله بلرایش  .مرا دست باال گرفته بلود

. همین طور تنها و با حالت قهر به من زل زد تا تمام کرد. توضیح بدهم
للین شلبهای ملرا ملی گرفلت کله بعلد از اوّوقتلی تلرس  ،یا بلاز در پلاییز

   مگسها می آمدند توی اتاق و بار دیگر در گرمای اتلاق جلان  ،یخبندان
ز خودشلان ملی ز وِوِ و از  صلدای سلخت خشلکیده بودنلد. می گرفتنلد

ساعتها بیحرکت . ی دید که واقعا نمی دانند چه می کنندم آدم. ترسیدند
شدند تا اینکه بله خاطرشلان ملی یکجا می نشستند و به زوال تسلیم می 

روا بله ایلن طلرف و آن آنوقت خودشان را بلی پَل ؛آمد که هنوز زنده اند
بدون اینکه بدانند بعد چه می خواهند بکنند،  ،طرف پرتاب  می کردند

    اینجللا و آنجللا مللی افتادنللد و  ؛و آدم صللدای افتادنشللان را مللی شللنید
آراملی جلان ملی دادنلد و  آخر دور و بر خودشان می خزیدند و به دستِ

 «.مرده شان کف اتاق را می پوشاند



133 
 

 ۀرا، از دور« بریگله»چنلد نمونله از ترسلهای « صادق هلدایت» 
یادداشلتهای  کودکی او تا زمان اقامتش در پاریس، از جاهای مختلفِ

هر یک از این نمونله هلا، آنهلا  خاصّ ۀبه زمین ءاو می گیرد، و بی اعتنا
ملی آورد، و « بلوف کلور»م داسلتان در بخش دوّرا به هم می پیوندد و 

بعضی از آنها را، بلا اختصلار و تغییلری در ترکیلب کلالم، در جاهلایی 
  ملرگ مگسلها در پلاییز را یلک  ۀهمین نمونل مثالً. دیگر تکرار می کند

  پیلرش، ملی آورد و  ۀ، یلا دایل«ننجلون»بار به اختصار در اشلاره ای بله 
ولی افکارش به حلال  ،تغییر کرده بود اگرچه ننجون ظاهراً»: می گوید

فق  به زنلدگی بیشلتر اظهلار عالقله ملی کلرد و از . خود باقی مانده بود
 «.ل پاییز به اتاق هجوم می آورندمرگ می ترسید، مثل مگسهایی که اوّ

در دل خلود بلرای ایلن پیرزنلی کله در « بوف کلور»ه راوی البتّ          
می دارد، نه مهری، نله ه است، نه ترحّجانش پرورد ۀجوانی او را با شیر
او از ملرگ، بله  تحقیر است که در اشاره بله ترسلیدنِ احترامی، و از سر

« بریگه»یف صکه تو« صادق هدایت»و . یاد مگسها در پاییز می افتد
 مگسها در پاییز را در ذهن دارد، در اینجا فقل  بله پنلاه آوردنِ از حالِ

س از چنلدین صلفحه از بیملاری خلود آنها به اتاق اشاره می کنلد، و پل
تریاک به تجویز حکیمباشی و درمانهای خرافلاتی بله  ینالیدن و کشیدن
الت و بیانللاتی از مّأتلل دایلله اش و همچنللان برگللرفتنِ ۀتصللمیم و اراد

بلله               ،خللود آنهللا بللا روایللتِ آمیخللتنِو « ژرار دو نللروال»و « ریلکلله»
ش ملی رسلد، و ا کلودکی ۀدر دور« بریگله»یکی از بزرگترین ترسهای 
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حرف کریستیان چهارم، پادشاه دنملارک، و در واقلع یکلی  آنجاست که
 : را به یاد می آورد و می گوید ،از نمود مرگ« بریگه»از توصیفهای 

چنللد بللار بللا خللودم گفللتم  ،وقتللی خواسللتم در رختخللوابم بللروم»   
 –رسلیدم لبهایم بسته بود، ولی از صلدای خلودم ت« ...مرگ... مرگ »

ل ت سابق از من رفته بلود، مثلل مگسلهایی شلده بلودم کله اوّ جر اصالً
جلوم ملی آورنلد، مگسلهای خشلکیده و بلی جلان کله از هپاییز به اتاق 

دیلوار  ۀللتی بی حرکت یک گفمدّ. ز بال خودشان می ترسندز وِصدای وِ
        خودشللان را  ،کللز مللی کننللد، همینکلله پللی مللی برنللد کلله زنللده هسللتند

 «.آنها در اطراف اتاق می افتد ۀردحابا به در و دیوار می زنند و مُبی م

از بیماری خود در پاریس حرف می زند که پزشک از « بریگه» 
زشللت بیمللاری و  ۀچهللر ۀعللت آن سللر در نمللی آورد، و بعللد از مالحظلل

احوال بیمارانی که در بیمارستان ملی بینلد، از  ۀانسان در آیین درماندگیِ
از  ،بعلد. می کند که همیشه او را عذاب می داده اسلت بیماری ای یاد

اف همچلون هلوا بله درون ملی رود و جوهر وحشت ملی گویلد کله شلفّ
نلوک  فشرده و سخت می شود و در اعضاء و احشلاء شلکلهای هندسلیِ

زنهار از روشنایی که فضا را تهی تلر » :تیز به خود می گیرد، و می گوید
چون شاید همچنانکله نشسلته ای، به اطراف خود نگاه مکن،  ؛می کند

 «.خود سایه ای برفراشته ببینی که بر تو چیره شود در پشت سرِ
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کلودکی ملی پلردازد کله در  ۀو بعد به توصیف تبهای مرملوز دور 
واقع تب ترسهای اوست، ترسهایی که او همیشه می توانست سر انجلام 

یللت از دنیللای هللذیانی آنهللا بیللرون بیایللد و خللودش را بللا جهللان واقع
 شیروانی می گوید که او پنهلانی واردِ اق  زیرِتو بعد از ا. هماهنگ کند

قرن هجدهم، بعضی فلاخر و بعضلی  و از لباسهای گوناگونِ ؛می شد آن
تماشا و پوشیدن آنهلا  ؛ و ازمی گوید که در کمدها آویخته بود ،عجیب

 ؛خود در آن لباسلها بودنِ« دیگران»و « دیگری» رِمی گوید، و از تصوّ
و  ؛و از نقابهای گوناگون می گوید که آنها را به صورت خود می آزملود

از لحظله ای ملی گویلد کله چهللره در نقلابی پنهلان کلرده و شللالهایی را 
امه وار بر  سر بسته و سراپا را در شنلی بلزرگ پیچیلده، در یکلی از عمّ

اتاقهای خواب در برابر آیینه می ایستد و ناگهان از نزدیک صدایی می 
ود و از وحشت چنان از خلود بیخلود  ملی شلود کله همله چیلز را در شن

 :اتاق در هم می ریزد و اینجاست که می گوید 

آینه دویدم و با زحمت از پشت  برافروخته و خشمگین به طرفِ»  
ا آینله انتظلار امّ. نقاب به ظاهری که برای خود ساخته بودم، نگاه کردم

همچنانکله . امش فرا رسلیده بلودانتق زمانِ. همین لحظه را کشیده بود
با اضطرابی سخت فزاینده تالش می کردم که خودم را بله نحلوی از آن 
ظاهر ساختگی بیرون بکشم، آینه، نمی دانم با چله نیرویلی ، ملرا وادار 
کرد که سرم را باال ببرم و نگاه کنم، و به من چهره ای را، نله، واقعیتلی 

نکردنللی و ترسللناک کلله مللن، را تحمیللل کللرد، واقعیتللی بیگانلله، بللاور 
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چون حاال او قوی تر بلود و ملن بلودم کله : ناخواسته، از آن آکنده شدم
بلله ایللن شخصللیت عظللیم، وحشللتناک و ناشللناس کلله . آینلله شللده بللودم

ول آور آمد که با او در اتاق هدربرابرم بود، خیره نگاه کردم  و به نظرم 
بدترین چیز به سرم ا درست در همان لحظه فکر کردم که امّ. تنها بمانم
آن آشنایی ای که با خود داشلتم، از میلان رفلت، و ملن ۀهم: آمده است

برای یک لحظه آرزویی بیان ناپذیر و غم انگیز و . دیگر وجود نداشتم
عبث در من پیدا شد، آرزوی اینکه بار دیگر خودم بشوم، و بعلد دیلدم 

ا حلاال تم، امّلاز او گریخ. غیر از او هیچ نبود –که فق  او وجود دارد 
 «... او بود که می گریخت 

کودکی می گویلد، و  ۀ، در آنجا که از ترسهای دور«بریگه»و باز  
ا نله بله عظیم، و از وحشتی کله قاللب تهلی کلردن اسلت، امّل ۀاز آن سای

مفهمللوم مللردن، احسللاس خللود را در اوج مقابللله بللا وحشللت چنللین 
ازد، قلبت سر در پلی از تو بیرون می اند قلبت تو را»: توصیف می کند

بله  د جنون رسیده ای، و  دیگر  نملی تلوانیتو می گذارد، و تو به سرحّ
مثلل سوسلکی کله لگلدش کلرده باشلند، از قالبلت . خود برگردی درونِ

سلطحی و سلازش یلافتگی تلو  بیرون زده ای و آن انلدک سلفت شلدگیِ
 «.دردی دوا نمی کند

ین پناه که حضور از آرامش دهنده تر« گهیبر»و در اینجاست که  
     ترسللهای هسللتی را بلله آن سللوی مرزهللای احسللاس  ۀمللادر اسللت و هملل

ای ! تاریلک ۀای پنجلر! تهلی  ای شلبِ» : می رانلد، چنلین ملی گویلد
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ای رسمهای از دیرترین روزگاران بر جای مانده، ! ت بستهدرهای به دقّ
وشی راه ماای خ! ا هرگز به فهم در نیامدهبه یاد سپرده، پذیرفته شده، امّ

ای ملادر، ! کان، خاموشی اتاقهای مجاور، خاموشی فرارفته تا سلقفپلّ
. خاموشی را بله کنلار زدی ۀمن هم ای یگانه ای که یک بار در کودکیِ

ای کلله در دل شللب « .نتللرس، مللنم»: ای کلله قللد عَلللم کللردی و گفتللی
زده، بلرای کلودکی کله  وحشلت آن را داشتی که برای کلودکِ شجاعتِ

کبریتلی روشلن ! نابود می شد، خودت خلاموش بشلوی داشت از هراس
خود می گیری و می  چراغ را در جلوِ. می کنی، و خودت همان صدایی

و چراغ را آهسلته پلایین ملی گلذاری، و دیگلر « .نترس! منم » : گویی
جهلان کسلی را آیا در میلان فرمانراوایلان ِ... بله، تویی : ی نمی ماندشکّ

کند؟ بله، پادشلاهان از وحشلت    رابری تو ب قدرتی هست که با قدرتِ
ه گویان هلم   نملی تواننلد ذهلن همچون سنگ بر جای می مانند و قصّ

 انی در آغوش کنیزکانشان وحشت بله درونشلحتّ. آنها را مشغول بدارند
ا تلو ملی آیلی و آن چیلز امّل. می خزد و آنها را سست و نلاتوان ملی کنلد
 ر برابر آن می ایستی، نه مثلوحشتناک را به عقب می رانی و افراشته د

انگلار تلو بله درخواسلت کسلی کله ! نه . دزپس بشود آن را پرده ای که 
انگلار . نیازمند حضورت بود، بر آن چیز وحشتناک مسّل  شلده بلودی

خلود فقل   فاقی بیفتد، آمده بودی، و در پلسِتو خیلی پیش از آنکه اتّ
 «.پرواز مهرت رات را ، ا آمدنت را داشتی، گذرگاه جاودانی شتابِ
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نیست، « گهیبر»ش «بوف کور»، که راوی «صادق هدایت» اامّ 
بسیاری  از احساسها، نگرشها و دریافتهای  او  را کله  در  موقعیتهلای 

دههلا  خوانلدنِ متفاوت پیدا شده است، چنانکه گویی آنها را در جریانِ
برگرفتله باشلد و پلی در پلی یادداشلت کلرده « ریلکه»صفحه از کتاب 

بلوف »شخصلیت راوی  ه بله چگلونگیِباشد، در چند صفحه، بی توجّ
آن احساسلها، نگرشلها و دریافتهلا را « بریگله»و موقعیتهایی که « کور

او  لحلن و بیلان ، بلر زبلان یلا قللمِ وحلدتِ داشته است، با کالمی فاقلدِ
« مسلت ۀیک دسته گزم»از صدای « بوف کور»راوی . جاری می کند

من پیله سلوز اتلاقم »: هراسان می شود، و  بعد که از کوچه می گذرند،
 ۀتلاریکی ایلن ملادّ. را روشن نکردم، خوشم آمد که در تاریکی بنشلینم

و بعلد آن « ...غلیظ سیّال که در همه جا و همه چیلز تلراوش ملی کنلد 
پیللدا شللدنش نشسللتن در  از بللیمِ« بریگلله»  را کلله مسلللّ بللزرگِ ۀسللای

در « بریگله»عظیم هولنلاک کله  می دهد، با آن چیزِ حتاریکی را ترجی
بیماری اش در کودکی دیده بود و در پاریس، در بیمارسلتان، آن را بله 

 :یاد می آورد، به همدیگر می پیوندد و می گوید

       تکللان . آنجللا کنللار پللرده یللک هیکللل ترسللناک نشسللته بللود» 
هلر دفعله کله بلر ملی گشلتم . نه غمناک بود و نه خوشلحال ،نمی خورد
به صورت او آشنا بودم، مثل ایلن بلود  –می کرد  چشمم نگاهتوی تخم 
 «...گی همین صورت را دیده بودم که در بچّ
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در آینه را هم « بریگه» ۀتصویر بیگان« بوف کور»در اینجا راوی        
همینکله » :عظیم هولناک می افزاید بزرگ و آن چیزِ ۀهراس از سای به

یکل هلم خلود بله خلود محلو و آن ه ،بلند شدم پیه سوز را روشن بکنم
رفتم جلو آینه به صلورت خلودم دقیلق شلدم، تصلویری کله . ناپدید شد

عکس ملن قلوی تلر . باور کردنی نبود –نقش بست به نظرم بیگانه آمد 
به نظلرم آملد  –از خودم شده بود و من مثل تصویر روی آینه شده بودم 

 «.نمی توانم با تصویر خودم در یک اتاق بمانم

« مگسها در پاییز» از « بریگه»اینها با نگرش و بینش  و در پیِ         
و یکلی از تفاوتهللای . «صلورتکهای چندگانلله انسلان » ملی گویلد و از 

دارد، « بریگله»  با شخصلیتِ« بوف کور»راوی  فاحشی که شخصیتِ
      نمایللان « ترسللهای کللودکی»در مقابللل « مادرانلله پنللاهِ» ۀدر مالحظلل

عجیلب و  نقلشِ در کودکی از جان گرفتنِ« کوربوف »راوی . می شود
زرد دوزی به وحشت می افتلاد و دایله اش را بیلدار  ۀهولناک روی پرد
بو و موهلای  بد او با نفسِ»: می گرفت«  پناه مادرانه»می کرد و از او 

              سللیاهش کلله بلله صللورتم مالیللده مللی شللد، مللرا بلله خللودش خشللنِ
 «.می چسباند

در « در مواقللع ترسللناک زنللدگی» در بزرگسللالی هللم، و حللاال          
همینکله صلورت آرام »: او برخلوردار ملی شلد« ۀمادرانل پناهِ»خیال از 
یادگارهای آنوقت در ملن بیلدار ملی شلد، شلاید ... می دیدم  دایه ام را

« ...می کرد که باعث تسکین من ملی شلد  امواج مرموزی از او تراوش
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ایلله ای کلله از نللوزادگی مللادروار او را بللرای د« بللوف کللور» ا راوی امّلل
پللرورده اسللت و در اوقللات تللرس و بیمللاری او را پنللاه و تسللکین داده 

صللادق »بیللرون مللی آیللد و بلله دسللتور « بریگلله»اسللت، از زیللر شللنل 
زیگموند » که اکنون می خواهد نمونه ای از برداشتهایش از  ،«هدایت
دلسوخته ای که از  ۀیچارب ۀساد آن پیرزنِ ۀرا به کار بزند، دربار« فروید

او رنج می برد و به حال او زار زار ملی گریلد، چنلین  بی عالجِ بیماریِ
 :می گوید

ولی چرا این زن به من اظهار عالقه می کرد؟ چلرا خلودش را »          
درد من می دانست؟ یک روز به او پول داده بودند و پستانهای  شریکِ

کلاش . ملن چپانیلده بلود  ّلفلسیاهش را مثل دولچه تلوی  ۀورچروکید
حاال که پستانهایش را می دیلدم، عقلم . خوره به پستانهایش افتاده بود

زنلدگی او را ملی  ۀمی نشست که آنوقت با اشتهای هرچله تملام تلر شلیر
او تمللام تللن مللرا . مکیللده ام و حللرارت تنمللان درهللم داخللل مللی شللده

وصلی کله دستمالی می کرد و برای همین بود که حاال با جسلارت مخص
. ممکن است یک زن بی شوهر داشته باشد، نسبت به من رفتار می کرد

گی به من نگلاه ملی کلرد، چلون یلک وقتلی ملرا للب به همان چشم بچّ
کی می داند، شاید با من طبق هم می زده، مثل . چاهک سرپا می گرفته

 «.خواهر خوانده ای که زنها برای خودشان انتخاب می کنند

در دنیلایی میلان دو « بوف کلور»ی گویم که اگر راوی و باز م           
در سلرگردانی ملی مانلد و بله عبلث « اثیلری زنِ»و « اتلهلکّ زنِ»قطب 
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 ۀبیگانلل خللود را بللا انگشللتانِ تللالش نمللی کللرد کلله عقللده هللای جنسللیِ
باز کند ، به آسانی می شد واقعیت او را پلذیرفت، و پلذیرفت « بریگه»

به ملن »: م نفرت داشته باشد و بگویدانسانهای عادی و سال ۀکه از هم
ه زندگی احمقهلا و رجالله هلا بکلنم، چه ربطی داشت که فکرم را متوجّ

و خلوب  ،که سلالم بودنلد، خلوب ملی خوردنلد، خلوب ملی خوابیدنلد
 «...جماع می کردند 

نه تنها دردهای زندگی همه را زندگی می کنلد، بلکله « بریگه»           
نگامی که از مرگهای گوناگون، از مرگ زنان مرگ همه را می میرد، و ه

می گوید، بله زن آبسلتن کله  ،بسیار پیر گرفته تا مرگ کودکان خردسال
را « فردیلت»نگاه می کند، در احساس و دریلافتش چنلان حصلارهای 

پراکنلده ملی شلود کله گلویی « جمعیلت» ۀمی شکند و چنان در بیکران
 : ای زندگی و مرگ تبدیل شده استخود به معمّ

ملی ایسلتادند و : آبستن پیدا می شد و چه اندوه زیبایی در زنانِ» 
دستهای نازکشان بی اختیار روی شکمهای بزرگشان قلرار ملی گرفلت، 

 مِآیلا آن تبسّل. کودک و مرگ: شکمهایی که دو میوه در خود می پرورد
از اینجلا  ،سلخت خلالی خلود داشلتند ۀشکفته و جانبخش که بلر چهلر

گهگاه احساس می کردند که ایلن هلر دو میلوه  سرچشمه نمی گرفت که
 «باهم در آنها رشد می کند؟
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 آفلاقی و انفسلیِ سلیرِ ظلاهرِ ۀکه مالحظ« بوف کور»ا راوی امّ           
ه بلله ایللن حللال پدیللد آورده اسللت، توجّلل روایللتِ در او شللوقِ« بریگلله»

پلاریس « غربتِ»از وطنش دانمارک به « بریگه»واقعیت نمی کند که 
 ۀدلهلر ملردم و دیلدنِ در میلانِ« حرکلت»این غربت با در است و آمده 

می کند، حال آنکه « چلّه نشینی»آنها در برابر مرگ  زندگی و درماندگیِ
آملده  اسلت و،  او در وطنش، در اتاقی نشسلته اسلت کله در آن بله دنیلا

و او  رد،خواهلد مُل داستان  بر ملی آیلد،  در  آن  هلم  چنانکه  از  روندِ
          شلاید از آنجلایی » : ی داند که چلرا گذشلته را بله یلاد ملی آوردخود نم
رواب  من با دنیلای زنلده هلا بریلده شلده ، یادگارهلای گذشلته  ۀکه هم

 « .جلوم نقش می بندد

نیسلت و متفلاوت بلودن « بریگله»او در موجودیت ذهنلی خلود  
 ۀهم« هبریگ»روان خود نمی داند تا مانند  خود با دیگران را دردمندیِ

فقل  از دود و » باشد، بلکله خلود را « خودروانکاوی»تالشش نوعی 
 کسلی نملی دانلد کله آن خصوصلیتِ. ملی بینلد« دم دیگران خفه شلده

متمایز « اله هارجّ»یا « مردمان معمولی»که او را از  ای«جدا بافتگی»
بسلتگان خلود را از دسلت داده  ۀهمل»، کله «بریگه»! می کند، چیست

اسیتی عصبی پیدا می کند که بیکس و تهیدست، حسّاست، در پاریس 
یلت در آن اشیاء، صداها و بوهای شلهر، و نمودهلای بلی اهمّ ۀبه واسط
ی عجیلب و یهی نملی شلود، معنلابه آنهلا تلوجّ آدمها، که معموالً تماسّ

جدیلد را، هملراه بلا  اسلیتِا او این حسّامّ ؛تهدید آمیز به خود می گیرد
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ِ مللی کنللد، بلله اس تنهللایی او را مشللخّقللاهری کلله احسلل تللرس و رنللجِ
از این گذشته ... می پذیرد   شرطی برای درک و دریافت واقعی صورتِ

آنهللا را در خللود  کیللد بللر ایللن دارد کلله دگرگونیهللایی کلله روی دادنِأت
 بللروزِ یللت دارد، چللون مبللیّنِتللاریخی اهمّ مشللاهده مللی کنللد، از حیللثِ

تارهای اجتملاعی و اسیتی است نو در انسلان، در عصلری کله سلاخحسّ
 «.تی از هم پاشیده استسنّ اعتقادیِ نظامهایِ

اسیتی را نمی شناسد تلا آن را چنین حسّ« بوف کور»ا راوی امّ           
:  او ملی گویلد. یلاد بگیلرد« دیدن»به کار بزند و عمیق « بریگه»مانند 

تاقم ولی در ا... اله ها دارد دو دریچه با خارج، با دنیای رجّ... اتاقم »
یک آینه به دیوار است که صورت خودم را در آن می بینم و در زنلدگی 

الله هاسلت کله بلا ملن هلیچ ربطلی محدود من آینه مهمتلر از دنیلای رجّ
در خود نگری و خودشناسلی  نمادِ را ظاهراً« آینه»و  با  اینکه « .ندارد

  ملن » : فراموش می کند که چند دقیقله پلیش گفتله اسلت ،گرفته است
رسم از پنجره اتاقم به بیرون نگاه بکنم  در آینه نگلاه بکلنم، چلون می ت

اگلر او در همله خلود را « .همه جا سایه های مضاعف خود را می بینم
می بیند، و « الهرجّ»می بیند، باید از خود نفرت دشته باشد که همه را 

اگر چنین نفرتی از خود، یعنی از انسلان، یعنلی از زنلدگی ملی داشلت، 
هیزم تر است  ۀندمثل یک کف... زندگی من »: می شد که بگویدآنوقت ن
دیگدان افتاده و به آتش هیزمهای دیگر برشته و ذغلال شلده،  ۀکه گوش

دیگلران  نله تلر و تلازه مانلده، فقل  از دود و دمِ و ولی نه سوخته اسلت
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و  اسلت جامعله هیلزم تلر بلوده پس زنلدگی او در دیگلدانِ« .خفه شده
که با دود  است آنها بوده خشک، و خشکی سوزانِزندگی دیگران هیزم 

نیسلت کله بلا « بریگه» اوپس ! و دم خود زندگی او را خفه کرده است
    ملن»: ملی آملوزد، بگویلد« دیلدن»خلود، کله بله او  ۀنویافتل اسیتِحسّ

ولی همه چیز عمیق تر در من راه پیدا ملی کنلد و دیگلر  ،نمی دانم چرا
 من صاحبِ. دنمی مانف ند و تمام می شد،حال می ماه در آنجایی که تا ب

حلاال همله . درونی هستم که تا به حلال از آن بلی خبلر بلودم فسِیک نف
 «.اینکه در آنجا چه می گذرد، نمی دانم. آن راه می یابد چیز به درونِ

بلله « بریگلله»پللاریس اسللت کلله  از اینجاسللت، یعنللی در غربللتِ         
خود را دوبلاره زنلدگی  ۀیا گذشتخود در دانمارک بر می گردد،  ۀگذشت

داسلتان، بعلد از  لِاوّ بخلشِ در پایلانِ« بوف کلور»می کند، ولی راوی 
زنللدگی زیبللای  یللا بعللد از دفللن کللردنِ ،«زن اثیللری»جسللد  دفللن کللردنِ

 جاًمتلدرّ»است، « هرچه تریاک برایش مانده» خود، و کشیدنِ آرزوییِ
زملان  ۀملوش شلدحاالت و وقای  گذشته و یادگارهلای پلاک شلده، فرا

 خودش را می بیند، و از اینجاست که بیشتر از هر جای دیگرِ«  بچگیِ
بله یادداشلتهای او « بریگله» از روی دستِ ،به اصطالح ،خود حکایتِ

این حالت تازه را، نله بعلد از کشلیدن تریلاک، « بریگه». نگاه می کند
ده اسلت پیدا کلر ،دیگری رفتن، یعنی در پاریس با به دنیایِ بلکه عمالً

بللزرگ و پللر از  ؛شللهر بزرگللی اسللت... مللن در پاریسللم »: و مللی گویللد
باید پیش خودم اقرار بکنم کله ملن تلا انلدازه ای . وسوسه های عجیب
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فکلر نملی کلنم  طلور  دیگلری  بشلود  . به این وسوسه ها تسلیم شده ام
شلده ام، و ایلن خلود، اگلر نله در  من  به این وسوسه هلا تسللیم. گفت

دست کم در طرز نگرش من به جهان، و به هلر حلال در من،  شخصیتِ
اینها برداشتم از همه چیلز  ثیرِأتحت ت. زندگی من تغییرهایی داده است

 ۀتفاوتهلایی آشلکار شلده اسلت کله بلیش از همل ؛دارد عوا می شلود
. دنیایی دگرگون شده. تجربه های گذشته ام مرا از دیگران جدا می کند

بلرایم کملی دشلوار اسلت،  فعلالً .هانی تلاززندگی ای تازه، آکنده از معل
ملن در مقابلل اوضلاع و احلوال . تازه است چون همه چیز بیش از حدّ
 «.زندگی خودم تازه کار هستم

که نمی خواهد  ،«صادق هدایت»در واقع  ، یا«بوف کور»راوی  
، کلاری «راینر ماریلا ریلکله»به پاریسِ  ، یا در واقع«بریگه»به پاریس 

ر خانلله اش، در شللهر ری، در پللای منقللل تریللاک، آن داشللته باشللد، د
ی او، مثل پاریس شهری می شود کله رِ دگرگونی را پیدا می کند، و شهرِ

شلهری کله بزرگتلرین شلهر دنیلا بله ... ملی نامنلد «  عروس دنیا»آن را 
من »: و عجیب آنکه باز چند دقیقه پیش گفته است« ... شمار می آید 

باالی سرم، یلا ایلن چنلد وجلب  ه آسمانِکّنمی دانم کجا هستم و این ت
در . نیشابور است یا بلخ یا بنارس است مالِ ،زمینی که رویش نشسته ام

ا و مجلزّ آیلا ملن موجلودِ... هر صورت من به هیچ چیز اطمینان نلدارم 
خلودم را  ،ِ هستم؟ نمی دانم  ولی حاال که در آینله نگلاه کلردممشخّ
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و  اسلت، تجزیله شلده، وللی هلیچ سلدّسابق ملرده  منِنه ، آن . نشناختم
 «.مانعی بین ما وجود ندارد

در این حالت نو، در این دنیای نلو ، همچنانکله بلا « بریگه»و           
را   دازترین ترسلهایادهلای گذشلته، روح گفل مِاکنلون و تجسّل مشاهداتِ

   تجربه می کند و از سیاه تلرین یأسلها ملی گلذرد، از امیلدی نهفتله مایله
طور به نظلرم ملی آیلد کله امتحلانی در  کلار  این»: و می گوید می گیرد

است، و آن اینکله آیلا شلخِ ملی توانلد بله خلود بپلذیرد کله در کنلار  
رم قلب یلک عاشلق گلرم ذام گرفته ای دراز بکشد و او را با هُانسان جُ

ر املا تصلوّ. بکند؟ از چنین کاری فقل  نیکلی ملی توانلد حاصلل شلود
گلاهی . برعکس اسلت أس در رنجم، نه، کامالًنکنید که من اینجا از ی

حاضلرم کله در برابلر واقعیلت از  می گیرد که می بینم تا چه حلدّ حیرتم
 «... ی اگر واقعیت بد باشد عاتم دست بردارم، حتّتوقّ ۀهم

« بریگلله»کلله بلله عمللق فلسللفی گفتلله هللای « بللوف کللور»راوی          
مللرگ »ا بلله یللک او ر« مطلللقِ مللرگِ»پللی نبللرده اسللت،  مللرگ ۀدربللار

      ا در عللین حللال از اشللارات او کمللک تبللدیل مللی کنللد، امّلل« شخصللی
نالله هلای او را مبتلذل تلر  می گیرد، و همین کار گفته ها که نه، همان 

گوسلفندها  ۀه بلا الشلاب محلّلرفتلاری کله قصّل ۀاو در مشلاهد. می کند
م البد شب هل. روی ران گوسفندها را نوازش می کرد»: دارد، می گوید
یاد گوسفندها می افتاد و فکر می کلرد  ؛زنش می مالید که دست به تنِ

هلوای »و در « .چقدر پول عایدش ملی شلد ،که اگر زنش را می کشت
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ولی » :شهر به فکر مرگ می افتد و می گوید« ر از کیفِوحشتناک و پُ
حاال که مرگ با صلورت خلونین و دسلتهای اسلتخوانی بلیخ گللویم را 

     ا تصلمیم گرفتله بلودم کلله امّل –فقل  تصلمیم گللرفتم گرفتله بلود، حلاال 
خلدا بیلامرزدش : اته را هم با خلودم ببلرم تلا بعلد از ملن نگویلداین لکّ

 «!راحت شد

اتللاقش تللابوت مللی برنللد و او بللا  ۀدر ایللن وقللت از جلللو دریچلل  
، فکلر ملی کنلد «هفت قدم دنبال تابوت می رفتند»مردمی که  ۀمالحظ

تی ، و خلودش ملدّ«و آن دنیلا افتلاده بودنلد ملرگ ۀشاید یاد فلسف»که 
تنهلا چیلزی کله از »: ه ملی رسلدجه مرگ می اندیشد و به این نتیۀدربار

فکر زندگی دوباره  –امید نیستی پس از مرگ بود  ،من دلجویی می کرد
ملن هنلوز بله ایلن دنیلایی کله در آن  –مرا می ترساند و خسته ملی کلرد 

         نیللای دیگلری بلله چله درد مللن زنلدگی ملی کللردم انلس نگرفتلله بلودم، د
 «می خورد؟

، با این احسلاس کله همچلون انسلانی «بریگه»و در اینجاست که        
چیزهای آشنا و مأنوس جدا می شود و همله چیلز  ۀمرگ از هم در حالِ

من با این تغییلر از ترسلی »: معنای خود را از دست می دهد، می گوید
این دنیا، کله  بله نظلرم خلوب ملی آیلد، من هنوز با . بی نام  پر شده ام
بلله چلله دردم مللی خللورد؟ خیلللی بایللد  دنیللای  دیگللر. انللس  نگرفتلله ام

خوشحال باشم که در میان مفهومهایی که برایم ارزش پیدا کرده اسلت، 
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نوقت در منتهای شکستگی و فروماندگی، شلعری بلا ایلن آو  «...بمانم 
 : مضمون نقل می کند

از همللله، و ناخشلللنود از خلللود، در خاموشلللی و ناخوشلللنود »            
شب، از ته دل آرزو می کنم که رسلتگار بشلوم و کملی احسلاس  خلوتِ

 کسلانی کله دوسلتتان داشلته ام، ای روحِ ۀهمل ای روحِ. سربلندی بکلنم
گفته ام، نیرویم بدهید، حملایتم    آنهایی که در نغمه هایم از شما  ۀهم

و : جهلان را از ملن دور بداریلد ۀننلدسهای فاسد کففکنید و ناراستی و نف
ملن، ایلن فلیا را بله ملن عطلا کلن کله بتلوانم  بلزرگِ تو ، ای خدایِ

آدمیان نیستم  شعرهایی نغا بسرایم تا بر من ثابت شود که پست ترینِ
 «.و مرتبه ام از کسانی که حقیرشان می شمارم، پایین تر نیست

« بریگله»ی تجربه های واقع که در زندگیِ« بوف کور»ا راوی امّ        
مایه می گیرد، « صادق هدایت»را ندارد و از تجربه های عینی و ذهنی 
مطلق دارد، آرزوی بزرگترش، بلا  در این هنگام، با اینکه آرزوی نیستیِ

بعلد از ملرگ »علادی ایلن اسلت کله کلاش  نفرتی جنلون آمیلز از ملردمِ
خلودم را بله  ات تلنذرّ ۀاسی داشتم تا همدستهای دراز با انگشتان حسّ

رات تلن ملن ت جمع آوری می کردم و دو دستی نگه می داشلتم تلا ذّدقّ
 « .در تن رجاله ها نرود ،که مال من هستند

یادداشتهای مالتله الوریلدس »در شعرهایش و نیز در « ریلکه»          
خللود  ۀکلله تصللویری اسللت از بخشللی از زنللدگی شللاعر در دور« بریگلله
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، شلللاعر [W.H.Auden]« اودن»شناسلللی و خلللود سلللازی، چنانکللله 
    ی و عینللی او گفتلله اسللت، بیشللتر بللا سللمبولهای مللادّ ۀانگلیسللی، دربللار

از ایلن رو مشلخِ »می اندیشد تلا بلا سلمبولهای ذهنلی و انتزاعلی، و 
محلی   زنلدگی انسلان در چشلم انلدازهایِ ترین هنر مایه هلای او بیلانِ

او  فلسلفیِ بینلیِ از جهلان« ریلکله» هنریِ و این ویژگی در دیدِ. «است
در « زندگان» درونیِ عمیقی از پیوندهایِ مایه می گیرد که در آن آگاهیِ

. نمایلان اسلت« هستی» در کلّ« ستهاهَ»و یکپارچگی « زندگی » کلّ
جلایی نیسلت کله « خانله»دیگلر ملثال ً « بریگله»چنین است کله بلرای 

ن آ« بلا»آن زندگی می کند، بلکه چیلزی اسلت کله انسلان  «در»انسان 
او طبیعی است کله وقتلی کله  شخصیتِ زندگی می کند، و بنابراین برایِ

اتلاقش در هتلل دود ملی کنلد و او نلاگزیر بیلرون ملی رود و در  بخاریِ
تی یکسان خیابانها و کوچه های پاریس پرسه می زند، چشمهایش با دقّ

ه بله جلایی ملی رسلد در یک محلّ. نگاه کند« انسانها»و « خانه ها»به 
آنهلا در  دیف خانه را خراب کلرده انلد و اکنلون جلای خلالیِکه یک ر

لین خانله اوّ جنبیِ جا مانده پیداست، و او به دیوارِه خانه های ب ردیفِ
آخلرین  ه ملی کنلد کله رو بله جلای خلالیِجا مانده توجّه از خانه های ب

رفتله  همنشلینِ ۀخانه ایستاده است، و برای اینکه در محرومیت از تکیل
ا ایلن دیلوار نله امّل. د، با تیرهای قیرمال به آن شمع زده انداش فرو نیفت

    از میلان رفتله را دارد،  ۀآخرین خان دیوارِ ۀبلکه چهر ،چهره ای از خود
 انسلانیِ این دیوار، بقایای زندگیِ ۀبا مالحظه جز یات چهر« بریگه»و 

 : آن را توصیف می کند
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ای اتاقهایی را ملی دیلد آدم، در طبقه های مختلف، دیواره»            
نجا نشلانه ای از آو اینجا و  ،که هنوز کاغذ دیواری به آنها چسبیده بود

اتاقهلای  دیوارهلای بلینِ نزدیکِ. اتاقها پیدا بود تیرهای کف یا سقفِ
مایل به خاکستری  سفیدِ ۀخانه، یک رگ دیوارِ طولِ خواب، در سرتاسرِ

 ۀزنلگ زد مسلیرِ ه، گلودیِایلن رگل در آن طلرفِ ؛هنوز به جا مانده بود
 های پیچاپیچ، کرم وار می خزید و نملودارِخطّ مستراح، به صورتِ ۀلول

 سلقف در کنلاره هلایِ. هضلم بلود  کننلده از عمللِ بخشی بسیار مشمئزّ
 ؛بلود لوله های گاز مانلده اثرهایی خاکستری رنگ و غبار گرفته از ردّ

جهلت  ناگهانی تغییلرِو  اینجا و آنجا خم می شد ،های عبور لوله هاخطّ
دیوارهای رنگ خورده کشیده می شلد، و همله بله  می داد و در  امتدادِ

ا از همله امّل. حفره ای سیاه می رفت که عجوالنه کنلده شلده بلود درونِ
سرسلخت ایلن اتاقهلا  زنلدگیِ. فراموش ناشدنی تر خلود دیوارهلا بودنلد

ه میخهایی که در  ب ؛هنوز آنجا   بود. زایل شدن را به خود راه نداده بود
اتاق  جایی که از کفِ در یک وجب ؛دیوارها  مانده  بود، چسبیده بود

تیرهلای  در اندک مکانی که در زیرِ ؛خواب باقی مانده بود، آرمیده بود
آدم آن را در رنگهلایی کله . کناری به جا مانده بلود، چمباتمله زده بلود
 آبلی بله سلبزِ رنلگِ تغییرِ ؛آهسته، سال به سال تغییر کرده بود، می دید
. خسلته ۀملالل گرفتل ۀکهنل خفه، سبز به خاکستری، و زرد به یک سفیدِ

دیگری هم که تازه تلر مانلده بلود، مشلاهده ملی شلد، در  ا در جاهایِامّ
کملدها و  ، پشت عکسها و تابلو ها، و پشتِآیینه هاِ پشتِ جاهایی مثلِ

و در ترسیم کرده بلود،  آنها را بارها از نو پیرامونیِ ِِ چون خ ّ ؛قفسه ها
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از این خلوتگاههای نهفته هم که حاال در پیشِ چشم قلرار گرفتله بلود، 
برهنله و پوسلت  ۀدر هلر تکّل. نمانلده بلود نتار عنکبوت و غبار در املا

کاغلذهای دیلواری  ۀم در کنارسطح دیوارها، در آماسهایی که نف ۀورآمد
اور بود و علرق وار شرّه پاره ها شندر  ؛ ایجاد کرده بود، حضور داشت

و از ایلن دیوارهلایی کله . دیرمانلده بیلرون ملی زد کثافلتِ ه هلایِاز لکّل
    اتاقهلا آنهلا را قلاب فلرازِاِ ۀآشلفت زملانی آبلی و سلبز و زرد بودنلد، و ردّ

چسلبناک و تنبلل و  سِففلنف -این زندگیها در ملی آملد  سِففی گرفت، نفم
بلوی . پراکنلده نکلرده بلودنا گرفته ای که هلیچ بلادی هنلوز آن را  بویِ

 سالها، و عرقی که از زیلرِ غذاهای نیمروزی و بیماریها و بازدمها و دودَ
بغلها بیرون می زند و زیر پیلرهن را سلنگین ملی کنلد، و بلوی نلاخوش 

 ۀهمچنلین بلوی تنلد و گزنلد .پاهلای علرق کلرده دهنها ، و گند چلربِ
بوی سلنگین و سوخته و سیب زمینی  سرخ کرده ، و  ۀشاش و بوی دود

ه هللای بچّلل همچنللین بللوی گللس و سللمجِ. فاسللد شللده ع آور روغللنِتهللوّ
ترسلانی کله بله  میزشان نکرده باشند، و بوی کودکانِتشیرخواره ای که 

خیللی . رختخلواب پسلرهای تلازه بلال  ۀمدرسه می رونلد، و بلوی زننلد
گنلدناک برخواسلته بلود، بله آنهلا  خیابلانِ بوهای دیگر هم کله از کلفِ

        شللهر پللایین ۀآلللود مللی شللد و همللین طللور بوهللایی کلله بللا بللارانِاضللافه 
ی، کله محلّل و بسیاری بوهای دیگر که بادهلای بلی زور و رامِ. می ریزد

و ؛ همیشلله در یللک خیابللان ماندگارنللد، بللا خللود بلله آنجللا آورده بودنللد
گفلتم، نله ؟ گفلتم کله . بسیاری بوهای دیگر که  منشأ  آنها معلوم نبود

خراب کرده بودند، غیر از دیلوار آخلری؟ ملن تلا حلاال  ها رادیوار ۀهم
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ا می توانم قسم بخورم کله بله امّ ؛ش از همین دیوار حرف می زدمه اهم
چلون هملین خلودش . محا اینکه آن را شناختم، پا گذاشلتم بله فلرار

من اینجا همله چیلز . وحشتناک است، همین شناختن و به جا آوردنش
در ملن : تسخیرم می کند همین است که فوراًرا به جا می آورم، و برای 
 «.جایش کامال راحت است

از اصللل  ۀاز اسللب افتللاد ۀاشللراف زاد« بللوف کللور»ا راوی امّلل 
 دانمارکی نیست که تنهلا و تهیدسلت و رنجلور از یلک بیملاریِ ۀنیفتاد

تی فوق العاده به اسیت و دقّعصبی یا روانی، در غربت با حسّ ۀناشناخت
، «بلوف کلور»راوی . همه چیلز را در خلود بشناسلد همه چیز بنگرد تا

ناشلناخته  ،«بریگه»هرچند که می خواهد بیماری خود را مثل بیماری 
 پیشللرفته، یللا احتمللاالً سلللِ بیمللاریِ ۀقلمللداد کنللد، آشللکارترین عارضلل

و  مهمین وقت به سلرفه افتلاد»: بیماری زخم معده، در او بروز می کند
در » ، یلا «ز جگلرم روی آینله افتلاده اه خل  خونین، یک تکّیک تکّ

این وقت شبیه یک جغد شده بودم، ولی نالله هلای ملن در گللویم گیلر 
 «.ه های خون آنها را تف می کردمکرده بود و به شکل لکّ

 ۀهم ؛در خانه اش از پیه سوز استفاده می کند« بوف کور»راوی  
« اشی روی جلد قلمدان و استعمال مشروب و تریلاکوقف نقّ»وقتش 
عهلد دقیلانوس »ای در « مجنون یلا کلج سللیقه»خانه اش را  ؛می شود
          اتللاقش بللا پللرده ای از پسللتو جللدا مللی شللود و خللودش آن  ؛«سللاخته

     دایله اش ؛توصلیف ملی کنلد« فقیلر پلر از نکبلت و مسلکنت اتاقِ»را 
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گنللد و »او مقللداری « بلله نیللت سللالمتی»مللی توانللد بللرود فللالگوش و 
بله خلورد او « دزدکلی»گدایی کنلد و همله آنهلا را  «کثافتهای مختلف

یابوهای ۀ صدای سرف»سرفه هایی می کند که  ؛بدهد، و او متوجه نشود
و ناخوشللی فکللر و  ؛را مللی دهللد« ابیان قصّللسللیاه الغللر جلللوی دکّلل

در چنللین محیطللی و چنللین . ش را سللخت ضللعیف کللرده اسللتحواسّلل
ت  ت  و  دقّللاسللیعقللل سلللیم نمللی توانللد همللان حسّ احللوالی بلله حکللمِ

او را داشلته باشلد، و در توصلیف  ، و هملان  نگلرش و بیلنشِ«بریگه»
 : خانه اش بگوید 

هلزاران خانله  ۀاتاقها با خشت و آجر روی خراب ۀاتاقم مثل هم»  
 - کتیبله دارد ۀسفید کرده و یلک حاشلی ۀهای قدیمی ساخته شده، بدن

کافی اسلت  کمترین حاالت و جز یات اتاقم - درست شبیه مقبره است
که ساعتهای دراز فکر مرا به خودش مشغول بکند، مثل کارتنلک کلنج 

      چللون از وقتللی کلله بسللتری شللده ام بلله کارهللایم کمتللر رسللیدگی . دیللوار
میخ طویله ای که به دیوار کوبیده شده جای ننوی من و زنم  -می کنند 

کملی  .ل شده استه های دیگر را متحمّبچّ زنِوَبوده و شاید بعدها هم 
از گچ دیوار یلک تختله ورآملده و از زیلرش بلوی اشلیاء و  ،میخ پایینِ

استشمام می شلود، بله  ،موجوداتی که سابق بر این در این اتاق بوده اند
طوری که تا کنون هیچ جریان بادی نتوانسته است ایلن بوهلای سلمج ، 

بللوی عللرق تللن، بللوی ناخوشللی هللای : تنبللل و غلللیظ را پراکنللده بکنللد
ی دهن، بوی پا، بوی تند شاش، بوی روغن خراب شلده، هاقدیمی، بو
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سوخته، بوی پیلاز داغ، بلوی جوشلانده، بلوی  ۀحصیر پوسیده و خاگین
ه، بللوی اتللاق پسللری کلله تللازه تکلیللف شللده، پنیللرک و مامللازی بچّلل

آنهلا  ۀرده یا در حال نزع که همو بوهای مُ ،بخارهایی که از کوچه آمده
خیللی . خلود را نگله داشلته انلد ۀصلهنوز زنده هسلتند و عالملت مشخّ

اثر خلود  ، ولیبوهای دیگر هم هست که اصل و منشأ آنها معلوم نیست
 «.را باقی گذاشته اند

در یکی از « بریگه»برکنده که  به جا مانده از خانه هایِ آن دیوارِ 
 گذشته کلاوِ ذهنِ کوچه های پاریس می بیند و در برابر نگاهِ یاخیابانها 

ملی شلود، و « زنلدگیها»، تلابلویی بله کملال از «بلو»های او، با سلمبول
یلک »آن پا به فرار می گذارد، با  با شناختنِ« بریگه»چنان تابلویی که 

تفلاوت  بسلیار « بلوف کلور»راوی « دیلوار اتلاق ۀورآملد تخته از گچِ
یا  این تفاوت را در نیافته است،« صادق هدایت»دارد، و پیداست که 

ش را وا مللی دارد کلله بللا     «بللوف کللور» اویِندیللده گرفتلله اسللت، و ر
آنهلا را بلا « بریگله»چشمهای  خود  در  جایی  چیزهلایی  ببینلد  کله  

هر قدر هم که آدمهلا در . چشمهایش در جا و جاهایی دیگر دیده است
روح  خود با هم شباهتهایی داشته باشلند، در توصلیفِ روح و روحیاتِ

ه هللای همللدیگر را بلله عاریللت تجربلل    خللود نمللی تواننللد  و روحیللاتِ
ه ملی تواننلد بلا جهلان البتّل. آنها را پنهان بدارند بگیرند و عاریتی بودنِ

صلادق »فکری و روحلی هملدیگر تلا انلدازه ای آشلنا بشلوند، چنانکله 
راینلر » توانسته بلود تلا انلدازه ای بلا جهلان فکلری و روحلیِ« هدایت 
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تواند بلرای رسلیدن بله ی نمی «فرد»ا هیچ آشنا بشود، امّ« ماریا ریلکه
« کبللری»و « صللغری»او باشللد، « فردیللت» ای کلله نمللودارِ« نتیجلله»

آن  ۀهململثال ً . بله کلار بگیلرد هایی را کله دیگلری چیلده اسلت، عینلاف
آن  ۀمللی آورد و هملل از مرگهللای گونللاگون« بریگلله»تصللویرهایی کلله 

تعبیرها و تفسیرهایی که بلرای ایلن تصلویرها در پلیش ملی گلذارد، در 
خود و با معنایی تازه، یلا از دیلدگاهی  یتِدر کلّ« مرگ» ادراکِ جهتِ

مللرگ، در ایللن معنللای تللازه، یللا از ایللن دیللدگاه تللازه، کلله . تلازه، اسللت
در  زندگی است، یا اصلالً یا دیده است، همزادِ ،آن را دریافته« بریگه»

رسیدن بله  در سیرِ« بریگه»آن وحشتهایی که  ۀزندگی است، و هم خودِ
فت یا دید تازه از مرگ پید کرده است، برای آن است که پس این دریا
تازه دیگلر  و در این دریافتِ ،او از آنها رهایی یابد آنها، روحِ ۀاز تجرب

 .جدا نبیند تا از آن وحشتی داشته باشد« زندگی»را از « مرگ»

یلا شلاید )پیش از اینها ما می دانستیم »: می گوید« بریگه»              
که مرگ را در خود داریم، همان طلور کله میلوه ( می زدیم فق  حدس

 ۀملا بچّل»: می گویلد« بوف کور» و راویِ« .هسته اش را در خود دارد
و در ته زندگی اوست که ما را صدا می زند و به سلوی ... مرگ هستیم 

در ... » : ش مللی گویللدا و بللا اشللاره بلله بیمللاری« .خللود مللی خوانللد
و در چند « .بودم، دیده بودم که باید برومچشمهایم غبار مرگ را دیده 

تلن  مرگ را در تجزیله شلدنِ ۀمورد که پای مرگ به میان می آید، چهر
ملی شلود، یلا  «کرمها و موشهای زیر زملین ۀطعم... تنی که »می بیند، 
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می گیرنلد «  دور  او  جشن»در  خاک « کرم و  جانوران و گزندگان»
و . ملی مکنلد« شلیره اش را»و  در آن فلرو ملی رونلد« گیاههلا  ۀریش و

        او را مللی گیللرد و  مللرگ نزدیللک شللدنِ هللراسِ ،ر از خرافلله ایمتللأثّ
د وللی اجلو مهتاب سایه ام بزرگ و غلیظ به دیوار ملی افتل»: می گوید

کسلی سلر  ۀشنیده بودم کله اگلر سلای ؛سایه ام سر نداشت ؛سر بود بدونِ
ت اینکله احساسلها ، به علّو آنوقت« .تا سر سال می میرد ،نداشته باشد

علاریتی اسلت، نلاگزیر در  خودی و بعضاً و دریافتهایش از مرگ بعضاً
کسی که مرگ را با آن چهره . ناهمخوانی و تناقا پدیدار می شود هاآن

و بیهلوش « خون دملاغ»می بیند و از آن هراس دارد، در حالتی بعد از 
را می گیرد و « ت خیاال ۀنبالدُ»شدن، و پیش از آنکه در خواب برود، 

می شود و حاضر است « در این وقت از طبیعت و دنیای ظاهری کنده»
« چنلد بلار بلا خلود زمزمله»شود، و « ازلی محو و نابود که در جریانِ»

« ازللی جریلانِ»بدیهی است کله «کجایی؟ ... مرگ ، مرگ »: می کند
کاینات است و از جمله همان خاک است و آب است و کرم است  ۀهم
وحشلتی دیگلر کله  و باز ، در صلحنه ای دیگلر و در پلیِ. گیاه استو 
: شده اند، با خود ملی گویلد« زمین و موجوداتش بی اندازه از او دور»
مگسلها  و از صدای خودش می ترسد و به یلادِ  ،«...مرگ ... مرگ » 

فقل  . را واگو  می کند« بریگه»و مرگشان در پاییز می افتد و ترسهای 
و  ،ترسها خالص می شلود می نشیند، از شرّ بساط تریاکوقتی که پای 

 ۀپای بساط تریلاک همل» :می پیوندد و می گوید« ازلی جریانِ» به آن 
در ایلن وقلت . افکار تاریکم را میان دود لطیف آسمانی پراکنده کلردم
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جسمم فکر می کرد، جسمم خواب می دید، می لغزید، و مثل اینکله از 
ر از رنگهللا و پُلل کلله در دنیللای مجهللولی ،دههللوا آزاد شلل ثقللل و کثافللتِ

 «... تصویرهای مجهول بود پرواز می کرد

زن » و همین آدم در موقعیلت دیگلری، آنجلا کله در کنلار جسلدِ  
خوارک لذیلذی بلرای کرمهلا و موشلهای »نشسته است و او را « اثیری

ملی پیونلدد و « ازلی جریانِ»به   وار« بریگه» می بیند، باز « زیر زمین
در »: می گوید ،چنانکه در جایی دیگر و به مناسبت  دیگر نقل کردم، 

. یک  زندگی منحصر به فرد و عجیب در من تولیلد شلد...  این لحظه 
و ... زندگیهایی می شد که دور ملن بودنلد  ۀچون زندگیم مربوط به هم

عمیق و جدایی ناپذیر با دنیا و حرکت موجلودات و طبیعلت  وابستگیِ
 ۀی جریلان اضلطرابی بلین ملن و همل رشته های نلامر ۀیلِداشتم و به وس

در این لحظه من در گلردش زملین و ... عناصر طبیعت برقرار شده بود 
و « ...افالک، در نشو و نمای رستنیها و جنبش جانوران شرکت داشتم

خلود  شلناختِ وادیِ ثابت قدمِ نیست و رهروِ« بریگه»ه این آدم که البتّ
، کله «آدمهلای معملولی» ۀنمی کند که از هملو هستی نیست، فراموش 

 .، نفرت دارد «اویند دورِ زندگیهایِ»جز ی از همین 

عللاریتی ای کلله بللا  شللباهتهایِ ۀبللا هملل« بللوف کللور» راویِ            
پیللدا کللرده اسللت، بزرگتللرین تفللاوتش بللا او ایللن اسللت کلله « بریگلله»

جهلان  ر می کند که خودش را خوب شناخته اسلت، واو تصوّ برخالفِ
را خللوب شللناخته اسللت، و دیگللران را خللوب شللناخته اسللت، و ایللن 
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آنها را فراگرفته است و ایلن « فکر و منطق»دیگرانند که شبی ظلمانی 
بللوف »راوی . دیگللران اسللت کلله او را خفلله کللرده اسللت« دود و دمِ»

از بیماری و وحشت مرگ نملی گلذرد تلا بله « بریگه» ، برخالفِ«کور
 نملاد حقیقلتِ»  می گذرد تا به خدا، به مفهومِعشق برسد، و از عشق ن

 می مانلد، در وحشلتِ« بیماری» در « بوف کور» راویِ. برسد« هستی
، «ژرار دو نلروال» ، که خلود آن را مثللِ«عشق»می ماند، در « مرگ»
می خواند، به جنونی جنایت پرور دچار می شلود، و از « عشق نا امید»
 ، با برداشتی ناقِ از تحلیللِ«انانس معنای هستی شناسیِ»، یا «خدا»

، بله «ریلکله» ۀعارفانل مارکسیستی مذهب، و در عین حال بلا احسلاسِ
 :آسانی می گذرد 

از تله دل نبلود، چلون ملن بیشلتر [ دعا]ظ این کلمات ولی تلفّ»         
خوشم می آمد با یک نفر دوست یا آشنا حرف بزنم تا با خدا، بلا قلادر 

زمانی که در یک رختخواب گرم . زیاد بود ون خدا از سر منچ! متعال
جلوی ارزش  ۀاین مسلا ل بلرایم بله انلداز ۀهم ،بودم و نمناک خوابیده

خلدایی وجلود  نداشت و در این موقع نملی خواسلتم بلدانم کله حقیقتلاً
فرمانروایللان روی زمللین اسللت کلله بللرای  دارد یللا اینکلله فقلل  مظهللرِ

 ؛ر  کللرده انللدصللوّاسللتحکام مقللام الوهیللت و چاپیللدن رعایللای خللود ت
فقل  ملی خواسلتم  ؛روی زمین را به آسمان ملنعکس کلرده انلد تصویرِ

ملی کلردم در مقابلل   حلسّ -بدانم که شب را به صبح می رسانم یا نله 
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یلک  مرگ، مذهب و ایمان و اعتقاد چقدر سسلت و بچگانله و تقریبلاً
 «... جور تفریح برای اشخاص تندرست و خوشبخت بود 

هلم بله دیلدگاه « خدا» در تحلیلش از مفهومِ «بوف کور» راویِ 
 Ludwig Andreas]« لودویلگ فویربلاخ»ایلده آلیسلتی –ماتریالیسلتی
Feuerbach] روحِ را انعکلاسِ« خلدا»، فیلسوف آلمانی، نظر دارد که 

انسلان بلرای  آرملانِ «ملذهب»انسان می داند و معتقلد اسلت کله  خودِ
هملین جهلان  ی دگرگون دیدنِواقعی را، و آرزو بهتر در جهانِ زندگانیِ

پاداشلی در جهلان دیگلر وا  ۀمی کند و او را در انتظار صبوران ضای  ،را
«  خلدا»مارکسیسلتی نظلر دارد کله در آن ایلن  و هم به دیلدگاهِ ؛می نهد

بلکه انسان است که خدا را به صلورت و  ،نیست که انسان را می آفریند
 -ه روابل  اجتملاعی ه بل، بلا توجّل«ملذهب»و  ؛سیرت خود می آفریند

 قِانسان به دست انسان استوار اسلت، تحقّل استثمارِ ۀتاریخی، که بر پای
آرمانهای انسان را به جایی خارج از این جهلان وابسلته ملی کنلد، و در 

و هلم بله  ؛این وابسلتگی او را بلا بیعلدالتی اجتملاعی سلازگار ملی کنلد
عرانه و مللبهم نظلر دارد کلله در علین شللا« بریگلله»یلا « ریلکلله» دیلدگاهِ

ی و اگزیستانسیالیسم مذهبی در آن نمودار عرفان مادّاز بودن، مایه ای 
 در کنللارِ رو آنچلله ایللن دیللدهای نللاهمگون و متنللاقا را بلله زو ؛اسللت

 .راوی است ناشی از عقده و بیماری و یأسِ می گذارد ، خشمِ همدیگر

در  م از یادداشلتهایش، یلادفتلر دوّ ، وقتلی کله بله پایلانِ«بریگه» 
واقع به پایان کتاب، نزدیک می شود، با وجود اینکله در خلا ایسلتاده 
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کسی را دارد کله در  حالِ»گفته است، است، و شاید، چناکه خود قبال ً 
بله صلفحه »: ، بله خلود ملی گویلد«باشلد  چیزی عظیم ایستاده  ۀآستان

        و اینجاسللت کلله بللار دیگللر « .هللای پیشللین یادداشللتهایت نگللاه کللن
کله بارهلا بله آن نزدیلک شلده « ازلی پیوستن به جریانِ»اهد آن می خو

« آن چیلز عظلیم ۀدر آسلتان»است، بله یلاد بیلاورد و احسلاس کنلد کله 
آیا همیشله » :و می گوید ،و سیاهی خا پرتگاهِ ایستاده است، نه بر لبِ

سللال همچللون  ناگهللانیِ فتاریِکفبهللار نبللود کلله شِلل در دوره ای نزدیللکِ
ا بلاز ودار ملی شلد؟ آرزوی شلاد بلودن در تلو بلود، امّلسرزنشی بر تو نم

ناشلناختگی ای شلگفت  ،بیرون می رفتلی ۀهنگامی که به فضای گسترد
د کشلتی باشلی، ملردّ ۀبا هوا می آمیخت، و قدمهای تو، چنانکه بر عرش

تلو  -آری، چنلین بلود  -ا تلو امّل: خلود را آغلاز ملی کلرد ،باغ. می شد
برای   ؛می کشیدی آن شده بود به درونِزمستان را و سالی را که سپری 

همچنانکله در انتظلار بلودی تلا . تو هرچه بود، ادامه ای از گذشته بلود
دستها و پاهایلت را احسلاس  زنِروحت با فصل همگام شود، ناگهان وَ

  آینلده ات راه  بیلدار شلدن بله سلاحتِ امکلانِ و چیزی مانندِ ؛می کردی
شلالت را تنلگ  ؛باست  می پنداشتیزیاد ل ت را نازکیِتو علّ. می یافت
در راهلرو جللو خانله ملی دویلدی و بله  ؛گردنت می پیچیلدی تر به دورِ

 انتهای آن ملی رسلیدی، و آنوقلت، بلا دللی سلخت در تلپش، در وسل ِ
 ،آنچله بلود ۀآن داشلتی کله بلا همل میدانگاه بزرگ می ایسلتادی، و سلرِ

هلا، و تلو را بلا خلود ا پرنده ای آواز در داد، پرنده ای تنامّ. یگانه شوی
شاید اعجاب در این باشد . ردی؟ شایدمی مُ آیا باید! آه . ناآشنا خواند
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شلکوفه هلا و . که ما اینها را، سال و عشق را، می گذرانیم و ملی ملانیم
جانوران خود آگاه انلد و  ؛رسیده اند، فرو می ریزند میوه ها هنگامی که

خلود را بله تعویلق  بیعتِما ارضای ط. همدیگر را می یابند و خرسندند
بلرای ملا یلک سلال چله . بیشتری نیاز داریم هنوز به زمانِ ؛می اندازیم

سالها چه فرصتی است؟ پیش از آنکه خدا را آغلاز  ۀفرصتی است؟ هم
ما  را  یاری  کن  کله  شلب  : کرده باشیم،  ملتمسانه  به  او  می گوییم

سپس عشلق را بله سلر  و! و سپس بیماری را به سر آریم! به سر آریم  را
 «!آریم 

« بریگله» ۀهمله کلس از ایلن مکاشلف پذیرفتی است که برداشلتِ 
یکسللان نباشللد، و بایللد پللذیرفتنی باشللد کلله بسللیاری از خواننللدگان و 

اش  «گذشلته»او چنلین دریابنلد کله انسلان تلا در  ۀمنتقدان از مکاشف
 ۀر هملسلتها دهَ ۀآغاز شود، یعنلی بلا همل «اکنون»نمیرد، نمی تواند با 

ری از نملی توانلد تصلوّ اش «گذشته» هستی یگانه شود، و انسان بدونِ
 ذهنلیِ داشته باشد، و بنابراین اگر بخواهد که بیلرون از جهلانِ «آینده»

پرنلده ای آواز در خواهلد  خود با همه چیز یگانه شود، از آن میان مثالً
کله در  غربتلی ۀانسلان بلا همل. داد و او را با خود بیگانه خواهد خوانلد

     هسلتی بلر  هسلتی دارد، بله گذشلته تلا پلیش از آفلرینشِ ۀصحنه یلا پهنل
   ظلملت پلیش  ۀمعلانی در شعشلع ۀمی گردد، و در آینده تا گم شلدن همل

     خللود اسللت کلله « انسللان بللودنِ»بلکلله در  ،نلله« بللودن»مللی رود، و در 
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مللی توانللد در هملله چیللز باشللد و هملله چیللز را در خللود داشللته باشللد، و 
 . ایی با همه چیز را در خود بیابدآشن

کرده است، برایش یگانه « بریگه»تالشی که  ۀی بینیم که با همم 
 لِکّلل روحِ»، و «صللادق هللدایت» بلله بیللانِ« ازلللی جریللانِ»شللدن بللا آن 

برداشت می شلود، کلاری « راینر ماریا ریلکه» ، چنانکه از بیانِ«هستی
 ن را در کنلار جسلدِموهبلت آ« بلوف کلور» چنان آسان نیست که راویِ

که پلیش ملی « خدا» بحثِ« بریگه»او هم مثل . می یابد« زن اثیری»
ا بر باشد، امّ« دوست یا آشنا»آید، می خواهد با خدایی حرف بزند که 

خلدایی اسلت  خلدای ملذهب، در طللبِ کله بلا طلردِ« بریگله» خالفِ
، گلویی هیچگونله نیلازی بله سلیر در «همسلایه»یا « آشنا»، «دوست»

وقتلی  کلمات است که ملثالً ل در معنایِتأمّ و بدونِ ،هستی ندارد معنیِ
اندک اعتنایی به او نشان می دهد و از او حالی می پرسد، « اتهلکّ»که 

رنجیده در را بله هلم ملی « اتهلکّ»و او با خشم جوابی تلخ می دهد، و 
مثل دیوانه »: رمانش وا می گذارد، می گویدحزند و می رود و او را در 

ورای بشلری،  یک کیفِ -می کردم  ا شده بودم و از درد خودم کیفه
 ،کیفی که فق  من می توانستم بکنم و خلداها هلم اگلر وجلود داشلتند

آنوقلت بله برتلری خلودم پلی . نمی توانستند تا این اندازه کیلف بکننلد
کلردم،  اله ها، به طبیعت، بله خلداها حلسّبردم، برتری خودم را بر رجّ

یک خدا شده بودم، از خلدا  -ه شهوت بشر هستند ۀدخداهایی که زایی
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 هم بزرگتر بودم، چون یک جریان جاودانی و الیتناهی در خودم حلسّ
 «...می کردم 

بله ذهلن « خدایان» خدایان؟ چگونه می شود که ناگهان مفهومِ         
اروپلایی « ۀریلک» یک ایرانی می آید؟ و این مفهومی است که در ذهنِ

ملاهیتی ای کله  بله تفلاوتِ« صلادق هلدایت» ظلاهراً. هم جایی نلدارد
دارد، اعتنایی نداشته اسلت، « خدایان» با مفهومِ« دحَخدای اف» مفهومِ

       و از آنها با هم و بله جلای هلم یلاد ملی کنلد، و در اینجلا تلأثیر پلذیریِ
بحللثش  آشللکار مللی شللود، کلله بعللداً« روالنِلل ژرار دو»او از داسللتانهای 

 .خواهد آمد

« بریگله» در ذهلن دارد، از دیلدِ« خدا»از « ریلکه»ومی که مفه 
، که او [Abelone]« ابلونه»او،  نوجوانیِ ۀدور دوست و معشوقِ ۀدربار

عشق و حقیقت اسلت، چنلین بیلان  وادیِ هم به شیوه ای دیگر سالکِ
من می دانستم که او آرزویش این بود که آنچه را که گذرنده »: می شود

بلی آالیلش او از  ولی آیا می شد که قلبِ ؛دور کند خود است، از عشقِ
این بابت فریب خورده باشد؟ آیا او نمی دانست کله خلدا فقل  جهتلی 

 بله عبلارتِ« عشلق نیسلت؟ است که به عشق داده می شود، و مقصلودِ
دیگر خدای بریگه خلدایی اسلت کله از انسلان بله سلوی او راه گشلاده 

 . یستا از او به سوی انسان راهی ناست، امّ
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هستی و زندگی، با خرسند یا ناخرسند بودن  پذیرفتن واقعیتِ             
هللم کلله روحللش « بریگلله»از هسللتی و زنللدگی بسللیار تفللاوت دارد، و 

هرگلز بله « بلوف کلور» همواره در رنج اسلت، آن هلم رنجلی کله راویِ
دریافت آن نرسیده است، هرگلز از هسلتی و زنلدگی نملی ناللد،  حواشیِ

     تلللخ هسللتی و زنللدگی دهللن کجللی   شللناخت ناپللذیریِ ابللرِهرگللز در بر
« گانلهبچّ»گرفتاریهای  بیشمار  نسلهای انسان را  ۀنمی کند، هرگز  هم

 ۀآیللا سرتاسللر زنللدگی یللک قصّلل»: او نمللی گویللد مثلللِو نمللی خوانللد، 
 «باورنکردنی و احمقانه نیست؟ تلِمضحک، یک م

بوف » راویِ شخصیتِِِ در ساختن« صادق هدایت»شاید اگر            
بله عاریلت « مصالح بیگانله» تا این حدّ« نروال»و « ریلکه»از « کور

« ۀعروسلک پشلت پلرد» هلم یلک داسلتانِ« بلوف کلور»نگرفته بود، 
ا آن را شلناخت، امّل قهرملانِ« ۀعقلد»دیگر می شد، و می شد به آسانی 

هلم بنلدی کلرده  ، به صورتی کله صلادق هلدایت آن را سلرِ«بوف کور»
حلاالت و  ، بر هیچ پژوهنده ای بلرای دریلافتی فلسلفی از روایلتِاست

 یاها و اندیشه های او راهلی نملی گشلاید، چلون نگرشلها و بینشلهایِؤر
   فلرود ای روانلی  بیملارِ تلا حلدّاو را در یلک لحظله « بوف کور» راویِ
چلرکین و  لِمَلبه یلک دُ را تماماً روحشعقده های جنسی  آورد کهمی 

فلرا « ریلکه» تا حدّاو را بعدی  ۀکرده باشد، و در لحظدردناک تبدیل 
، [Martin Heideger]گر مللارتین هایللدِای کلله « ریلکلله»بللرد، مللی 

گفته اسلت کله ،در اشاره به شعر او  ،آلمانی فیلسوف اگزیستانسالیستِ
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تالشی بوده است در ایلن راه کله حقیقتهلایی را کله [ گرهایدِ]کار او »
در شعرش بیان کرده است، با زبان فلسلفی ریلکه به صورتی سمبولیک 

مارسلل »کله بلرد، نِرواللی فرا ملی « نروال» تا حدّاو را یا  ؛«بیان بکند
 بلدونِ»ناملدار فرانسلوی، او را  ۀ، نویسلند[Marcel Porust]« پروست

« ل قلرن نلوزدهم فرانسلهاوّ رازِتل ۀتردید در شمار سله یلا چهلار نویسلند
یاهلا و ؤنروال از ر ۀاستفاد»ته اند که آثارش گف ۀو دربار ؛خوانده است

، انیجز لی بنیلادی از معل ۀسلمبولها بله منزلل او در به کلار گلرفتنِ ۀشیو
 الیستها به کلار زدنلد، ری بود که بعدها سمبولیستها و سوررهگشا در فنّ

داشتند، او را  روال تفاوتهایی مهمّی کارشان با نِکلّ ا اینکه در ماهیتِبو 
تحلیللی »او را « سیلوی» و داستانِ ؛«د کرده اندپیشاهنگ خود قلمدا

 خردگرایلیِ میلرا ِ مانتیکهای فرانسلوی در میلانِرُ عمیق از سرگردانیِ
ه شلان در برخلورد بلا آشلفتگیهای تجربه های روزملرّ  قرن هجدهم، و 

دانسلته  «بی حاصلشان اجتماعی و سیاسی، و ایده آلیسم یا آرمانگراییِ
استاد زبان و ادبیات فرانسوی ، [Norma Rinsler]و نورما رینسلر ؛ اند
 ژرار دو»آثللار  کتللابی در بررسللیِ ۀنویسللندلنللدن، « کینگللز کللالج»در 

 ۀاو بیشتر می کوشید کله تجربله هلایش را بله منزلل»: ، می گوید«نروال
        تحلیللل کنللد، و آنچلله را کلله از ایللن راه  یانسللان نمونلله ای از زنللدگیِ
انسلان  بصیرت ما در طبیعتِ ۀرد به گنجینخف سهمی در می یابد، در حدّ

: ، زیراکله خلود او معتقلد بلود کله«انسان از خدا عرضه کنلد و معرفتِ
 «.همگان است ۀتجربه های هر کس جز ی از گنجین»
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« ت فریلدمنرِایلوا مِل» پژوهنلده ای ماننلدِ و چنین است که ملثالً        
[Eva Merrett Friedman ] ، یادداشتهای »دربارۀ در مقاله ای تحلیلی

« دانشلللگاه دیتلللون»در مجلّلللۀ منلللدرج ، «مالتللله الوریلللدس بریگللله
ِ(Dayton)،مسا ل وجلودیِ می تواند میانِ ، در ایالت اوهایوی آمریکا 

تصللویر شللده اسللت و مسللا لی کلله « یاداشللتهای بریگلله»انسللان کلله در 
ابد شباهتهایی بی ،مکتب اگزیستانسیالیسم به آنها پرداخته اند فیلسوفانِ

عصلر  انسلانِ بیگانله شلدگیِ با خلود»: و در بررسی این شباهتها بگوید
رانللی ماننللد ه فیلسللوفان و متفکّتوجّلل کللانونِ ،ای وجللودجدیللد و معمّلل

، سلارتر [Karl Jasper]، یاسلپرس [Soren Kierkegward]کیرکگلارد 
[Jean Paul Sartre]، راینر ماریلا ریلکله بلا ایلن . گر بوده استهایدِ و

       درگیلللر « یادداشلللتهای مالتلله الوریلللدس بریگلله»جللودی در و ئلۀمسلل
اوسلت،  انسلان و سرنوشلتِ ۀ، کله دربلار«یادداشلتها»در این . می شود

   وجلود بلر  بحلرانِملی ایسلتد و پلرده از واقعیلت  در برابرهنرمند  ۀریلک
مهمّ آن است که در این یادداشتها چیزی فراتر از اندیشه ها  ... می دارد

و فراتللر از  ،هللای صللرفاً خصوصللیِ یللک شللاعر رنللج آزمللودهو خللاطره 
    ارا له  زندگینامۀ صرف راینلر ماریلا ریلکله در دورۀ اقلامتش در پلاریس

مضللمونِ اصلللی ایللن مجموعللۀ بلله ظللاهر بللی نظللم و ترتیللبِ . مللی شللود
تللأمّالت و تجربلله هللا، در واقللع طللرحِ هسللتی شناسللانۀ مسللئلۀ وجللود یللا 

وجلودی فلرد و بلا  لِ در مسلا هشلانسختکو پلژوهشِ.. . اسلت« بودن»
« یادداشلتهای بریگله»در ادبیلات آلملانی بلا  انسلان خود بیگانه شدگیِ

 ۀدلهلر طلرحِ»است از نظیری م بی ریلکه تجسّ« ۀبریگ». می شود آغاز
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پیوسته و  معانیِ ۀانسانی که از هم: انسان[ Ausgesetztsein]« وجودیِ
در « ریلکللله»ه چنلللین اسلللت کللل. وجلللودی بریلللده شلللده باشلللد عینلللیِ

« گرهایلدِ»به صورتی که  اگزیستانسیالیستی، مخصوصاً جنبشِآغازگاه ِ 
 یلتِاهمّ... به نظام در آورده اسلت، در ادبیلات شخصلیتی ممتلاز دارد 

ه بله مفهلوم تلرس از توجّل بلدونِ« یادداشلتها»تلرس در  ۀتجربل محوریِ
« ریلکه» بنیادیِۀ تجرب... درک نیست  چندان قابلِ« گرهایدِ» دیدگاهِ

 اضلطرابِ. ، همین ترس و رنج اسلت«Urerlebnis»، یعنی «بریگه»و 
 اخالقلیِ ۀوجود، به صورت وظیفل نقشِ ایفایِ وجود داشتن، اضطرابِ
 خلاصّ معنلایی فلزون از حلدّ رنج و اضلطرابِ. هر دوی آنها در می آید

اس و نازک طبل  را از بسیار حسّ پیدا می کند، چون همینهاست که فردِ
زندگی است کله ترسلناک و  این همان طبیعتِ... می کند   تمایزه معامّ

تصویرهای وحشت فق  وقتی معنای اصللی خلود را . یأس انگیز است
حرکتلی در جهلت  ۀآشکار  می دارد که ما توانسته باشیم آنها را به منزلل

خللود قللرار داد کلله  ۀایللن را وظیفلل« ریلکلله» ...فللس بفهمللیمنف انضللباطِ
در ایلن حیطله اسلت کله . را نشان دهد و بازکنلد فرد درونیِ موجودیتِ

وجود می تواند خود را همواره مایه ور نگهلدارد و سلرانجام بله آسلیب 
 «... ناپذیری برسد 

دسلتگاه فلسلفی خلود را بلا جهلان « گرمارتین هایلدِ»و با اینکه  
       یکسلان خوانلده اسلت، کسلانی هلم هسلتند کله « ریلکله»بینی شلعری 
« گرهایلدِ» فلسلفیِ چیزی فراتر از چشم انلدازِ« ریلکه» در جهان بینیِ
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، [Stuart Holroyd]« اسللتوارت هالرویللد»جمللله آن مللی بیننللد، از 
گر بلود کله به خلاطر داریلم کله هایلدِ»: می گوید  کهسندۀ انگلیسی، نوی

ریلکه با این هیچی . تعریف کرد« دستخوش هیچی»موقعیت انسان را 
،  Blaise Pascal]« پاسلکال» افیزیکیِمتل هم یأسِ. به مقابله برخاست

 را تجربله کلرد و هلم یلأسِ[ ۳۳۳۱-۳۳۱۱فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی ، 
] عصر جدید را، همان یأسی که نیچله  روحی در زندگیِ ناشی از تنهاییِ

را به جنلون کشلانید، و نیچله، از [ ۳۹۱۱-۳۱۳۳  ،فیلسوف و شاعر آلمانی
او بلود، بلر زبلان  رت را کله خلاصّاین تجربه که بیلرون آملد، ایلن عبلا

این عبارتی بلود کله بلر (. با اینهمه، آفرین) och PreisennnDeداشت 
واقعیتهلایی کله  علیلرغمِ. دیلنیچه هم ملی توانسلت بیا« زردشتِ» زبانِ

دیگر را به نگرشی منفی سوق داده بود، و با آگاهی کامل از ایلن  اذهانِ
هلدف آشلکار ریلکله و نیچله واقعیتها، آفرین خوانی و شلادباش گلویی 

نیچه و ریلکه هر دو با این باور که پهنه های اندیشه واحساس را ... بود
وحلدت در »گسترش داده اند، این دشوار را برخود آسان گرفتند که به 

همله را در خلود  قا ل باشند، درد و رنج و بدی را بپذیرنلد و ایلن« کلّ
 «.به حالتی دیگر در آورند

گلویی چنلین بلوده « بوف کور»در روایت « یتصادق هدا»ا امّ 
او  او و بلا پلای خلودِ خلودِ را با ماهیت و جهان بینیِ« راوی»است که 
داستان پیش ملی بلرده اسلت، در حلالی کله از او ملی خواسلته  ۀدر جاد

صلحنه هلایی بلر « ریلکله» جاده از جهان بینیِ است که در یک سمتِ
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ه ایلن صلحنه ، و البتّل«نروال» گیرد، و در سمت دیگر آن از جهان بینیِ
 ه داستانِخود همراه کند، و البتّ اندیشه و کردارِ ها را با صحنه های سیرِ

راوی معصلومیت و زیبلایی و . خود را پلیش ببلرد و بله مقصلد برسلاند
گلم  ،اینهاسلت ۀ، کله مظهلر همل«زن اثیلری»را در  «کلودکی» اعتمادِ

اند که آن معصومیت خواسته است به او بفهم «سالیبزرگ». کرده است
واقعیت بله او نشلان  ۀبوده است، و در آیین« اوهام»و زیبایی و اعتماد 

همان دخترکی است که در کودکی، نزدیک « زن اثیری»داده است که 
می کرد، و حاال که بزرگ شده اسلت و  نهر سورن با او سرمامک بازی

، و از «اوبله زنی که به همه کس تن در می دهد اال ّ »او شده است،  زنِ
 و راوی کله نملی توانلد پلاکی یلا اوهلامِ. گرفته اسلت« اتهلکّ» او لقبِ

ملی  کودکی را بر زشتی یا واقعیتهلای بزرگسلالی حلاکم کنلد، تصلمیم 
روایت می کشلد،  را بکشد، و در پایانِ« اتهلکّ»یا « واقعیت»گیرد که 

ی آشفتگی آگاه است که کشتن واقعیت، دنیای خیالی کلودک ۀا با همامّ
را زنده نمی کند، و با این یأس دیگلر در زنلدگی چیلزی نملی مانلد کله 

    پللس چنللین دنیللایی بلله درد زنللدگی . دل او و دنیللا پیونللدی باشللد میللانِ
انللد و « الللهرجّ»آنهللایی کلله بلله آن دل بسللته انللد  ۀنمللی خللورد، و هملل

را گللم کللرده اسللت، و « بهشللت کللودکی»و او هللم، کلله . انللد« اتللهلکّ»
پیرمرد خنلزر »نه می بیند که به یرا نمی خواهد، در آی «دوزخ واقعیت»

تبدیل شده است، همان پیر ملردی کله پلدرش، عملویش، پلدر « پنزری
پلس . آنهلایی کله او  ملی شناسدشلان، شلبیه اوینلد ۀهمل زنش، و تقریباً

زنللدگی محکللومیتی اسللت تلللخ و هرگللز از هللیچ راهللی مگللر مللرگ بلله 
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داسلتانی کله  ۀهمل. نمی انجامدرستگاری که نه، به آسودگی و فراموشی 
کلله   دارد کلله بگویللد، همللین  اسللت، و  از  ایللن« بللوف کللور»راوی 

به جلا ملی مانلد، هملان صلحنه هلایی  «بوف کور»بگذریم،  آنچه در  
روایلت از  ۀاز دو سوی جاد« صادق هدایت»است که راوی، به فرمان 

 خودِ بینیِجهان  ۀدر آیین. برگرفته است« نروال»و « ریلکه» جهان بینیِ
اسللت، فقلل  مللی تللوانیم « صللادق هللدایت» راوی، کلله جهللان بینللیِ

 : تصویرهایی از این گونه ببینیم

سرتاسر موهلوم  ،می کنم، می بینم و می سنجم آیا آنچه که حسّ» 
ام چقدر حکایتهای راجع به ایّل»... « نیست که با حقیقت فرق دارد؟ 

د دارد و طفولیللت، راجللع بلله عشللق، جمللاع، عروسللی و مللرگ وجللو
    ه هللا و عبللارت پللردازی خسللتهقصّلل هیچکللدام حقیقللت نللدارد، مللن از

می کردم که این دنیلا بلرای ملن نبلود، بلرای یلک  حسّ» ... « شده ام
ر رو، گدا منش، معلومات فلروش، چلاروادار و دسته آدمهای بی حیا، پُ
برای کسلانی کله بله فراخلور دنیلا آفریلده شلده  -چشم و دل گرسنه بود 

ابی قصّ انِجلو دکّ ۀزمین و آسمان مثل سگ گرسن و از زورمندانِبودند 
گلدایی ملی کردنلد و تمللق ملی  ،ه لثه دم ملی جنبانیلدکه برای یک تکّ

نی از میان کوچله هلا، بلی تکلیلف از معیّ مقصودِ بدونِ»و ...  «گفتند
پللول و  اع داشلتند و دنبلالِطمّل ۀآنهللا قیافل ۀالله هلایی کله  هملمیلان رجّ

آنها نداشلتم، چلون  به دیدنِ من احتیاجی -گذشتم  ،یدندشهوت می دو
یلک دهلن بودنلد کله  آنها ۀهم: باقی دیگرشان بود ۀیکی از آنها نمایند
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       یللک مشللت روده بلله دنبللال آن آویختلله و منتهللی بلله آلللت تناسلیشللان 
 «.می شد

جسلم کله از دنیلایی  گویی روحی است بدونِ« بوف کور» راویِ 
بله زملین افتلاده اسلت، بلی دهلن و بلی « مادیّت» مِعال دیگر در ورایِ

حقیلر « جسلمیّتِ»او نشلانه هلای  اینها از دیدِ. شکم و بی آلت تناسلی
الله انلد، و حکایتهلای  حقیلر و  رجّ زنلدگان  ۀهمه زندگان است، و هم

او  کوچله هاینلد، از دیلدِ ، کله گذرنلدگانِ«اللهرجّ» این حقیلرانِ زندگیِ
دنیلا آفریلده شلده  بله فراخلورِ»آنهلا  ۀهمل .«هیچکدام حقیقت نلدارد»

  ۀ، ایلن  هلرز«اتلهلکّ»فکر و ذکرش این است کله  ۀاو که هم ، االّ«اند
او  این  دنیا آفریده شلده، یلک بلار، فقل  یلک بلار  بلا  درخورِ حقیر ِ

جسلمش  اتِبشلود و بله او کملال ببخشلد، زیلرا کله تملام ذرّ« جفت»
نان راوی را بیقرار کرده است او را می خواهد، و این خواستن چ جسمِ

، بلر ملی دارد «تنش در آن مانده است بویِ»هن چرک او را که اکه پیر
 ۀملی خوابلد، و دربلار و آن را  می بوید و میلان پاهلایش ملی گلذارد و 

هیچ شبی بله ایلن »: خیالی می گوید این آمیزشِ تِهن یا لذّااعجاز پیر
جنسلی بله جلایی  یا حرمانِ این بیقراری و کارِ« .راحتی نخوابیده بودم

کله بلرادر  خلود وقتلی دردِ برای تشّلفیِ« بوف کور» می کشد که راویِ
مثل سیبی که با خواهرش نصف کرده » زنش را که پسر بچه ای است 

زن نشسلته ملی بینلد، از خلود بیخلود ملی  وی خانه پلدربر سکّ ،«باشند
بله خلودم  وی خانه نشستم، او را در بغلم نشاندم ومن روی سکّ»: شود
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مثلل ایلن ... تنش گرم و ساق پاهایش شبیه پاهای زنم بود . فشار دادم
 -شلده  گلرم طلوالنی جلدا ۀاو تازه از یلک بوسل بود که لبهای نیمه بازِ

لبهلای او  -نیمه بازش را بوسلیدم کله شلبیه لبهلای زنلم بلود  روی دهنِ
م اتله هلالبلد لبهلای لکّ. خیار می داد، تللخ ملزه و گلس بلود ۀطعم کون

 ،«فرشته»، این «زن اثیری»و عجیب است که « .همین طعم را داشت
نمی توانست با چیزهای این دنیلا رابطله و »هم که « پرنده  ۀستار»این 

، «وجللودش لطیللف و دسللت نزدنللی بللود»، و «وابسللتگی داشللته باشللد
گرم طوالنی  ۀتازه از یک بوس»لبهایش در نظر راوی مثل این است که 

  « خیلار طعلم تلهِ»اسلت و « هنش گس و تلخ ملزهد»باشد، « جدا شده
بلی  در هماغوشلی بلا جسلدِ« بوف کلور» می دهد، و این طعم را راویِ

 . او در می یابد جانِ

« ژرار دو نلروال»فق  از داستانهای « صادق هدایت»شاید اگر  
و « راینلر ماریلا ریلکله»مضمونی و بیانی می گرفلت، و بله  ۀالهام و بهر

 در ساختن و پلرداختنِ او، ال اقلّ« ۀته الوریدس بریگیادداشتهای مال»
نمی داشت، چندگانگی آشکار و آشلوبنده   کاری « بوف کور» داستانِ

، «نلروال» می شد، زیرا کله اوالً کمتر« بوف کور»راوی  در شخصیتِ
صلادق »اشاره شد، در زندگی و هنر شباهتهای بیشتری به   چنانکه قبالً

مثلللل اغللللب  ،اصللللی در داسلللتانهای او ۀمایللل دارد، و ثانیلللاً« هلللدایت
و « زن اثیللری»، «بلوف کلور» داسلتانهای صلادق هلدایت، مخصوصلاً
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« عشلق»و « زن»از  ، اساسلاً«ریلکله»است، حال آنکه « عشق غزلی»
 .دریافت دیگری دارد

 زن و عشق: ریلکه و  بریگه*
را از « بریگلله» روحللی و فکللریِ شخصللیتِ« ریلکلله»بللا اینکلله   

پلاریس گرفتله اسلت و او  ل در غربتِتنهایی و تأمّ ۀنیدر آیخود  تصویرِ
او بازتلاب  زنلدگیِ ۀخود خوانده است، در این آیینه هم «دیگرِ منِ»را 

یادداشتهای مالتله الوریلدس »نیافته است، و او خود نخواسته است که 
صلحنه هلایی از « یادداشتها»در . باشد خودش کاملِ ۀزندگینام« بریگه

او هست، یادهایی از پلدر، ملادر و خویشلاوندان او  نیِکودکی و نوجوا
 زنلدگیِ عینلیِ هست، ولی فقل  گوشله هلا و جنبله هلایی از واقعیتهلایِ

او تصلویر ملی شلود کله او در آنهلا ارتبلاطی بلا مشلاهدات و « ۀگذشت»
انسلان، زنلدگی، عشلق،  یلتِلّخلود، ارتبلاطی بلا کف« اکنونِ» مکاشفاتِ

، کله در آن «ریلکله»بنلابراین، . ینلدهسلتی ملی ب خدا، ملرگ، و جهلانِ
للین بلار زمان بیست و هشت ساله است، و زن و یک فرزنلد دارد، و اوّ

واحلد عاشلق دو خلواهر ملی شلود، و از عاشلق  در هفده سلالگی در آنِ
، «یادداشلتها»مرگ دل بر نمی دارد، در  شدن و عاشق بودن تا نزدیکِ

    آن زملان عاشقشلان شلده زنلانی کله تلا  ۀ، از هم«بریگه» یعنی در قالبِ
او بله آسلانی . بود و عاشقش شده بودند، به اشاره ای هم یلاد نملی کنلد
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او مربلوط « خصوصی منِ» آنچه را که به  ۀمی توانست خود را، یا هم
 . بود، دور نگهدارد« بریگه»ش که «دیگر منِ» می شد، از دیدگاهِ

  ان آشللنایی جهللان و آثارشلل تللا آنجللا کلله بللا شللاعران و نویسللندگانِ  
« ریلکله» ۀیافته ام، شاعر یا داستان نویسی را سراغ ندارم کله بله انلداز

مضمونی وجود  آثار او، و یادداشتهای روزانه و نامه هایش ارتباطِ میانِ
، کله مجملوع آنهلا بله «ریلکله»بیش از نیمی از نامه های  .داشته باشد

ه اسلت، نامله ، در پنجاه جلد منتشر شد ۹۱۱تا  ۳۹۱۳مرور ، از سال 
هللایی اسللت کلله او بللرای زنللان نوشللته اسللت، و اکثللر ایللن زنللان هللم 

 Donald]« دانلللد پریتلر»نویسللنده ای بله نلام . او بلوده انلدمعشلوقان ِ
Prater ]کتلابی بلا عنلوان « راینر ماریا ریلکه»زندگی و آثار  ۀکه دربار

تألیف کلرده اسلت، و در ایلن [ A Ringing Glass]« آواز جام بلورین»
 ۀکللار از حللدود صللد و پنجللاه کتللاب و رسللاله ای کلله دیگللران دربللار

اوّلِ  او ، از بلارِ زندگیِ نوشته اند، بهره گرفته است، در جریانِ« ریلکه»
ملرگش در پنجلاه و  عاشق شدنش در هفده سالگی تا نزدیک بله زملانِ

یک سالگی ، از چهل و سه زن نام برده است که او هر یک را در دوره 
بسیاری از این زنلان خلود . یا دراز عاشقانه دوست می داشتای کوتاه 

تحصلیلکرده  اقلّاش، مجسمه ساز، هنرپیشه، یا حلدّنویسنده، شاعر، نقّ
پلدر طلرفِ جمله نویسلنده ای از آن و روشنفکر و هنردوست بودند، از 

 Lou]« سلالومه  -للو آنلدرآس» مادر آلمانی بله نلام  طرفِروس و از 
Andreas – Salome] ، که پانزده سال پلیش از آنکله در دوسلتی دل
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 ۀسخت دلباختل ،، فیلسوف و شاعر آلمانی«نیچه»بسپارد، « ریلکه»به 
او شده بود و به او پیشنهاد ازدواج کرده بلود، و او بیلدرنگ و قاطعانله 
 ایللن پیشللنهاد را رد کللرده بللود، هرچنللد کلله روشللنفکرانه مجللذوبِ

بله عشلقهای جسلمانی، کله « ولل». بلود« نیچله» ۀاندیش پروازهای بلندِ
به ازدواج می انجامد، اعتقادی نداشت و می گفلت کله ازدواج  معموالً
« در»ق درک ایللن واقعیللت باشللد کلله هللر یللک از دو تللن متعلّلل»بایللد 

ملذهبی یلا  دیگری، و به مفهلومی تقریبلاً« به» قدیگری است، نه متعلّ
ه چلرا افلرادی من هرگز نتوانستم بفهملم کل... در معنای آرمانی  اقلّحدّ

 «.همدیگرند، ازدواج می کنند که جسمانی عاشقِ

، از آنجللا کلله تنهللا دختللر خانوانللده بللود و در میللان «لللو»شللاید  
بلوغ، در محیطی دانشگاهی، و  بحبوحۀبرادرانش بزرگ شده بود و در 

خللود را بلله  هللوش و حللواسّ ۀروشللنفکری، هملل پللس از آن در محافلللِ
دختلللران علللادی، در  بلللرخالفِ داده بلللود، افقهلللای ذهنلللی گسلللترشِ

ی حتّل. او چیلره ملی شلد جنسلیِ ۀبرخوردش با مردان، اندیشه بلر عاطفل
، اسلتاد زبانهلای شلرقی در «فردریک کارل آنلدره آس»زمانی هم که با 

تهدیلد « آنلدره آس»دانشگاه برلن ازدواج کرد، بله ایلن سلبب بلود کله 
. خواهلد کلرد کرده بود که اگر به ازدواج با او تن در ندهد، خودکشلی

ی داشلت، تنهلا یلا بلا دوسلتانش شوهر، زندگانی مسلتقلّ داشتنِ با وجودِ
سفر می کلرد و بیشلتر اوقلاتش صلرف مطالعله و نوشلتن و معاشلرتهای 

: برخلوردش بلا ملردان گفتله بلود ۀخلود او دربلار. روشنفکرانه ملی شلد
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م ا دوره ای از زنلدگی   برای من هر مردی، فرق نمی کند که در چله »
او آشنا شده باشم، همیشه چنین بوده است که گویی برادری در خلود با 

دوستی اش بلا او « ریلکه»شاید به همین دلیل هم بود که « .نهفته دارد
 ۀدیگر بلود، و ملی توانسلت رابطل دوستیهایش با زنانِدیرپا تر از بیشتر ِ 

. خودش با زنان دیگر را، بی هیچ پروایی با او در میان بگلذارد عشقیِ
باز به زنی دیگر دل باخته بود که شوهر و یک « ریلکه»ی زمانی که حتّ
 نگهبلانِ»ا نملی توانسلت معروفلی بلود، امّل اش نسلبتاًه داشلت و نقّلبچّل

با این زن دوسلتانه دیلدار کلرد و بله او فهمانلد « لو»او باشد، « خلوتِ
 .خود بماند باید در خلوت و تنهاییِ« ریلکه»که 

مه ، مجسّل[ Clara westhoff]« الرا وسلتهوفکل»و دیگلر               
 ازدواج کللرد و از او صللاحبِ« ریلکلله»، کلله بللا «ندَرُ» دِسللاز و شللاگر
 زناشویی، بی طلالق و بلا حفلظِ سال زندگیِ پس از یکو دختری شد 

« الئونلللورا دوزه»و دیگلللر . دوسلللتی از هملللدیگر جلللدا شلللدند پیونلللدِ
[Eleonora Duse]و انللدی سللال از  ایتالیللایی کلله بیسللت ۀ، هنرپیشلل
سالها آرزوی آشنایی با او را داشت و « ریلکه»بزرگتر بود، و « ریلکه»

تئلاتر کنلاره گرفتله  ۀاز صلحن« الئونلورا»هنگامی به این آرزو رسید که 
 ،[Magoda von Hattingberg]« ماگودافون هاتینگبرگ»و دیگر . بود

رش جلدا جوان تر بود و از همسل« ریلکه»پیانیست، که هشت سالی از 
آشلنایی،  چنان  به  او  دل بست که در همان آغلازِ« ریلکه»شده بود و 

خللود را، از کللودکی تللا آن زمللان،  زنللدگیِ ۀل، همللدر ناملله هللای مفصّلل
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: این نامه هلا بله او گفتله بلود نوشتنِ ۀصادقانه بر او گشوده بود و دربار
ن اسلت م مسلّمِ ۀمن است، وظیف این طور به نظرم می آید که این کارِ»

چنانکه گلویی در قللب تلو ملی ... که حقیقت خود را بر تو آشکار کنم
« .توانم برای نخستین بار از خود چهره ای آشنا به خدا نشان داده باشم

عمیقش در این نامه هلا هملان درملانی  احساس می کرد که خودشکافیِ
 ۀش می جسته است، و اکنلون در ایلن مکاتبلیاست که برای دردمندیها

رابطله  شکستهای گذشته اش در یافتنِ ۀمی تواند هم« افشفّ پاک و»
زنی بلود کله « ماگدا»ولی . ست با یک معشوق را فراموش بکندرُای دُ
 ۀخلود، موسلیقی، چشلم بلرای هنلرِ« ریلکله» یِ«ه هلای خلداقصّ»در 

شلاید اگلر » : گفتله بلود« ریلکله»الهامی یافته بلود، و در نامله ای بله 
ذارد که ملن تلا زملانی تلو را در جلایی بیلابم، زندگی عنایتی بکند و بگ

ن یا اثری از سباستیان باخ، قدرشناسلی وموسیقی بتهو آنوقت با نواختنِ
و طبیعلی بلود کله چنلین زنلی، ماننلد « .خودم را به تو نشان خواهم داد

از عشق دریافتی دیگر داشته باشد، و در این اندیشه کله « ریلکه» خودِ
می توانلد ملردی       می دارد که هر زنی  را چنان دوست« ریلکه»آیا 

آیلا ملن او را چنلان »: را دوست داشته باشلد، بله خلواهر خلود بنویسلد
دوست می دارم که بخواهم مادر فرزندانش باشم؟ و اینجاست که بایلد 

... جاودان است  برای من او صدای خداست، روحِ. نه: به خود بگویم
ا امّلل -س اسلت ال و مقلدّآن چیزهلای ملاورای طبیعللی، خلوب، وا ۀهمل

 «!نیست [آدمیزاد] انسان
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، بیللوه ای زیبللا و [Clare Studer]« کلللر اشللتودر»و دیگللر          
ل مقلاالتی در هلواداری از سالهای جنگ جهلانی اوّ اغواگر، که در طیّ

 ۀیس رفت و در حلقل جنگ از آلمان به سو ۀصلح می نوشت و در میان
پرداخللت، و مجموعلله ای از  الیللتجنللگ بلله فعّ مخللالفِ مهللاجرانِ

یکی از انگشت شمار زنانی بلود « کلر». شعرهایش نیز منتشر شده بود
آنها نیز تسللیم کنلد،  جسمانیِ توانسته بود خود را به عشقِ« ریلکه»که 

، «ریلکله» دیگلرِ معشلوقانِ ۀه ماننلد هملهلم  البتّل«  کللر»هرچند کله 
ا امّل. او گلوش ملی داد ساعتها با او می نشست و با عالقه به شعرخوانیِ

ت ایلن للذّ اندوهی را که در شیرینیِ او نمی توانست تلخیِ« دیگر منِ»
« کلر»نهفته بود، احساس نکند، و در یکی از بسیار شعرهایی که برای 

آیا تلو یقلین داری »: چنین اشاره ای دارد دوهدستنویس کرد، به این ان
ز انده نیسلت کله ملا و جامی ا/ ت است که دچارمان می کند که این لذّ

 «را بر می افروزد؟

عشللقی ای کلله  شللاید آنچلله موجللب مللی شللد کلله در پیونللدِ             
می خواست بلا زنلان داشلته باشلد، در ملورد بسلیاری از آنهلا « ریلکه»

انتظلاری داشلت کله « زن»شکست می خورد، این بوده باشد کله او از 
        او . داشللته باشللد« مللرد»مللی توانللد آن انتظللار را از  هللر زنللی طبیعتللاً

او ، چنانکله ملثال « عاشقِ»باشد و زن « معشوق»می خواست که خود 
         عشللق او خداسللت و پیوسللته دل و جللان در آتللشِ عاشللقِ« عللارف»

یادداشلتهای »کله در « ریلکله». پاسخ نلدارد ا از او انتظارِمی دارد، امّ
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تلاریخی یلاد  ۀد نمونلای با اشاره به چن« عارفه» از چنین زنانِ« بریگه
نیست و هلر زنلی « خدا»او  می کند، گویی نمی خواهد بپذیرد که خودِ

ای هلم «عارفه زنانِ»باشد، و آن انگشت شمار « عارفه»هم نمی تواند 
ش ا زنلدگی نامکشلوفِ که او در تاریخ می شناسد، هر یک در واقعیتِ

ته خلود داشل خلدا دلیللی خلاصّ بی جلوابِ برای دل سپردنش به عشقِ
 . بوده است

، پرنسللس مللاری فللن تللورن آونللد «ریلکلله» یکللی از دوسللتدارانِ 
-Marie Von Thurn und Taxis]نلوهلللله هوهِ -تاکسللللیس

Hohenlohe] ،بیست سالی از او بزرگتر بود، رمان نویس و شاعر بلود ،
       در موسللیقی و نقاشللی هللم اسللتعدادی داشللت، چنللد زبللان را خللوب 

نتله را در نوجلوانی از بلر کلرده بلود، و دا« کملدی الهلی»می دانست، 
خانه اش برای بسیاری از نویسندگان، شاعران، هنرپیشگان، نوازنلدگان 

را از  « ریلکله»پرنسس ماری همیشله . و آهنگسازان محفلی دلپذیر بود
[ Bohemia]« بلوهم»در . مهر و حمایت مادرانه برخوردار ملی داشلت
قصر  ،[ Triste]« تریست» قصری داشت و در ایتالیا، در نزدیک بندر

 تی مهملانِدر آنجا ملدّ« ریلکه»، که [ Duino]« دو ینو»دیگری به نام 
نواهلای »او بود و یکی از معروفترین آثارش را با عنلوان  ۀخلوت گزید

وقتلی کله . دلخواه نوشلت در این خلوتِ[ Duineser Eleien]« دو ینو
پرنسلس ملاری را باز در افسلون عشلقی تلازه افتلاده بلود و ملی کوشلید 

خلود را یافتله اسلت، « نگهبانِ واقعیِ خللوت»کند که این بار  مطمئنّ
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نامیده بلود، در دل گفتله « سرافیکو»پرنسس ماری که او را برای خود 
سرافیکوی بیچلاره، آیلا هرگلز نخواهنلد گذاشلت کله در آراملش »: بود

خود بمانلد، هرگلز آن زنلی را نخواهلد یافلت کله او را آن قلدر دوسلت 
و فقل  بلرای او زنلدگی  -اشته باشد که نیلاز واقعلی او را درک کنلد د

یلت خلود باشلد؟ کوچک و بی اهمّ زندگیِ ۀاینکه در اندیش کند، بدونِ
اگر چنین زنی وجود داشته باشد، او چگونله ملی توانلد پیلدایش کنلد؟ 

عمیقلی کله از  ۀمهربانانل و بلا شلناختِ« .که راه نجاتی نملی بیلنم  من 
، روا می دانست که فکر کند که شلاید هرگلز او نتوانلد داشت« ریلکه»
با وجلود ایلن او نملی »: او بگوید ۀخود را بیابد، و دربار« آرمانیزن ِ »

ی از یک زن او را در میلان گرفتله باشلد، زنلدگی اینکه جوّ تواند بدونِ
گریز ملی رسلد، آن لحظله ای کله او خلود را از  کند، و آنوقت هم زمانِ

 «.می گردد ور می کند، و درد و اندوه دیرین بازهرگونه پیوندی د

همله خودآزملایی و زن  ، بلا وجلود آن«ریلکله»ا ایلن زنلی کله امّ 
او خواهلد بلود، « نگهبلان واقعلی خللوت »آزمایی، یقین کرده بود کله 

مللی  بللود کلله دلللش[ Baladine Klossowska]« بللاالدین کلوسوسللکا»
ه سللال جللوانتر از صللدایش کننللد، یللازد[ Merline]« مللرلین»خواسللت 

ابیتش بلیش از زیبلایی او بلود، ، بلندباال و سبزه فلام، کله جلذّ«ریلکه»
ملی داد  ح  آلمانی تباری که ترجی ؛اشیهنر نقّ ۀدارای دو فرزند و دلبست

بلا او « ریلکله»به فرانسوی حرف بزند و بنویسد، و در پاریس بلود کله 
ه ای نجهیلده شق جرقّلا در آن آشنایی میان آن دو از عآشنا شده بود، امّ
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 انگلار او را عقلدِ« ریلکله»یس دیلدار کردنلد، و  بود تلا آنکله در سلو
س  و  گذشللته اش  در  پللاریس مللی دیللد، و ئاکنللونش در  سللوی واسلل ِ

بللا « مللرلین»ا شللاید در ابتللدا چیللزی جللز ایللن از او نمللی خواسللت، امّلل
واالی عشقشللان پللی بللرد، و  او، تللازه بلله ارزشِ خوانللدن چنللد کتللابِ

« ریلکله»تی از هلم دور بودنلد، در نامله ای بله گامی کله نلاگزیر ملدّهن
... سلی توام، زیرا که تو مقدّ من تو را در خود دارم، من معبدِ»: نوشت

چنان از آرزوی در آغوش »: به او نوشت« ریلکه»، و «منی تو آفریدگارِ
تو سرشارم که دستانم پیوسته بی اختیار گشوده می شود، و اگر  کشیدنِ

سلوگند ملی ... م پیلدا ملی کنلد ق تو هنگامی که من بلا تلوام، تجسّلعش
آنچله کله در  ۀر می کند، هملما را پُ میانِ ۀفاصل ۀخورم که عشق من هم

نگاهت، و آنچه با هوا به درون ملی بلری، اینهلا  توست تا پیشِ اطرافِ
حللال   در عللینِ« .مللن اسللت، ایللن را یقللین بللدان، مللرلین هملله عشللقِ

کتابفروشللیها سللر مللی زد تللا نسللخه ای از  ۀخ بلله همللدر زوریلل« ریلکلله»
را بیابد و بله ملرلین بدهلد، بلا ایلن « بتینا به گوته»کتاب     نامه های 

یلی کله در «بتینلا»ی او باشلد، «بتینا»بخواهد که « مرلین»نیّت که از 
 .درخششی آرمانی دارد« یادداشتهای مالته الوریدس بریگه»

یکی از برجسلته تلرین [ Bettina von Arnim]« بتینا فن آرنیم»        
 نهضلتِ اول قرن نوزدهم و از نمونه گذارانِ ۀنویسنده آلمان در نیم زنانِ

رمانتیسیسللم در میللان آلمللانی زبانللان، بیسللت و یللک سللاله بللود کلله بللا 
پنجاه و هفت ساله آشلنا شلد و تلا پایلان عملر او و عملر خلود « ۀگوت»
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ازدواج کلرد و « آخیم فن آرنلیم»ا او ماند، هرچند که ب ۀدلبسته و شیفت
 ملادرِ. صاحب هفت فرزند شد و همواره همسری پارسلا و وفلادار مانلد

دوست بود، و بعد از آن هم دوسلتی « گوته»پیش از ازدواج با « بتینا»
شوهرش انگیخته شد و ایلن  اش را با او ادامه داد تا زمانی که حسادتِ

جلای « گوتله» در زنلدگیِ« ابتین»و آنوقت بود که  ،دوستی را قطع کرد
بله چنلین عشلق « ریلکله»که شاید ماننلد  ،«گوته»ا مادر را گرفت، امّ

« بتینا»آن احساس می کرد و  یکجانبه ای نیاز داشت، خود را صاحبِ
« گوته»ساعتها با مادر « بتینا». آن نگاه  می داشت عبودیتِ را در بندِ

از آغلاز  ،«گوتله» ۀزنلدگی  گذشلت  ۀمی نشست و به سلخنان  او دربلار
 بلا اطمینلان بله شلیفتگیِ« گوته»گوش می داد، و  ،کودکی تا آن زمان

، در پاسخ به یکی از نامه هلایش، بله او ۳۱۳۱بود که در سال « بتینا»
 :نوشت

از آنجا که تو عالقه مندی که به من نامه بنویسی، و من هلم »             
باشم، شاید بتلوانیم از  همیشه خوشحال خواهم شد که از تو خبر داشته

خلوب اسلت بله تلو بگلویم کله ملن ملی . این واقعیت بهلره ای بگیلریم
هنوز نمی دانلم کله نتیجله اش یلک رملان . خواهم اعترافاتم را بنویسم

در هلر دو . خواهد بود یا شکل وقلای  نگلاری بله خلود خواهلد گرفلت
یسلت، مادر نازنین من دیگر در میان ما ن. صورت به یاری تو نیاز دارم

همین طور خیلی کسان دیگر که می توانسلتند در یلادآوری گذشلته، کله 
تللو بسللیار وقتهللا . را فرامللوش کللرده ام، بلله مللن کمللک کننللد شبیشللتر
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ماجراها و حکایتهای دلخواهش را از او شنیده بلودی، و ملی دانلم کله 
بنشین و  پس خواهش می کنم فوراً. آنها را با عالقه به خاطر سپرده ای

با این کار مرا . من مربوط می شود، بنویس ۀکه به من و خانوادآنچه را 
بعلدی دوسلت  مرا تا دیلدارِ. بی نهایت خوشحال و ممنون خواهی کرد

 «! بدار

آن زملان از ماهیلت  ۀبیست و پنج سلال یِ«بتینا»بدیهی است که  
این نامه  چندان بی خبر نبود، وگرنه در پاسخ« گوته»شیفتگی خود به 

ا شما همیشه برای نامه نوشتن به من دلیلی دارید، امّ»: وشتبه او نمی ن
 ۀمن نه کاری به دلیلهای شما دارم، نه در نامه تان غیلر از آن چنلد کلمل

هملین « !مرا تا دیدار بعدی دوست بلدار»: ه می کنمآخر به چیزی توجّ
و از دیشلب تلا اسلت یک عبارت دلنشین مرا از خلود بلی خلود کلرده 

: گوتله»از ]« ...شلیرین نگهداشلته اسلت  ۀر اندیشهزا امشب در سحرِ
در « ریلکلله»و [ Ludwig Lewisohn، تللألیف «داسللتان یللک انسللان

ناملله هللای  ، کلله دربردارنللدِ«مکاتبللات گوتلله و یللک کللودک»کتللاب 
     عالمللت  ،اسللت، جاهللایی را کلله دلخللواه اوسللت« گوتلله»بلله « بتینللا»

در عشلق « ملرلین»که می فرستد، با این امید « مرلین»می زند و برای 
ای نیست کله از «گوته»او  درس بگیرد، غافل از اینکه خودِ« بتینا»از 
  چهل و شش سال بزرگتر باشد و بتواند پدرانه بر روح او مسلّ« بتینا»

بللا  ؛  نبللودی بللر روح خللود هللم مسلللّحتّلل« ریلکلله»حللال آنکلله  ؛باشللد
ایی در دوری نامله هل ؛از او ملی گریخلت ؛هملاغوش ملی شلد« مرلین»
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همینکله او ملی خواسلت بله نلزدش بیایلد، بله  ؛آتشین به او ملی نوشلت
ن عشلق تلو بلرای در مواقعی معلیّ»: وحشت می افتاد، و به او می گفت

ا لحظه هلای کارسلاز را فقل  امّ... نیرویی الیزال بوده است ۀمن چشم
« مرلین»و چنین بود که سرانجام « .در خلوت و تنهایی می توان یافت

کلارش را بیشلتر از او دوسلت « ریلکله»قت تلخ پی برد که به این حقی
تو برای زندگی خودت بله ملن نیلاز نلداری، »: می دارد، و به او نوشت

آیلا بایلد ... منلی  زندگیِ ۀاین واقعیتی است، حال آنکه تو برای من هم
تو را برای همیشه ترک کنم؟ عزیزم، روح من بر تو رنجی وارد نخواهد 

آیا باید آن را  -می داند که چیز مزاحمی نیست  اکرد، و جسم من، خد
 «به جای دیگری ببرم؟

خود کلرد و  عاشقِ« ریلکه»آن زنان که  ۀو چنین است که از هم    
او را دوست ملی داشلتند،  عاشقشان شد، انگشت شماری که فق  روحِ

یلا بیرحمانله  ،در پیوندشان با او پایدار ماندنلد و بقیله از او دل بریدنلد
، که البد ناگریزیِ طبیعیِ کششِ جنسلیِ میلانِ «ریلکه»اما . ه شدندراند

مرد و زن را باور می داشت، و می دانست که این کشش یا از عشلق بله 
 « بریگله» هماغوشی می انجاملد، یلا از هماغوشلی بله عشلق، در قاللبِ

تِ جسلمی روحلش نمی خواست در لذّ ؛نمی خواست جسم داشته باشد
می خواست ناتمامیِ خود را در پیوستگی بله زن ن ؛را دچار رخوت کند

به کمال برساند و در این کمال، چنانکه رسم طبیعت است، خود را گم 
در « بریگله»بلکله در دنیلای واقعیلت نیسلت، « ریلکله»و ایلن . کنلد 
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خیلالی یلا  اسلت کله در یادداشلتهایش از عشلقِ« ریلکله» دنیای ذهنلیِ
نمی آید، و برای همین است کله  ترنوجوانی به این سو ۀزلیِ دورغ عشقِ

 ابهام سخن می گویلد، عشلقی اسلت کله میلانِ  ۀاز تنها عشقی که در پرد
  ی نهفتلله از خللودِ آن دو ، حتّلل[Abelone]« ابلونلله»جللوانش  ۀاو و خاللل
 :می گذرد

هِ حضلور للین بلار متوجّلسالِ بعد از مرگ مادرم بود که برای اوّ» 
بله ایلن فکلر ملی افتلادم کله ماهیلتِ اگر پیش از ایلن ... شدم     ابلونه
ابلونله . خودم با ابلونه را بشکافم، شاید مسخره بله نظلر ملی آملد ۀرابط

. حضور داشت و هرکس هر قدر که می خواسلت از او بهلره ملی گرفلت
ابلونه اینجا چه کار می کند؟ هر کدام : ا من یکدفعه از خودم پرسیدمامّ

بلونه برای چه آنجلا بلود؟ یلک اما ا... از ما آنجا بودنش دلیلی داشت 
ا این قضلیه امّ. ت صحبت از این بود که می خواهد سرش گرم بشودمدّ

هیچکس برای سرگرم کلردنِ ابلونله زحمتلی . هم به فراموشی سپرده شد
که چیلزی نمی خواست وانمود کند  ماًبه خودش نمی داد، و او هم مسلّ

ار بود، یعنی آواز ابلونه از یک موهبت برخورد ضمناً. سرگرمش می کند
ملن کله ... رقلدرت و اسلتواری در وجلودش بلود موسلیقیِ پُ. می خواند

نه به ایلن دلیلل کله  )حتی در کودکی هم از موسیقی خیلی پروا داشتم 
جابرانه تر از هرچیز دیگر مرا از خلودم بیلرون ملی کشلید، بلکله چلون 

برگردم ه شده بودم که هیچوقت نمی گذارد که من به همان حالتی متوجّ
کلله قللبال داشللتم، و مللرا خیلللی پللایین، در اعمللاقِ جللایی در قلمللروِ 
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آدم بلا آن : ل ملی کلردم، این موسلیقی را تحمّل(ناکامیابیها رها می کند
اوج می گرفت، باال و باالتر می رفت، تا جلایی کله در آن لحظله هلای 

نزدیلک بهشلتِ آسلمانی رسلیده  بله ر می کرد که باید تقریباًآخرش تصوّ
آنوقتها هنوز من گمان نمی بردم که ابلونه بهشتهای دیگری هم بر . باشد

 «...من خواهد گشود 

جوانش،  از چگونگیِ پیوند خود با خالّ« بریگه»با توصیفی که  
. می کند، پیداست که سخنی از کششِ جنسی در میلان نیسلت    ابلونه،
 بللا خوانللدنش بلله مفهللومِ« بریگلله»کتللابی اسللت کلله « ابلونلله»گللویی 

زیبلایی و جللوه  ۀپی می برد، چنانکه مثال نوجلوانی، بلا نظلار« عشق»
های خلالی از شلهوتِ عشلق در ملادرش، شلناختِ حلالتی شلورانگیز و 

خود، آگاهانله یلا « بریگه»ی حتّ. جذبه آمیز را در خود آغاز کرده باشد
      چنلین یلاد «ابلونله»نا بله خلود آگلاه، از نخسلتین مرحلله پیونلدش بلا 

مادرم  ما در این بود که او از روزگار دوشیزگیِ در ابتدا پیوندِ»: می کند
سعی داشلت بله ملن بفهمانلد کله ملادرم چله شلجاع و . تعریف می کرد

می خواست ملن یقلین کلنم کله در آن . چقدر سرشار از شور جوانی بود
. زمان در رقِ و اسب سواری هیچکس بلا ملادرم قابلل مقایسله نبلود

زه دلیللر و خسللتگی ناپللذیر بللود، و آنوقللت او بللی انللدا»: ابلونلله گفللت
: ب بللودهنللوز بعللد از آن هملله سللال در تعجّلل« .ناگهللانی ازدواج کللرد

بلرای هلیچکس قابلل درک  ازدواجش آنقدر غیرِمنتظره بود که واقعلاً»
 «. نبود
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ای «بریگله»درک نبلود،  قابلِ« هگبری»و شاید این بیشتر از دیدِ  
و در  .ر زنلدان ازدواج ببینلدرا نمی توانست د« عشق»و « جوانی»که 

آیلا ابلونله »: در حیرت از خود می پرسلد« بریگه»این هنگام است که 
و آنوقت پیوندِ خود با او را احساس می کند و برای او نامه « زیباست؟
خانواده و نیز شادمانی خودش با  ۀمی نویسد و در آنها دربار های بسیار

     ه هللا را بلله یللاد مللی آورد، و اکنللون کلله روحِ آن ناملل. او حللرف مللی زنللد
ا، این طور که حاال می فهمم، آن نامه هلا البلد همله نامله امّ»: می گوید

ه نله عشلق علامّ، بلکله عشلق عارفانله ای کله و البتّ« .های عاشقانه بود
« ابلونله»واقعیت دارد، و با این عشق است که « بریگه» فق  در ذهنِ
مللن »: آورد و مللی گویللد بلله یللاد مللی یللک برخللوردِ خللاصّ ۀرا در لحظلل

نه بله دلیللِ اینکله ملا هملدیگر را . تو هیچ نخواهم گفت  ابلونه ۀدربار
چون حتی در آن هنگام تو، ای عاشق، کسلی را دوسلت  -فریب دادیم 

   زنلان را دوسلت  ۀمی داشتی که هرگز فراموشلش نکلرده ای، و ملن همل
و « .ی آملدبلکه به این دلیلل کله از گفلتن فقل  آزار بلر مل –می داشتم 

« ابلونله» ۀ، چون نتوانسته است آن عشق عارفانل«بریگه»اینجاست که 
را داشته باشد، نهفته خود را سرزنش ملی کنلد، و شلاید ایلن « بتینا»یا 
ی عشلقِ علامِ مردانله را به طور کلّل« بریگه»است که در قالبِ « ریلکه»

 : دور از پسند می بیند و می گوید

عشلق  را  بلر  ۀبلار وظیفل ۀزنلان هملحاال دیگر  قرنهاست کله  » 
همیشه نقشِ تمامیِ گفت وگو را، نقشِ هر دو جانب  ؛دوش کشیده اند
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زیرا که مرد فق  سلخنِ آنهلا را بله تقلیلد . را، به تنهایی ایفاء کرده اند
هیِ خلود، بلا و بلا بلی تلوجّ. تکرار کرده است، آن هم به طرزی ناشلیانه

م نوعی غفلت اسلت، یلادگرفتن خود، که آن ه خود، با حسادتِ غفلتِ
بلا وجلود ایلن، روز و شلب  ،ا زنلانامّل. را بر خلود دشلوار کلرده اسلت

زیر فشارِ  ،و از میان آنها. پایداری کرده اند، و با عشق و رنج بالیده اند
            اق دالوری پدید آمده اند که هرچند ملردِ خلود را نیاز بی پایان، آن عشّ

املا ... راتلر ملی رفتله انلد و اوج ملی گرفتله انلد می خوانده اند ،از او ف
اکنون که این تغییر صورت می گیرد، آیا وقت آن نرسیده است که ماهم 
تغییر کنیم؟ آیلا نبایلد بکوشلیم کله انلدکی خلود را پیشلرفت بلدهیم، و 

 «عشق برعهده بگیریم؟ آهسته و پیوسته سهم خود را از محنتِ

نزدیلک بله « بریگله»ت کله و با دیدنِ چنین معنایی در عشق اس 
بلا هلم  ، و بلاز«یادداشتها»م، یا در واقع نزدیک به پایان پایان دفتر دوّ
: عشق چنلین خالصله ملی کنلد ۀنظرش را دربار ،«ابلونه»به یاد آوردنِ 

 دوست داشتن یعنلی بلا نلوری. دوست داشته شدن یعنی مصرف شدن»
، و دوسلت دوست داشته شدن در گذشتن است. پایان ناپذیر درخشیدن
« بریگله»کله « یادداشتها»و در بخشِ پایانیِ « .داشتن بردبارانه ماندن

خود را با روایتلی نلو از « منِ»تاریخ هم گذشته است و داستانِ  ۀاز پهن
بله پایلان بلرده [ انجیلل لوقلا، بلاب پلانزدهم]« سلرففرزند مُ»داستانِ 
ز دوسلت از خانواده بریدن و جالی وطلن کلردنِ او را بله گریلز ا است،

داشلته شلدن، و بازگشلتنِ او را بله اطمینلان یلافتن از فراملوشِ دیگلران 
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آنهلا »: خود، می گویلد ۀاو ، یعنی دربار ۀشدنِ او تعبیر می کند و دربار
دانستند؟ او حاال دیگر چنان بود که دوست داشلتنش  او چه می ۀدربار

   اسلت کله« یکلی»سخت دشوار شده بود، و احساس می کلرد کله تنهلا 
و ایلن « .هم هنلوز آملاده نیسلت« او»ا امّ. می تواند او را دوست بدارد

عارفانلللله  ، در  وادیِ عشللللقِ«بریگلللله»یللللا « ریلکلللله» از دیللللدِ« او»
عاشق وجود پیلدا ملی کنلد، و  ست، که با معراجِ  فکری عارفِ«خدا»
 :در خطاب به او در شعری می گوید« ریلکه»

ملن سلبوی / ه خلواهی کلرد؟ خدایا، وقتی که ملن بمیلرم، چل»           
اگلر نلابود )م افملن شلراب تلو( / اگر بشکنم ، چله خواهلد شلد؟)توام 

وقتی که من دیگر / م افم ، هنر توافمن ردای تو( / شوم، چه خواهد شد؟
وقتی که ملن بلروم، تلو . / نباشم، تو معنای خود را از دست خواهی داد

 «.من بیمناکم! دخدایا، چه خواهی کر... / دیگر خانه نخواهی داشت 

او در  ۀ، چنانکله از نامله هلای چلاپ شلد«ریلکله»می بینیم کله  
زنلدگی او  ۀپنجاه جلد، و نیز از بسلیار کتابهلا و مقالله هلایی کله دربلار

نوشته اند،  بر می آید، از هفلده سلالگی تلا روزهلای آخلر عملر، هلر از 
چندی، عاشلق زنلی ملی شلد، و بیشلتر ایلن زنلان کسلانی بودنلد کله بلا 

می شدند و به نحوی با او دیدار می کرداند، و  او ۀواندنِ آثارش شیفتخ
او با سخنانش و خواندنِ شعرهایش و نوشتنِ نامه هلای عاشلقانه، آنهلا 

خود می کرد، به این امید که بله او دلبسلته نشلوند و  ۀرا سخت تر شیفت
او  نخواهند تصلاحبش کننلد، بلکله یلارِ او و نگهبلانِ خللوت و تنهلاییِ
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. او بماننلد  ولی برای او باشند و دوستدارِ ،شند، زندگی خود را بکنندبا
جسلم و روح داشلته  ۀه او می خواسلت کله بلا معشلوق پیونلدِ دوگانلالبتّ

ا به تجربه دریافت که هیچ زنی نمی تواند از خود تهلی شلود و باشد، امّ
هنلرش کلرده اسلت،  ش را وقلفِا ر، و همان طلور کله او زنلدگیاز او پُ
با این همه هرگز از این تجربله درسلی . یِ خود را وقفِ هنرِ او کندزندگ

« ملنِ دیگلرِ»ا این آرزوی محلال را بله مخللوقِ خلود ، یلا نگرفت ، امّ
« عشلق»سپرد که در یادداشلتهایش از  ،«مالته الوریدس بریگه»خود، 

« عاشلق شلدن»، و از «عشقِ عرفلانی»از  بسیار خبرهاست، مخصوصاً
از نمونله هلایی یلاد شلد، زنلانی  ه، همان طور که قبالًالبتّ. خبری نیست

او می دانسلتند، وللی بسلیاری  بودند که خود را فق  عاشقِ روح و هنرِ
عشقِ جسمانی راهشان  ۀبود که به پهن« موقعیت»از همینها را هم فق  

  ۀشلاعر[ Marina Tsvetayeva]« مارینلا تسلوه تلایوا » ملثال ً. نمی داد
، در زملانی بلا «اسلترناکپبلوریس » ۀست و همپایو دو روس  معروفِ

، و از دور بلا او آشلنا شلد کله چیلزی بله پایلانِ «ریلکه»خواندنِ اشعارِ 
برای همدیگر نامله ملی نوشلتند و شلعر . باقی نمانده بود« ریلکه»عمر 

چنان مسحور شکوه شلعر او شلده بلود کله او « مارینا»می فرستادند، و 
، و تازه ترین «خدایان»، یکی از «سترناکاپ»را، در مقایسه با خود و 

      ، شللاعر و چنللگ نللوازِ اسللاطیری یونللان، [Orpheus]« اٌرفلله»مظهللر 
آلملانی اسلت، یعنلی  ۀرفلاو یک اف»: او گفته بود ۀمی دانست ، و دربار

او نله شلاعر، بلکله روحِ . بار در آلمان ظهور کرده اسلت رفه ای که ایناف
روحلی و هنلری، آن هلم از دور، بلرای با این همله، عشلقِ « .شعر است
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هیچیک از آن دو بسنده نبود، و سخت مشلتاق بودنلد کله هملدیگر را 
می خواست کله اتلاقی « مارینا»در نامه اش از « ریلکه»ی ببینند، و حتّ

را که نخستین بار در آن دیدار خواهند کرد، بلرای او توصلیف کنلد، و 
« مارینا»رد ، و همان سال مُدر « ریلکه»ر نشد، زیرا که این دیدار میسّ

جسمانی نشده را تلا چهلارده سلال بعلد کله خودکشلی  شکوه این عشقِ
 .کرد، هرگز از یاد نبرد و از درد آن هرگز رهایی نیافت

و مفهلوم « زن»پس می توانیم بگلوییم کله از حیلث برخلورد بلا  
چنلدان شلباهتی داشلت، نله « ریلکه»به « صادق هدایت»، نه «عشق»
، «صادق هدایت». دارد« بریگه»چندان شباهتی به « کور بوف راویِ»

اهلل نوشلتنِ یادداشلتهای روزانله نبلود، و نامله هلم « ریلکله»برخالف 
      وقتللی بلله دوسللتانش مللی نوشللت کلله پاسللخی بلله ناملله ای الزم  معمللوالً

« ریلکه»از این گذشته، . می آمد، با خودِ او یا دوستی کاری می داشت
      درونللی خللود را بلله تمللامی تصللویر مللی کللرد، و در ناملله هللایش دنیللای 

 می گذاشت که لحظه لحظه زنلدگیِ شلعری، روحلی، فلسلفی، و عشلقی
نامه هایش تصویر شود، چنانکه گلویی نامله نگلاریِ او نوشلتنِ   ش درا

هنر در هنرمند بود، حال آنکه صادق هدایت در  تاریخ تکوین و تکامل
یری بله تملام نشلان نملی داد و خلود تصلو« منِ واقعلیِ»نامه هایش از 

           طنلللز آمیلللز  پنهلللان    بسلللیار چیزهلللا را در  پلللسِ  عبارتهلللایی  ظلللاهراً
و « درویشی» ئتِرا در هی« آرزومندی»و « نیاز»می داشت، و  گهگاه 

 . به صحنه می آورد« یأسِ فلسفی»
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ی بلرادر حتّلو در نامله هلایش بله پلدر و ملادر، « صادق هدایت» 
وقای   ۀخان، لحنی بسیار رسمی دارد، و در آنها از دایر بزرگش، عیسی

پللدرش، . پللاره ای خبرهللا و نیازهللا فراتللر نمللی رود روزمللرّه در حّللد 
تصلللدّق حضلللور »ملللی خوانلللد و « خداونلللدگار»اعتضلللادالملک، را 

دیگری می گردد، و پیداست « قربان خاکپای مبارکِ»یکی و « مبارک
. نیای خصوصی اش بروز نمی دهدکه در نامه هایش به آنها چیزی از د

اسلت « دارنفل»ا با بعضی از دوستانش چنان خودمانی و به اصلطالح امّ
در  مثالً. تش را به آنها نشان می دهدرکیک محبّ که با شوخیهای بعضاً

مگلر »: نامه ای به مجتبلی مینلوی کله ازدواج کلرده اسلت، ملی نویسلد
بگلذرانی؟  من ا ل از لحشرط نکرده بودی که زنت را شب عروسی اوّ

ر کردی من خاصیت تفنگ حسن موسی را داشته باشلم و از گویا تصوّ
نامهه ههای ]« .م زدیه دور بزنم، پاشدی رفتی آن طرف دنیا آلودگی به

یلا بله تقلی [ ۴۷۳۱صادق هدایت، گردآورنده محمد بهارلو ، نشهر اوجها ، 
مثلل سلگ یلا مثلل تلو هلم هلر روز از [ در بانک]»: رضوی می نویسد

. این علدد هلم دسلت از سلر ملا برنملی دارد... رده مان بار می کشند گف
گمان کنم در دنیای دیگر هم من حساب نیم سوزهایی کله بله کملر تلو 

   هملین قلدر بلدان کله وقتلی از ایلن مبلال خلارج ... نگه دارم  ،می زنند
اینهلا هلم بلی نتیجله،  ۀبعلد از همل. می شوم سرم گلی  و منلگ اسلت 

دزدیلده ... که با آن عصلای کوتلاه کثیلف کله از مزخرف، برعکس تو 
پاریس بلرای خلودت پشلتک [ فاضالب رو های]های  Egoutsای در 

بنابراین می توان فرا کرد که با دوستانش سخت خودملانی « ... بزن 
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ا در هیچیلک از نامله هلایش نملی بینلیم کله از می زده است، امّ حرف
ه در بیشتر البتّ. رفته باشداشارتی  رابطه ای عاشقانه میان خودش و زنی

نامله یلا نلاظران رسلمیِ  نامه ها بسیاری جمله ها بله صلوابدید مخاطلب
ا بلدیهی اسلت کله اگلر بله زبلانی امّل.  حذف شلده اسلت ،چاپ آثارش

گفته  بود،  دلیلی  نمی داشت  که   مطبوع و مألوف از عشق سخنهایی
 .مبادرت کنند سنّت گرایانه  به   حذف آنها

، گلردآوردۀ محمّلد بهلارلو، «نامه های صادق هلدایت»در کتاب  
، با این [Therese]« ترز»کوتاه هست به هدایت از زنی به نام  نامه ای
تنها یک کارت کوچلک، زیلرا در . کوچک ایرانی من ۀگرب»: مضمون

ملن چنلد روز . پیش مادرم، و خیلی گرفتار« اترتا»صی هستم، در مرخّ
، خیلی به نخسلتین مالقاتملان فکلر رد می شدم« پون تورسن»پیش از 

وقتلی . مادرم پیر شده و کمی بیمار است، این مرا ناراحت کرده . کردم
ملن را محکلوم . ژو لن ۳۱برگشتم به شما نامه خواهم نوشت، نزدیک 

به بلی وفلایی نکلن، شلاید تنبللی، و چلرا اسلم معشلوقم را ملی پرسلی؟ 
م، چیزی کله الزم می دهی که به شما جواب بدهم که چندتا دار حترجی

ملن بله . دوست ندارمرا است بگویم این است که من از آنها هیچکدام 
ملن شلما را همیشله . ملی نویسلم ل، تا ده روز دیگلرنامه ای مفصّ  شما

 «دوست دارم

این طور بر می آیلد « من را محکوم به بی وفایی مکن» ۀاز جمل 
پاسللخ ناملله ای نوشللته اسللت، و ایللن « تللرز»بلله « صللادق هللدایت»کلله 
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نامله ای »قصد دارد کله تلا ده روز دیگلر « ترز». اوست ۀبه نام« ترز»
بنویسد و پیداست که در آن نامه کیفیتِ رابطه « هدایت»برای « لمفصّ

چون در مرخصی اسلت و  فعالً. را روشن خواهد کرد« هدایت»اش با 
را برای صادق « کارت کوچک»پیش مادر بیمارش رفته است، همین 

، او را «صلادق هلدایت» ۀتد تا در پاسخِ گالیه یا شلکوهدایت می فرس
. نیست و او را همیشه دوست خواهد داشت« بی وفا»کند که  مطمئنّ
ل در کلمات و عبارات ایلن نامله، ملی تلوانیم برداشلت کنلیم کله با تأمّ

برای هلر دوی و احتماال ً« ترز»برای  اقلّ ال آنها، « نخستین مالقات»
 .داشته استآنها، کیفیتی اثرگذار 

تعبیلر « تلرز» آیا چیزی را کله صلادق هلدایت بله بلی وفلاییِ            
از اوست؟ و هدایت، که البد می دانلد « ترز»کرده است، خبر نگرفتنِ 

با مردی یا مردانی دیگر نیز آشنا یلا دوسلت اسلت، و شلاید «  ترز»که 
یلا دللش بله  ،فکر می کند که به اصطالح سرش جای دیگلر بنلد اسلت

نوجوانللانِ عاشللق در ناملله اش از او اسللم  ۀگللری مشللغول ، بلله شللیودی
« ترز»حدس می زند که « صادق هدایت»البد . معشوقش را می پرسد

با یکی از کسانی که او ملی شناسلد، پیونلدِ عاشلقانه پیلدا کلرده اسلت، 
آیلا »: وگرنه به جای پرسیدنِ اسمِ معشوقش، از او به سادگی می پرسلید

صلادق »ایلن ابلراز نگرانلی  ضلمناً« شلده ای؟تو عاشق کلس دیگلری 
صلادق »نشلان ملی دهلد کله « تلرز»شلدنِ « معشلوق دار»از « هدایت
. دل پیشِ مرد دیگری ندارد« ترز»بوده است که  مطمئنّ قبالً« هدایت



195 
 

ملی توانلد ایلن معنلی را داشلته « ترز»عالوه بر این شکوهِ از بی وفایی 
« عشلق»تی بلا او انتظلار از آشنایی یلا دوسل« صادق هدایت»باشد که 

کوتاهش به او  ۀمی دانسته است که در نام« ترز»داشته است، و این را 
و در پایلانِ نامله، « .من از آنها هیچکدام را دوست ندارم»: گفته است

مللن شللما را همیشلله دوسللت »: بللرای دادنِ اطمینللانِ بیشللتر، مللی گویللد
 «.دارم

کنلیم کله وقتلی کله  ل در فضای این نامه، فکر ملیهمچنان با تأمّ 
« کوچک ایرانلی ملن ۀگرب»زنی فرنگی یک مرد ایرانیِ آشنا با خود را 

آن « نوازشهای»و « گربه»های آن «ناز»باید این آشنایی با  ،می خواند
 ۀنامل»ا ایلن نامله در علینِ حلال کله یلک و امّ. زن استواری یافته باشد

هلللا و در برخورد ملللی نمایلللد، از آن عشلللقی کللله معملللوالً« عاشلللقانه
« تلرز» ۀدربلار. معاشرتهای علادی پلیش ملی آیلد، احسلاس نملی شلود

بهللارلو در پللانویسِ صللفحه ای کلله ناملله در آن آمللده اسللت، مللی  دمحمّلل
ترز همدم صمیمی هدایت در رنس، در زمان تحصیل هدایت »: نویسد

 ۀل در جبهللپللدر او در جنللگ بللین الملللل اوّ. در پللاریس بللوده اسللت
 مادرش آرزو داشت دخترش با ملرد دلخلواهِکشته شده بود و « ماژینو»

دختلری اسلت کله « تلرز» ظلاهراً« .خود ازدواج کند و خوشبخت شود
« اترتللا»مللادر پیللر و بیمللارِ او در  .دور از مللادرش زنللدگی مللی کنللد

[Étretat ]کلله در رنللس « تللرز». اقامللت دارد و  بایللد زنللی تنهللا باشللد
[Reims ]«درسللانِ او از هم اسللت، مسلللماً« همللدم صللمیمی هللدایت
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 ا بایلد از هملدیگر مکانلاًامّل. کار می کند شهر در آن نیست، و احتماالً
هر ملادری آرزو . فاصله ای داشته باشند تا ارتباطشان با نامه حفظ شود

دارد که دخترش با مرد دلخواهش ازدواج کند و خوشبخت شلود، وللی 
. ان باشدوقتی این آرزو را با حسرت ابراز می دارد که نوعی مانع در می

مرد دلخواهی داشته باشد، اوال ً « ترز»چه چیز مانع از آن بوده است که 
و تنهللا و آزاد زنللدگی « تللرز»و ثانیللا بللا او ازدواج کنللد؟ آیللا دور بللودنِ 

در « تللرز»کلردنِ او اسللباب نگرانللی مللادرش بللوده اسللت؟ چللرا؟ مگللر 
 زندگی بند و باری و آرمانی نداشته است؟

هملراه بلا یکصلد و  ۳۱۱۱یل شهریور اوا»در « صادق هدایت» 
تهللران را بلله مقصللد بروکسللل،  ،ل، از طللرف وزارت معللارفده محصّلل

       بلله پللاریس ۳۱۱۳، و در سللال « .پاییتخللت بلژیللک تللرک مللی کنللد
تحصیلی عوا کردن، بدون آنکه رشلته  ۀمی رود، و بعد از سه بار رشت

او در . ی گلرددبله تهلران بلر مل ۳۱۱۹ای را به پایان برساند، در تیرماه 
ابتدای دوران اقامت در خارج بیست و چهار سال داشت و وقتی که بله 

داستانهای عاشقانه ای  ۀاز جمل. وطن برگشت، بیست و هشت ساله بود
، «زنلده بله گلور»است در کتاب « مادلن»که در پاریس نوشت، یکی 

 ۀآینلل»اسللت، و دیگللری  ۳۱۱۱دی مللاه  ۳۱کلله تللاریخ نوشللتنِ آن 
ا در ملتن کله تلاریخ نلدارد، امّل« سله قطلره خلون»کتلاب در « شکسته

 ۱۱یلاد شلده اسلت کله برابلر بلا  ۳۹۱۱سلبتامبر  ۱۳داستان از تاریخ 
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است، یعنی دو ماه بعد از برگشتنِ او بله تهلران، زملانی  ۳۱۱۹شهریور 
 .که هنوز ذهنش از فضای زندگی در پاریس خالی نشده است

شلنایی بلا یلک دختلر و ، راوی داسلتان از آ«ملادلن»در داستان  
اتلاق »مین دیلدارش از آنهلا در در سلوّ. مادر و خواهر او حرف می زند

دزدکللی بلله موهللای تابللدار »شللان نشسللته اسللت و « کوچللکِ یپللذیرای
مادلن نگاه « ۀگانه و سرزندنیمرخ بچّ خرمایی، بازوهای لخت،گردن و

دریاینلد ، در کنار (Villerville)«ویلرویل»لین دیدار در در اوّ. می کند
شنا می کننلد، کله « دسته ای زن و مرد با تنکه و پیراهن چسبِ تن »و 

پیرمردهلا »برای راوی از ایران آمده عجیب و روایلت کردنلی اسلت، و 
زیلرِ چشلمی »می خوانند و « زیر چترهای رنگین راه راه لمیده روزنامه

ر رفیق راوی بلر ملی خیلزد و او را بله دو دختل. می کنند« زنها را تماشا
یکلی از آن دخترهلا . فلی ملی کنلد،که بله آنهلا نزدیلک ملی شلوند، معر

      گللاهی بلنللد مللی شللد و »راوی مللی گویللد کلله مللادلن . اسللت« مللادلن»
       با توپی که در دستش بود بلازی ملی کلرد، دوبلاره ملی آملد پهللوی ملن
می نشست، من توپ را به شوخی از دست او ملی کشلیدم، او هلم پلس 

به هم مالیده می شد، کم کم دست یکدیگر را فشلار  می کشید، دستمان
مثلل ]زیرچشمی نگاه می کلردم . دادیم، دست او گرمای لطیفی داشت

به سینه، پاهای لخلت و سلر و گلردنِ او، :  [همان پیرمردهای کنار دریا
 ۀمی کردم چقدر خوب است که سرم را بگذارم روی سین  با خودم فکر

ناگهللان صللدای سللاز رقللِ در ...  او و همینجللا جلللوی دریللا بخللوابم



198 
 

کازینو بلند شد، مادلن که دستش در دستم بود شلروع کلرد بله خوانلدن 
 «...می دادم دست او را فشار. میسی سیپی: یک رقِ آمریکایی

فی راوی به دختری معرّ جوانِ. تا اینجا که داستانی در کار نیست 
 نلۀ، بله بهاشده است، زیرچشمی جاهایی از بدن او را تماشا کرده است

شوخی دسلتش را بله دسلت او مالیلده اسلت و بعلد هلم در هنگلام آواز 
آنچله ایلن ملاجرا را بلرای . را فشلار داده اسلت خواندن دختر دست او

م، داستان می کند، این است که در دیدار سوّ« صادق هدایت»راوی یا 
، وقتی که مادر مادلن جلو پیانو می نشیند، «اتاق پذیرایی کوچک»در 
ت موسیقی که روی میز لن از جا بلند می شود و از میان ورقه های نفماد

ریختلله اسللت، یکللی را جللدا مللی کنللد و جلللوی مللادرش مللی گللذارد، و 
و بزنگلاه . مادرش این آهنگ را می نوازد و مادلن هم آهسته می خواند

« ایلن هملان آهنلگ رقلِ بلود کله در ویلرویلل»داستان این است که 
 .«سیپی همان میسی»: شنیده بود

وقتی ایلن داسلتان را ملی نویسلد کله بیسلت و « صادق هدایت» 
در پاریس به سر ملی « ریلکه»هفت ساله است، یعنی در همان سنّی که 

از لللذّت  غ، همسللر و یللک فرزنللد و معشللوقانِ بسللیار دارد، و فللارردَبَلل
زنلی  ۀزیرچشمی به جاهلایی از زنلی نگلاه کلردن یلا هلوسِ سلر بلر سلین

ا در فضلای یلک رنلجِ عمیلق فلسلفی و رفلتن، امّل گذاشتن و به خواب
معنلای هسلتی انسلان، کلم کلم سلرگرم نوشلتنِ داسلتانِ  ۀغرق در اندیشل

صلادق »در این زمان و . می شود« یادداشتهای مالته الوریدس بریگه»
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از حیثِ معاشرت با زن چنان حرمان کشیده است که از یلک « هدایت
نلدگی اش ایلن برخوردهلا برخورد ساده با یک دختلر فرنگلی، کله در ز

    بلله معنللی شللیفتگی پیللدا کللردن و بلله افسللون عشللق دچللار شللدن الزامللاً
« داستان عاشقانه»نیست، در سنّ بیست و هفت سالگی به گمان خود، 

 .می نویسد

راوی نسبت بله راویِ داسلتانِ « شکسته ۀآین» ۀدر داستان عاشقان  
اسلت و بله مرحلله  معاشرت با زن قدمهایی برداشته ۀدر تجرب« مادلن»

ای رسیده است که می تواند خود، بدون یاری دیگران، با زنی تنها آشنا 
چقدر »: اتاق اوست ۀاتاقش بختیارانه رو به روی پنجر ۀبشود که پنجر

 ۀپنجلر ۀدقیقه ها، ساعتها و شاید روزهای یکشنبه را من از پشت شیشل
هلایش را در اتاقم به او نگاه می کردم، بخصوص شبها وقتلی کله جوراب

به این ترتیب رابطه مرموزی میلان . می آورد و در رختخوابش می رفت
 «.من و او تولید شد

بللا سللالم کللردنِ راوی بلله دختللر در « رابطللۀ مرمللوز»ایللن                 
  در « مرموزیلت»کملک در بلردنِ کیلفِ ویلولنش از  خیابان و پیشلنهادِ

صللادق »نللوعِ دوسلتی مللی شلود، شلاید از  و بلله دوسلتی تبلدیل ملی آیلد
« اودت». تنهای فرانسوی بود، که او هم یک دختر «ترز»با « هدایت

که با هم به تماشای  کم حرف است، سمج و لجباز است، و یک روز 
می چسبد، و    جمعه بازار می روند و در واگن زره پوش لبهاشان به هم

پیداست که به هر دو خوش می گذرد، چون دختلر اصلرار ملی کنلد کله 
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یک تیغ ژیلت فروش بایسلتد و تماشلا کنلد، راوی دختلر را  ۀپای معرک
در سلاعت یلک بعلد از  .نیمه شب تنها رها می کند و به خانله ملی رود

اتلاقش را ببنلدد، ملی بینلد کله دختلر آملده  ۀنیمه شب که می رود پنجر
« اتللاقش پهلللوی چللراغ گللاز در کوچلله ایسللتاده ۀپللایین پنجللر»اسللت و 

ه ملی شلود کله لِ معشلوق آزار متوجّلعاشقِ بی تحمّاست، و تازه جوانِ 
« پول و کلیلد خانله اش»دختر که « کیف منجوق دوزی»دستکشها و 
ی در این موقع هلم پلیش او در جیب او مانده است، و حتّ ،در آن است

نمللی رود تللا از او عللذرخواهی و دلجللویی کنللد، و در عللوا کیللف و 
؟ فقل  بلرای اینکله دختلر چلرا! دستکشها را از پنجره پایین می اندازد

می خواسته است معرکله گیلریِ تیلغ ژیللت فلروش را تماشلا کنلد، و بله 
و تلازه بعلد از ایلن « !این که دیگر مربوط به زنها نیسلت»راوی  ۀعقید

می کند، و فقل  در  تمام هم به دختر بی اعتنایی ۀگانه، سه هفتقهرِ بچّ
او بلر ملی خلورد و  بله موقع سفر کوتاهِ خود به لندن، در سر پیچ کوچله

کوچکِ از میان شکسته ای را از کیفش در می آورد و به او  ۀدختر آیین
 ایلن ،آن شب که کیفم را پرت کلردی»: نشان می دهد و به او می گوید

راوی در جلواب ملی خنلدد و « .می دانی این بدختی می آورد. طور شد
ز او را خرافات پرسلت ملی خوانلد و بله او وعلده ملی دهلد کله پلیش ا

حرکت دوباره او را ببیند، و نمی بیند، و در یک ماهی هم کله در لنلدن 
به اودت نمی نویسد، و عجیب است کله در جریلانِ ایلن  است، نامه ای

نشانی او را، نمی دانیم از کجلا، بله « اودت»قهر و بی اعتناییِ راوی، 
است، می نویسلد « جمشید»می آورد و نامه ای به او، که اسمش  دست
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علوا شلده اسلت، در  واقعلاً« اودت»است که در این نامله  و عجیب
دت کوتاه چنان عوا شده است که همان دختلری کله اخلالق همین مّ

ی تفلریح، و حتّل بود و آنقلدر اهللِ« سمج و لجباز»ه ها را داشت و بچّ
        تیلغ ژیللت فلروش در جمعله بلازار، در نامله اش ۀمشتاق تماشای معرک

 : می نویسد

   ی چقدر تنها هستم، ایلن تنهلایی ملرا اذیلت ملی کنلد، نمی دان»  
می دانسلتی درد  اگر... می خواهم امشب با تو چند کلمه صحبت کنم 

شاید آنجا  با  دختلری  آشلنایی  ! ... روحی من تا چه اندازه زیاد است 
سلرت تلوی کتلاب  م  کله  همیشلهپیدا  کرده  باشی،  اگر  چه  مطمئلنّ

کلفلت کشلیده ام تلا بیلرون را  ۀایم را پارچلمن پشت شیشه هل... است 
نبینم، چلون کسلی را کله دوسلت داشلتم آنجلا نیسلت، هملان طلور کله 

      پرنللده ای کلله بلله دیللار دیگللر رفللت، بللر : برگللردان تصللنیف مللی گویللد
تو از مملکت خودت صحبت می کردی و آن همه وعلده ... نمی گردد 

ملروز اسلباب دسلت و می دادی و من هم آن وعده ها را بلاور کلردم و ا
 Bois de)ونسلن  ۀعکسلی کله در بیشل... شلده ام   مسلخره دوسلتانم 

Vincennes )روی میللزم اسللت، وقتللی عکسللت را نگللاه  ،برداشللتیم     
ایلن  ،نله: ملی گلویم  بلا خلود .همان به من دلگرملی ملی دهلد می کنم،

در صورتی که ... از همه چیز بیزار شده ام ... عکس مرا گول نمی زند 
می دانی من دیگلر نملی تلوانم بلیش از ایلن . یش از این این طور نبودپ
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 ۀهم ۀا غصّبی تکلیف باشم، اگرجه اسباب نگرانی خیلیها می شود، امّ
 « ...آنها به پای مال من نمی رسد 

دختلر دلشکسلته اسلت و بعلد از  ۀبله، این نامه در واقع وصلیتنام 
در  .ر دریا غرق می کند، می رود خود را د«جمشید»فرستادنِ آن برای 

را می شنویم، یعنلی صلدای معشلوق را، هلم « ترز»این نامه هم صدای 
. را، یعنللی صللدای عاشللق را« صللادق هللدایت»یللا « جمشللید»صللدای 

گله دارد و او را به بی وفایی متهم می کند، « ترز»از « صادق هدایت»
. گللله دارد و او را وعللده شللکن مللی خوانللد« جمشللید»از « اودت»و 
اسللم معشللوقش را مللی پرسللد، کلله انگللار پرسللیده « تللرز»از « ایتهللد»

« جمشلید»بله « اودت»و « ری سلپرده ای؟گلآیا دل به مرد دی»: باشد
 «.شاید آنجا با دختری آشنایی پیدا کرده باشی»: می گوید

« صادق هلدایت»بیشتر به صدای خودِ « اودت»صدای  اامّ             
مه هایش به اعتضلادالملک، پلدر، و شبیه است، همان هدایتی که در نا

اردیبهشت  ۳۱فروردین تا  ۳۳عیسی و محمود هدایت، برادرانش ، از 
کمتر از یک ملاه، بله ملاجرای خودکشلیِ انجلام  ، یعنی در طیّ ۳۱۱۳

: می نویسلد فروردین  ۳۳به پدرش، در . نیافته اش اشاره هایی می کند
تی اسلت کله خلوب ملدّ فرموده بودید، راجع  به  کسالت  بنده  مرقوم»

 ۳۱و بلله عیسللی هللدایت در « ...شللده و بلله حکللیم مراجعلله کللردم 
قت گردم، بعد از آن کمدی دراماتیک کله تصدّ»: اردیبهشت می نویسد

در سللفارت غوغللایی بلله پللا  ،گذشللت[ Fontainebleau]نللتن بلللو در فف
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. مفتضح به طوری که نمی توانم جلو دو نفلر بیلایم بنده هم کامالً. شده
به هر حال اگر بختمان بخت بود، دست خر . مان هم که به باد رفتپول

ز  ملی دهلم با رختهای جناب عالی پُل عجالتاً. برای خودش درخت بود
قت گردم، نمی تصدّ»: و به محمود هدایت می نویسد« .تا بعد چه شود

چه بنویسلم، یلک دیلوانگی کلردم، بله خیلر گذشلت، بعلد  دانم عجالتاً
و اگر هم بعد واقعیت را به تملامی « .هم نوشتشرحش را خوا مفصالً

و به همان صورتی که گذشته بود، برای کسی گفته یا نوشته باشد، بر من 
، «نامه های صلادق هلدایت»د بهارلو در کتاب ا محمّمعلوم نیست ، امّ

در بخش ضما م، نقل می کند که تقی رضوی، یکی از دوسلتان بسلیار 
پاریس پزشکی ملی خوانلد، در سلال نزدیک هدایت که در آن زمان در 

صبح آن روز هدایت »: دعلی همایون کاتوزیان گفته بودبه محمّ ۳۱۱۳
. را تو یک کافه در مرکز پاریس دیدم، خیلی گرفتله بله نظلر ملی رسلید

در موقع خداحافظی، چنلد ... زیاد حرف نزد و بیشتر از معمول نوشید 
ایلن . ن پسلت کلنمم داد تلا بلرای دوسلت و اقلوامش در تهلرا کاغذ بله

صلادق »ماجرا را از زبلان « تقی رضوی»و بعد « ...بیشتر نگرانم کرد 
 :چنین بازگو می کند« کاتوزیان»برای « هدایت

تو پاریس که از تو جدا شدم،  یک راسلت رفلتم بله یلک »              
چند گیالس دیگلر هلم زدم، حسلاب ( Cachan)« کشان»کافه ای در

پللرت  ۀرا انعلام دادم، بعلد رفلتم بله یلک نقطل را پلرداختم و بقیله اش 
و از بلاالی یلک پلل قلدیمی ( Marne)« ملارن» ۀافتاده کنلار رودخانل
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نمی دانستم که یلک جفلت جلوان در قلایق زیلر پلل . شیرجه زدم آن تو
هدایت شنا )جوانک فوری پرید و مرا بیرون کشید . سرگرم معاشقه اند

ول کلن  ،نزدیک را نمی دادما تا اسم و آدرس یک آشنای امّ( بلد نبود
 « .باالخره نشانی عیسی برادرم را در مدرسه توپخانه دادم. نبود

زندگی و آثار »در پانویس، به نقل از کتاب « د بهارلومحمّ»بعد  
وزیلر » : می آورد کله تی عطایی، توضیحاً، تألیف جنّ« صادق هدایت

در آن زملان مختار ایران در پاریس، حسین عالء ، از عیسی هدایت که 
ملی خواهلد  اًدر پاریس مشغول گذراندن تعلیملات نظلامی بلوده، مصلرّ

صادق را پیش پزشک روانشناس ببرد تا معلوم شلود چلرا ملی خواسلته 
 «خود را سر به نیست کند و حیثیت مملکت را به خطر بیندازد؟

از این ماجرا چنین بلر ملی آیلد کله بله هلر حلال ایلن خلود را بله  
ا نِ صادق هدایت به قصد خودکشلی بلوده اسلت، امّلرودخانه در افکند

ه بله نامله هلای خلودِ بلا توجّل. روشلن نیسلت تهای آن کلامالًت یا علّعلّ
       تحصللیل  ۀمللی تللوان دیللد کلله او در تمللام دور ، بلله روشللنی«هللدایت»

  در بلژیک و فرانسه از بلی پلولی ملی نالیلده اسلت، از دشلواری درسلها  
ی تحصیلی که مطلوبِ او نبوده، می نالیلده می نالیده است، از رشته ها

ا در برخوردش با زندگی است، از رفتار اولیای امور می نالیده است، امّ
او از ایلن قضلیه . چنان نیست کله بتلوانیم او را بیلزار از زنلدگی ببینلیم

یلاد ملی کنلد، بلرای عیسلی هلدایت بلا « کسلالت»برای پدر با عنلوان 
محمللود هللدایت بللا عنللوان  ، و بللرای«کمللدی دراماتیللک»عنللوان 
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ه دارد که کلت آنقدر به کیفیتِ سر و وضع خود توجّ. «دیوانگی کردن»
    « تللوبره»فرانللک مللی خللرد،  ۳۱۱و شلللواری را کلله سللفارت بلله مبللل  

فرانکلی  ۱۱پیلراهن  ۳به جلای  مثالً»می خواند و پیشنهاد می کند که 
ی گرانتلر در سه پیراهن بخرند که گران تر و بهتر باشد، لبلاس هلم قلدر

تی کوتاه قبلل از اقلدام و مدّ« ...عوضش خورده ریزهای دیگر را بزنند
خود به محملود هلدایت ملی  ۳۱۱۳دی ماه  ۱۱ ۀبه خودکشی، در نام

در این ماه تا اندازه ای زیاده روی در خرج سلر و وضلع خلود »: نویسد
چیز خوبی نشلده،  ،لباس را اگرچه خیاط از روی اندازه دوخت. کردم
بلرای . وز رفتم معایبش را شرح دادم و بنا شد دوبلاره درسلت بکنلدامر

و « .دوماهلله را خواهللد پرداخللت ۀدو سلله روز دیگللر سرپرسللت ماهیانلل
 ۳۱ ۀدر  هملان نامل« کملدی دراماتیلک» ۀاندک  زمانی بعلد از واقعل

خلانم جلانم  با مبلغی که اخیلراً»: به پدرش می گوید ۳۱۱۳اردیبهشت 
 «.اله و غیره خریده قرضهایم را پرداختمفرستاده بودند کفش و ک

پذیرفتنی است که صادق هدایت ، که در آن زمان بیست و شلش  
اس باشد، و از آنچه برای او که اعیلان زاده ساله بود، جوانی بسیار حسّ

ای در رفاه پرورده بود، می توانست نامالیمات باشد ، سخت رنج ببرد 
خودکشلی در نهلادش ملی بلوده  ۀو نیز پلذیرفتنی اسلت کله مایل ؛و بنالد
ی او در آن زمان چنین بر می آید که زمینله ایلن از موقعیتِ کلّ اامّ ؛باشد

خودکشللیِ آخللر در چهللل و نلله سللالگی کلله بلله  ۀخودکشللیِ او بللا زمینلل
 ی خلودِاین خودکشلی را حتّل. خیلی فرق می کرد  ،زندگیش خاتمه داد
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است که به خیر خوانده است و خوشحال بوده « دیوانگی کردن»او هم 
دخاللت نداشلته « عشلق مشلکلِ»آیا در این خودکشی ، . گذشته است
نیست، که شاید از دختلری « صادق هدایت»خودِ « اودت»است؟ آیا 

بی وفایی دیده اسلت، وعلده شلکنی دیلده اسلت، و بلا در نظلر گلرفتنِ 
وضع دشواری که داشته است، شکست در عشق می توانسته است او را 

، از همه چیلز بیلزار کنلد و «بدلِ صادق هدایت»یا « دتاو»، به قولِ 
م اسلت کله صلادق هلدایت راهِ خودکشی را به او نشان بدهد؟ این مسلّ

می توانسته است در پاریس تجربه ای از شکستِ در عشق داشته باشد، 
آشلنا ملی شلد و میلانِ آنهلا عشلقی بله « اودت»مثلل ا اگر با دختری امّ

ملی بلود کله نملی توانسلت رفتلار « اودت»می آملد، شلاید آن    وجود 
جلللوانِ شلللرقی را در معاشلللرت زن و ملللرد درک کنلللد، نملللی تواسلللت 

انتظلار « صادق هلدایت»یا از « جمشید»و از  عاشق شود،« شرقیانه»
مللی داشللت کلله او را در  زنللدگی اش آزاد بگللذارد، و اگللر نمللی توانللد 

و . خود بلرود با او معاشرت کند، دست از او بردارد و به راه« غربیانه»
نقشِ مردِ شرقی را به زن غربی وا ملی « صادق هدایت»چنین است که 

گذارد و از او چنان عاشقِ دلسوخته ای می سازد که با یلک ملاه دور و 
ملرگ  بله او » بی خبر از معشوق ماندن، خلود را کسلی ملی بینلد  کله 

د بکشلاند، و ملی رو« لبخند بزند و  با این  لبخند او را بله سلوی خلود
 .خودش را در دریا غرق می کند
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از خاللِ همین اندک شمار نامه هایی که از صادق هدایت چاپ  
جللوانی دلللش مللی  ۀشللده اسللت، مللی تللوان دریافللت کلله او در بحبوحلل

خواسته است که در پاریس با زنان معاشرت داشته باشد، دلربلایی کنلد 
او پیش  فرهنگ چنین امکانی را برای اوتِتفا و معشوق واقع شود، امّ

او وقتی که به پالژ می رفلت و زنلان را نیمله برهنله در میلانِ . نمی آورد
پالژ برای برادرش عیسی خان به تهلران  ۀمردان می دید، کارتی با منظر

 ۀا حیلرت آور بلود، بله شلیومی فرستاد و آنچه را که برایش دلپلذیر، امّل
ر تلو چله خل»: دور از دسلترس ملی دیلد و ملی گفلت ۀبنگربه در برابر د

یکلی از . کنار بحلر خلزر هلم ملی شلود پلالژ درسلت کلرد. خری است
 «.ری فرانسه استآوسایل پول در

       در کللارت دیگللری کلله بللرای بللرادرش محمللود خللان بلله تهللران  
بعد از ظهر است در کافله  ۱السّاعه که ساعت »: می فرستد، می نویسد

، جلای موزیلک مالیملی متلرّنم اسلت. مشغول نوشتن این کارت هستم
اشان اینجا نقّ ،چنانکه مالحظه می کنید. جناب عالی خیلی خالی است

 د،زنده پیدا کردیل اگر در تهران مدلِ. اشی می کنندزنده نقّ از روی مدلِ
 « .ت کنید که ناخوش نباشددقّ

اشی شلدن در فرانسله در شاید هدایت می دانسته است که مدل نقّ 
     ، و هلر زنلی کله ملدل (کله هنلوز هلم هسلت) حدّ خود حرفه ای اسلت

روسلپی نیسلت، آن هلم روسلپی ای کله بله بیماریهلای  می شلود، الزاملاً
ا با این اشارت خواسلته بلود بلا امّ. لیس مبتال باشدیسف ،مثالَ ،مقاربتی
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اشلی ملی کلرد، برادرش از عیش سخن گفته باشد و به او، که گهگلاه نقّ
یلی «ال و هلم تماشلاهلم فل»بگوید که با پیدا کردنِ یک مدلِ زنده، به 

           ا چللون در ایللران فقلل  زنللان روسللپی حاضللر بلله قبللولِ ایللن برسللد، امّلل
کار ملی شلوند، بلرادرش مواظلب باشلد کله یلک روسلپیِ سلوزاکی یلا 

 .لیسی نصیبش نشودیسف

ی کله  ملی تلوان  در برابر زن، از حدّ« صادق هدایت»جبِ حُ            
بسللیار فراتللر مللی رفللت، و ایللن  آن  را ناشللی از اخللالق بللومی دانسللت،

اعتملاد بله  کیفیتِ رفتارِ خانواده، بی تجربگی، عدمِ حجب را احتماالً
نفس، و نابرخورداری از قدرتِ جنسیِ آبرومندانله، شلدیدتر ملی کلرد و 

در پلاریس، در زملانی کله بیسلت و . به آن حالتِ ترس و پرهیز  می داد
 ۀاز طبقلل نللی مخصوصللاًی کلله مللردانِ ایراشللش سللاله بللود، یعنللی در سللنّ

  به پایین، همسر و چند فرزند داشتند، هنوز برایش رقصلیدنِ بلا متوسّ
یک زن تجربه ای چنان مشلوّش کننلده و در علینِ حلال هیجلان انگیلز 

حرمیلت بله بلرادرش مَ ۀا در پرداست که خبرِ آن را چنین ظفرمندانه، امّ
 :محمودخان می دهد

یلک ملاه پلیش بله زورِ اخلوی،  راستی برایتان نگفته ام تقریبلاً»  
    چیلزی کله آن قلدر تنقیلد. شقاقی و دیگران دو سه درس رقلِ گلرفتم

برای . به جایی هم نرسید ،ولش کردم عجالتاً. می کردم به گیرش افتادم
 الًقّلاب هفته ای یلک مرتبله ز شیک داشت و مرتّک و پُاین کار باید پَ
 ۀدختلر  ، Dancingیک شلب هلم بلرای امتحلان رفلتم. این کار را کرد
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آن قلدر روی پاهلایش راه رفلتم، لگلد . بخت برگشلته را دعلوت کلردم
ر رو تصور نملی ه مرا آن قدر پُالبتّ. کردم که نزدیک بود بی هوش بشود
 .ا در اینجا خیللی معملولی اسلتامّ ،کردید که چنین ناپرهیزی را بکنم

می آیلد   آن طوری که در ایران رقِ به نظر همه غریب و جلف به نظر
بله هلر صلورت . نیست، طبیعی می دانند، همه هم این کار را ملی کننلد

 «.می توانید در اطرافش حکایت بنویسید ،موضوعی به دستتان دادم

اشلرافی  ۀ، با اینکه فرزند یلک خلانواد«صادق هدایت»برای            
آزادی در برخورد با زن را، عالوه بر اصولِ اخالقی و مذهبی،  بود، حدّ

این سختگیریهای پدر و  معموالً. صلحتهای خانوداگی تعیین می کردم
مادر موجب  می شود که فرزندان به هم نزدیکتلر شلوند و در پسلتوهای 

با وجود . آزرم، پناه همدیگر باشندبی نهفته رفتاری، بی رودربایستی و 
ی از برادر خلود، محملود، چنلان  حتّ« صادق هدایت»این می بینیم که 

 «ر رویلیپُل» تی دارد که از  رقصیدن  با یک  زن  بلا عنلوانِ رودربایس
 .      «نلاپرهیزی»جسلورانه بلا عنلوان  ، و از این قاعلده شلکنیِیاد می کند

بلا  «آشنایی با صادق هلدایت» ، در بخشی از کتاب«فرزانه. ف . م »
رفتار مادرش از قول  ۀ، دربار«آنچه صادق هدایت به من گفت»عنوانِ 

اینکله ملادرم ملی پاییلد مبلادا . مواظبلت منفلی»: ل می کنداو چنین نق
آنوقتهلا . لفلت بشلودت خوشگل تو این خانه بیاید و ملادر شلوهرِ کفلففکف

. لفت گیر بکنلدمی کردم که می ترسد که دندان بابام پیشِ دختر کف فکر
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خاطر من بوده که مبادا ه ه می شوم که فق  بولی حاال که پیر شده متوجّ
 «.خیلی مواظب بنده هستند ،آره... طا کنم دست از پا خ

مردی که با نگاه  به گذشته  با حسرت از نداشتنِ کلفت جلوان و  
گلی یلادم اسلت کله از بچّ»: در خانه یاد می کنلد و ملی گویلد خوشگل

، «نگذاشتند یک کلفت جوان تو دل برو پایش را به این خانه بگلذارد
ن خویشاوند و آشلنا سلخت پیداست که از لحا  رواب ِ عادی با دخترا

در بزرگسالی هم بسیاری، چون می دیده اند کله . در مضیقه بوده است
ر می کرده انلد کله رابطه ای عادی و آشکار با زنی یا زنانی ندارد، تصوّ

وقتی که در گفلت « فرزانه». زن او همجنسباز است و به اصطالح ضدّ
ه او از زن بلدش می شود کل و گو با صادق هدایت تا اندازه ای مطمئنّ

و گفلت و « .زن و زنهلا نیسلتید شلما ضلدّ»: نمی آید، بله او ملی گویلد
فکللر مللی کللردی میللزوژینم »: ]گوشللان چنللین اداملله پیللدا مللی کنللد

[Misogyne  =بیزار از زن ]؟» 

 «.نه  همان طور که گفتم رفقایم غیبت می کنند» 

جلای هلرکس . بنلده نله دوسلت هسلتم و نله دشلمن. خیره ن»            
     ولللی اگللر منظللورت ایللن اسللت کلله چللرا خللانم بللازی . خللودش را دارد

لندش کو دختر تر و تمیزِ تو دل برو اوّ. ت جای دیگر استنمی کنم، علّ
که بخواهد با من مغازله بکند؟ نله ماشلین سلواری آمریکلایی دارم، نله 

 اگر هم قرار باشد که بروم با لگوری ها خاک. م و دستگاهرو و دَرو بُبُ



211 
 

هم مثل جنلده هلای  لکمُ جنده های این. تو سری بکنم، نصیب نشود
نده هایِ اینجا ج. دنیا باب دندان مردان شهر و مملکت خودشانند ۀهم

 [«!همه شان دریده و وقیح: مردهای اینجا هستند ۀدست پرورد

ساده دالنه تصوّر ملی کلرد کله ملی توانلد « صادق هدایت»شاید  
بهانه هلایی مثلل نداشلتنِ  ۀخود را در پرد «ِو زنعشق »دنیایِ خالی از 

ا بسلیاری از ماشین سواری آمریکایی و دم و دسلتگاه پنهلان بلدارد، امّل
        یِ او را بلللرمال «اسلللرار مگلللو»ملللردان در بسلللیاری از داسلللتانهایِ او 

آنها که فرشتگانِ : زنان در دنیای آنها دو دسته اند. می کردند و می کنند
و دست نیافتنی اند، و آنها که از دیلد او تنهلا جسلم  عشق اند، روح وار

بیلزاری از خلود و  ۀاند، دست یافتنی اند،  روسپی اند، و در نهایت مای
صللادق »محللدودی کلله  ۀدر چنللین مللوقعیتی اسللت کلله تجربلل. از زن

زن  ۀجلو بیشتر نمودارِ ،از برخورد با زن در دنیای واقعی دارد« هدایت
بلرای اینکله او را « فرزانله»گفلت و گلو بلا  در مثالً. در روسپیان است

کند که زن در زندگی او جایی دارد، به گذشته بر می گردد و در  مطمئنّ
روسللپی در  هماغوشللی بللا یللک زنِ ۀدورش از تجربلل خللاطرات نسللبتاً

او چنلین برداشلت  کله اگلر از حلرفِ ا چنلانحرف می زند، امّ« هند»
اتلله هللا روسللپیان و لکّ، «زنللان اثیللری»کنللیم کلله در تصللویر سللازی از 

 ۀل از تجربلاوّ« فرزانله»او برای . ر بیراه نرفته ایماو بوده اند، پُ «ِمدل»
بداخالقی، دریدگی و وقاحت یک روسپی در اصفهان حرف می زند و 

 :می گوید
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آنجا به یک دختر برخلوردم . اشی در بمبئیدرست برعکس عیّ»  
بله ... اق ت بلرّسلبزه، کملر باریلک، چشلمهای درشل. آفتاب ۀمثل پنج

طوری که آب از چک و چلیلم راه افتلاد و بلا وجلود فقلر و فاقله و بلی 
پوست . ش پیشنهاد بداخالقی کردم و او هم قبول کرد به ،موروثی پولیِ

بعللد کلله کللار تمللام شللد، ازش . نللرم، هیکللل مثللل ونللوس، ونللوس سللیاه
شلوهرداری نیسلت؟  ۀپرسیدم مگر خال قرمز در وس  ابروهلایش نشلان

      داد که نلامزد شلده و بلرای خریلد جهلاز بله شلهر آملده و پلولشجواب 
چله : دختلرک گفلت. ب دهلانم واز مانلدملن از تعجّل. ته کشلیده اسلت
تو فق  بلا جسلم ملن کلار . که روحم را به تو نداده ام مانعی دارد؟ من

 «!داشتی

    « فرزانله»بله « هنلد»مثبلت زنلدگی در  ۀو بعلد در توصلیف جنبل 
ه الی همدیگر زن و مرد و بچّ. جمعیت بی نظیر استموج »: می گوید
... بدنها مثل علاج سلیاه . یا کنار گنگ، آبتنی توی گنگ... می لولند 

چربللی تللو . خاصللیت زنهایشللان ایللن اسللت کلله پستانهایشللان نمللی افتللد
 «.گوشتشان نیست

مجبتلی »از بمبئی به  ۳۱۳۱در نامه ای هم که در پانزدهم بهمن    
    هنلدی حلرف « روسلپی»هنلدی نله، از « زن»، از ملی نویسلد «مینوی
به بازو،  ،روسپی سیاه هندی که در بینی و گوشش حلقه کرده»: می زند

خودش را بله آراملی  compliqué پا و مچ پایش حلقه دارد، لباسِ ۀپنج
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تسلیم [ ونوس سیاه] Venus noirباز می کند و تن سیاه خودش را مثل 
 «.تبدون کیف مخصوص نیس. می کند

     پدیللدار « داسللتان»و در « خیللال»کلله فقلل  در « زن اثیللری»  
ایسللتاده اسللت، و « اتللهزن لکّ» ۀمللی شللود، در دنیللای واقعیللت در سللای

در گفت و گوهایش با اطرافیان و در نامله هلایش بله « صادق هدایت»
و با زبلانِ هملان  اته ها را در ذهن داردهمان لکّ« زن»آنها در اشاره به 

و از عشق بله نلدرت یلاد  از زن و هماغوشی حرف می زند« رجّاله ها»
 ملثالً .اش را از یاد می بلرد« واقعی خودِ»در داستان است که  .می کند

کله در « مجتبلی مینلوی»در نامه ای از تهران بله  ۳۱۳۳بهمن  ۱۱در 
سر پیری عشقبازی می کند کله [ بزرگ]علوی »: می نویسد لندن است

    و رامللین را از پشللت بسللته و کمتللر دیللده ویللس  تِآن سللرش ناپیللدا، کفلل
البلد شلکمی، آن هلم  ؟تو از چه قلرار اسلت ندازِوضعیت بِ... می شود 

 «.چه شکمی از عزا در می آوری

« هماغوشلی»آن را بله جلای « صادق هدایت»که « بنداز»لفظ  
جوانی بود که در    ِِ خاصّ ه ایبه کار می برد، در دور« جنسی ۀرابط»یا 

روسپی را در  با زنانِ هر نوبت آمیزش، مخصوصاً ،جنسی وغِبل ۀبحبوح
احسلاس « دژی فلتحِ»خود نبردی و « مردانگیِ» قدرتِ نمایشِ ۀعرص

از کسللی کلله در . را دارد« در سللپوختن» مللی کردنللد، و همللان معنللای
را بله کلار « بنلداز» ۀ، کلم«مجتبی مینوی»مکاتبه با دوست فاضلش، 

 ،«فرزانله»ت جلوان و سلتاینده اش، می برد و در گفلت و گلو بلا دوسل
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 ۀملی تلوان انتظلار داشلت کله در دایلر ،را« خاک تلو سلری» اصطالحِ
آن را هلم بله کلار ببلرد،  مشلابهِ اصلطالحات و کنایلاتِ ،همین مضمون

کسی مانند صادق هدایت که با زبان و اصطالحات عامیانله  مخصوصاً
اند گواه ایلن نظلر او  می تو« علویه خانمِ»به خوبی آشنا بود و داستان 

 . باشد

بللرای صللادق هللدایت « عشللق»ا در داسللتان، آنجللا کلله امّلل             
    « بللوف کللور»راوی  اسللت، از زبللانِ« اثیللری»و زن بللرای او « غزلللی»

الله هلا یلک هرزگلی، یلک رجّ ۀعشق چیسلت؟ بلرای همل»: می گوید
و الله هلا را بایلد در تصلنیفهای هلرزه عشلق رجّ. ی استموقتّ ولنگاریِ

   فحشللاء و اصللطالحات رکیللک کلله در عللالم مسللتی و هشللیاری تکللرار 
خلر تلو لجلن زدن و خلاک توسلری  دسلتِ: مثلل . پیلدا کلرد ،می کنند

ه در اینجلا البتّل« .کردن، ولی عشق نسبت به او برای من چیز دیگر بود
زن »سلخن ملی گویلد، نله « اتلهلکّ»از عشلقش بله « بوف کلور» راویِ
گام که آرزو می کند که جامی از شراب آمیخته ، یعنی در این هن«اثیری

در میلان یلک »بخوراند، و « اتهلکّ»ناگ را بخورد و به  به زهر دندانِ
بیرون می آید و با « اتهلکّ»ه ۀاز سای« زن اثیری»بمیرند،  «ج با همتشنّ

 . او یگانه می شود

اثیلری اش،  ۀ، زن ، چله در چهلر«بوف کلور»در سراسر داستان  
همله جلا تلن و . نلدارد« زبلان»و « فکلر»اتگی اش، لکّل ۀچه در چهلر

ملرد اسلت کله در  حضور اوست، و همه جا احساسِ ش نمودارِا زیبایی
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مرد به تن زیبای اوست  شهوانیِ تن و زیبایی زن وصف می شود، و نیازِ
وقتللی کلله بللا گزلیللک دسللته . کلله او را خواسللتنی و پرسللتیدنی مللی کنللد

دیگلری    ملردانِ ۀ، یلا همل«خنزر پنزریپیرمرد » استخوانی و در قالبِ
کلله بللا زن رابطلله ای عللادی و توفیللق آمیللز دارنللد، در تللاریکی لخللت              

تی  کله  بلا  او  در  می شود و به رختخواب زنش  می رود، در تمام  مدّ
آمیزش است و تا زمانی که با گزلیلک او را ملی کشلد و از اتلاق  یتقالّ

جسلم اسلت،  کلمه حرف نمی زنلد، مطلقلاً بیرون می آید، این زن یک
شهوت اسلت،  تبِ داروی فرو نشاندنِ و حرارت است، مطلقاً بو مطلقاً

در شرح ماجرا می گوید به « بوف کور» و این واقعیت را از آنچه راویِ
 :خوبی می توان دریافت

حرارتِ رختخوابش مثل این بود که جان تازه ای به کالبلد ملن » 
همللان  را، نمنللاک و خللوش حللرارت او را بلله یللادِگللوا تللنِ بعللد. دمیللد

الغلری کله چشلمهای درشلت و بیگنلاه ترکمنلی  ۀرنلگ پریلد دختلرکِ
در آغلوش  ،داشت و کنار نهر سلورن بلاهم سلرمامک بلازی ملی کلردیم

 نه، مثل یک جانور درنده و گرسلنه بله او حملله کلردم و در تلهِ. کشیدم
عشق و کینه باهم توأم  سّدلم از او اکراه داشتم، به نظرم می آمد که ح

تن مهتلابی و خنلک او، تلن زنلم ماننلد ملار نلاگ کله دور شلکار  .بود
 -از هم بلاز شلد و ملرا میلان خلودش محبلوس کلرد  ،خودش می پیچد

 ،عطر سینه اش مست کننده بود، گوشت بازویش که دور گلردنم پیچیلد
گرمای لطیفی داشلت، در ایلن لحظله آرزو ملی کلردم کله زنلدگیم قطلع 
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از  ،کینه و بغضی که نسلبت بله او داشلتم ۀچون در این دقیقه هم. دبشو
بلی آنکله  -خلودم را بگیلرم  ۀبین رفت و سعی می کردم کله جللو گریل

باشللم مثللل مهللر گیللاه پاهللایش پشللت پاهللایم قفللل شللد و شللده ملتفللت 
من حرارت گوارای این گوشت تازه را  –دستهایش پشت گردنم چسبید 

. تلن سلوزانم ایلن حلرارت را ملی نوشلیدندات می کردم، تمام ذرّ حسّ
احسلاس  -خلودش ملی کشلید  می کردم که مرا مثلل طعمله درونِ حسّ

خیلار ملی داد و  ۀترس و کیف به هم آمیخته شده بود، دهنش طعم کونل
در میلان ایلن فشلار گلوارا علرق ملی ریخلتم و از خلود . گس ملزه بلود

 «.بیخود شده بودم

بسلللیاری از « وف کلللوربللل»، کللله راوی داسلللتان «بریگللله»ا امّللل 
احساسات، اندیشه ها، و دریافتهای او را به خلود نسلبت ملی دهلد، در 

در  ،اسلت« بلوف کلور»یش که بلیش از سله برابلر «یادداشتها»سراسر 
ایلن معنلی    ۀمورد خود فق  از یک معشوق یاد می کند، آن هم در پهن

عشلق  ، بلرای بیلدار کلردنِ«ابلونه» ،او جوانِۀ ش خالا که در نوجوانی
خود بخواهد، « ابلونه»در او آوازی نافذ بوده است، و آن هم  بی آنکه 

 در جانلبِ« بریگله»و این عشلق هلم در ذهلن . خود بداند« بریگه»یا 
 عشلقِ مظهلرِ ،«بتینا»تجربه های ذهنی به  نمی ماند و در سیرِ« ابلونه»

نلی خلود، یع تلاریخیِ نه در حلدّ« بتینا»و این . عرفانی، سپرده می شود
 زن عاشللقِ»  مللی مانللد، نلله در حللدّ« مللرد در گوتلله عاشللق معنویللتِ»

زنانی که دوستش می داشلتند،  ۀاز هم« ریلکه»، به صورتی که «عارف
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 عشلقِ» مطللقِ سلمبولِ« بریگله» انتظار داشت که باشند، بلکه در نظلرِ
یلش «یادداشلتها»م در دفتر دوّ« بریگه». می شود برای انسان« عرفانی

و « بتینلا»نامله هلای  یاد ملی آورد کله در نوجلوانی، کتلابِزمانی را به 
از او ملی « ابلونله»د، و می خوانفل« ابلونه»به یکدیگر را برای « گوته»

را « بتینلا» ، بلکه فق  نامه هلای خلودِ«گوته»خواهد که نه جوابهای 
می گیرد و « بریگه»کتاب را از دست « انگار با خشم»بخواند، و بعد 

« بریگله». درا می خوانف« بتینا»ز آن یکی از نامه های نی ادر جای معیّ
« گوته»نمی خواهد به جوابهای « ابلونه»در آنوقت نمی فهمد که چرا 

 گوش کند، ولی در صدای او همان آهنگی را می شنود که از آوازخوانیِ
او به یاد دارد، و وقوع چیزی عظیم، در جلایی بیلرون و فراتلر از درک 

دیگر این کتاب را از هملان جلایی  اکنون بارِ. ندخود را احساس می ک
 : باز می کند که در اندیشه آن است، و می گوید

و وقتی که این قسمت را می خلوانم ، مطملئنّ نیسلتم کله ... »]   
من واقعی تر  نه، بتینا در دورنِ. که در ذهن دارم یا ابلونهاین بتینا است 

تدارکی بود بلرای بتینلا، و  ۀلابلونه ای که می شناختم به منز ؛شده است
 ل شده است ، چنانکله گلویی بله شخصلیتِاکنون برای من به بتینا مبدّ

گاهش مبدّ نامه هایش بلرای  ۀنازنین با هم بتینایِ. ل شده باشد ناخودآ
این موجودیت فضایی آفریده است، جهانی با وسیعترین ابعاد به وجود 

گلویی از  نلد، چنانکلهراکفپَ لّاو از همان آغاز خود را در کف. آورده است
بله  هسلتی، در همه جا  تا  ژرفتلرین  ژرفلایِ. خود فراتر رفته بود مرگِ
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    و هرچله کله بلرای او روی ؛جز ی از هسلتی، رسلوخ کلرده بلود صورتِ
در آن خود را بلاز ملی شلناخت، و او : می داد، در ماهیت جاودانی بود

ل رنلج گویی خود را بلا تحمّلدرد خود را آزاد می کرد،  لِبا تحمّ تقریباً
گذشته کشف می کرد، خود را همچون روحی فرا می خواند و  در وادیِ

 .با خود رو در رو می شد

مگلر . من تو را می فهمم ؛هم اکنون تو هنوز وجود داری، بتینا» 
صدای تلو جلا  یارزمین هنوز از تو گرم نیست؟ و مگر هنوز پرندگان ب

شبهای  یست، ولی ستارگان هنوز ستارگانِباز نمی کنند؟ شبنم آن شبنم ن
 تو نیست؟ چون چه بسا که تو بلا عشلقِ جهان از آنِ ۀو مگر هم. تو اند

آن را تماشا کرده  خود به آن آتش در زده ای، و سوختن و شعله کشیدنِ
دیگلر بله جلای  یای، و پنهانی، وقتی که همه در خواب بوده اند، جهان

ی کله از خلدا جهلانی نلو طللب ملی هلر روز صلبح، وقتل! آن گذاشته ای
خود را داشته باشند،  جهانهایی که او آفریده است، نوبتِ ۀکردی تا هم

فکلر ملی کلردی کله . احساس می کردی که با خدا یکپارچه هماهنگی 
آن را نداشللته باشللند کلله نگاهشللان داری یللا  ارزشِ [آن جهانهللا] آنهللا

ی کللردی و بهترشللان کنللی، و بلله همللان حللال کلله بودنللد مصرفشللان ملل
 .باال می بردیجهانهای دیگری  در طلبِدستهایت را همواره ب

همه از عشق تلو سلخن نگوینلد؟ از آن زملان تلا هنوز چرا باید »  
کنون چه چیز دیگری روی داده است که به یادمانلدنی تلر از عشلق تلو 

 [«... دیگر سرگرم اند؟  باشد؟ پس به چه چیزِ
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آن نامه ها  ۀی نویسند«بتینا» دیگر آن« بتینا»و پیداست که این  
آن نامه ها ۀ با مادّ« بریگه»یی است که «بتینا»نیست، بلکه « گوته»به 

ل در معنای چنلین عشلقی و با تأمّ. خود ساخته است و مایه ای از روحِ
می بیند و با « بتینا»خود را در « بریگه»است که می توانیم بگوییم که 

بللودن مللی رسللد، و « عشللق» قِعاشلل»بللودن بلله « آدمللی عاشللقِ»از ، او
« بریگله»و از آنجا که . نیست« معنای عشق»هم چیزی  مگر « خدا»

 پیوسلتن دو تلن چیلزی مگلر افلزایشِ مه به  معتقد  است  که  حاصلِ
را « بوف کور»راوی « زندگیِ تمامِ»عشقی که  ۀ، از پهن«تنهایی نیست

در  بسللیار گذشللته اسللت، و فقلل وادیهللای ، « زهللر آلللود کللرده بللود»
جنسی است که عاشلقی همچلون راوی  هولناک و جنون آورِ محرومیتِ

آرزو مللی کللردم یللک شللب را بللا او »: مللی توانللد بگویللد« بللوف کللور»
چنللین  قِ، و آنوقللت تحقّلل«بگللذرانم و بللاهم در آغللوش هللم مللی مللردیم

 .خود بداند« وجود زندگی ه عالیِۀنتیج»آرزویی را 

و « بلوف کلور»ی «وتهلاشلباهتها و تفا»تا آنجا که بله بحلث از  
مربوط می شود، و با این شرط که « یادداشتهای مالته الوریدس بریگه»

در میان نباشلد، شلاید بتلوانیم « بوف کور» کیفیت و ارزش ادبیِ بحثِ
 ، آن قللدر کلله بعضللی از شللیفتگانِ«بللوف کللور» بگللوییم کلله مضللمونِ

سیرهای تحلیلها و تف ۀمنانه آن را شایستؤصادقانه یا م« صادق هدایت»
اجتماعی، تاریخی و اساطیری گرفته اند، مایله هلای سلنجیده و منلتظم 

روانکاو و  روانی، به کارِ یک بیمارِ حالِ حدیثِ ۀندارد، و بیشتر به منزل
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روانپزشک می آید که تا اگر هنوز این بیمار کارش به دیگر کشلی، یلا 
 انِیا هر دو نکشیده است، راههلایی و داروهلایی بلرای درمل ،خودکشی

 .او بیندیشند

 روایلتِ چنلد جلایی، در جریلانِ« صلادق هلدایت»که  ا اینو امّ 
روایلت  ناگهلان قللم از خل ّ ،خلود روحلیِ عشقی و سرگشلتگیِ حرمانِ

ی در انتقلاد از جامعله یلا بعضلی از  یو جمله یا جمله هلا بَرَدبیرون  می 
گروههای اجتماعی ملی آورد، یلا بله اشلارتهایی از بعضلی واقعله هلای 

را بلله تمثیلللی در جامعلله « بللوف کللور»تللاریخی مللی نالللد، نمللی توانللد 
 ملثالً. تاریخی، و شکوا یه ای ناسیونالیستی تبدیل کنلد تحلیلِ شناسی،

 وقتی که مشروب و تریاکش را افزایش داده است، ولی بلازهم فکلر زنِ
م جلوش مجسّل« خیلی سخت تر از پیش ،او اندام او، صورتِ»اثیری، 

پسلتوی اتلاقم، مثلل  ۀاز میان روزنل[ زن اثیری]»: گوید می   می شود، 
شبی که فکر و منطق مردم را  فرا گرفته، از میان  سوراخ  چهلار گوشله 

 روایلتِ ۀدر میانل« .دایلم جللو چشلمم بلود ود،که  به بیرون باز ملی شل
فکلر و »معشلوق، انتقلادی از  روحش در حضور خیالیِ دامِمُ گرفتاریِ

بیجلای یلک جملله، فقل   ، آن هلم بلا پرانلدنِجامعه اش« منطق مردمِ
می بینیم که ایلن جملله،  سهل انگاری و ناشیگری است، و ۀنشان دهند

که در جای خود می تواند ارزش فکری و هنری داشته باشد، در اینجلا 
ی دیگر که ترس یجادر  یا مثالً. ق می ماندخواننده معلّ در فضای ذهنِ

 ،لی فلسفی اسلتتأمّ است، که ظاهراًاز مرگ و زندگی، هر دو، در میان 
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 نیسلتی مطللق ملی کنلد، ناگهلان افلقِ را آرزومنلدِ« بوف کلور»و راوی 
ایللن افللق، حیللرت و اضللطراب از  دیللدش عللوا مللی شللود و در تنگللیِ

در  ،راوی از سرگشتی در معنای وجود و بیقراریِ ،هستی از یاد می رود
   ار رنلگ زگلار غلدّبرابر نارضلاییِ او از دون پلروری و وقلیح نلوازی رو

     ملی کلردم کله ایلن دنیلا بلرای ملن نبلود، بلرای یلک  حلسّ»: می بلازد
و  ،ر رو، گدا منش، معلومات فروش، چلارواداربی حیا، پُ یدسته آدمها

برای کسلانی کله بله فراخلور دنیلا آفریلده شلده  -چشم و دل گرسنه بود 
 «... بودند 

بللوف » سلتایندگانِ ، و مخصوصلاً«صلادق هلدایت» شلیفتگانِ          
اجتملاعی،  هرگز به این صرافت نیفتاده انلد کله نظرهلایِ ، ظاهراً«کور

ت فلسفی، و روانشناسانه ای که در ایلن داسلتان پراکنلده اسلت، بلا دقّل
آنهلا را در اوج و حضلیا نگرشلها و بینشللهای  بسلنجند و نلاهمخوانیِ

بله . او پلی ببرنلد شخصلیتِ راوی مالحظه کنند تلا بله سلاختگی بلودنِ
نجللف »فکللری  بللا شللهامتِ نللدرت دیللده شللده اسللت کلله کسللی، مللثالً

 ، به خود اجلازه بدهلد کله، بلی هلیچ پروایلی از شلیفتگانِ«دریابندری
مضللمونی و  یهایِگشللفتآجنبلله هللایی از  ۀ، دربللار«صللادق هللدایت»

و علاریتی بلودن بسلیاری از اجلزای آن حلرف « بوف کلور» ساختمانیِ
یه  »]« ناصلر حریلری»ه پرسشلهای در پاسلخ بل« دریلا بنلدری». بزند

بله [  ۴۷۳۱، ناصر حریری با نجف دریا بندری، نشهر کارنامهه، « گفت و گو
[ Decadent]« یلک نمونله از ادبیلات ملنح ّ» کله آن را« بوف کور»
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و « مترقلی» را متضّلادِ«  منح ّ» می داند، برای اینکه کسی اصطالح 
ملی « مبولیسلتیس»نگیلرد، عنلوان « ارتجاعی»یا « مرتجع»در ردیف 

 :دهد و می گوید

وقتی من می گویم این اثر زیادی سمبولیستی است، منظلورم »           
. این است که نویسنده بار سمبولهای این داستان را زیادی سنگین کرده

 ستان نجوشیده اند، از بیرون به داسلتان الصلاقاسمبولهایش از درون د
شم می آمد که فضای داسلتان من در صورتی از این اثر خو... شده اند 

 نآنبلود، و در نتیجله بله نظلر ملن « سلانتیمانتال»و لحن کالم این قدر 
در صلورتی کله عناصلر داسلتان ، مثلل کالسلکه و . قدر للوس نملی آملد

کالسکه چی و تابوت و چملدان و غیلره ایلن قلدر علاریتی و بیگانله از 
ن قلدر بلد در یک کالم در صورتی که بوف کور ایل... فرهنگ ما نبود 
 «... نوشته نشده بود 

 ۀدر حلوز« یادداشلتهای بریگله»از « صادق هدایت» برداشتهایِ 
سللوای آنهللایی کلله نمونلله هللایش را  ،ل در هسللتی و زنللدگی و مللرگتأمّلل

« الصاقِ» ،آوردم، به طریق اقتباس و الهام، و به قول نجف دریا بندری
ر ایللن بسللیار اسللت، و اگلل« بللوف کللور»آنهللا بلله شخصللیتنامه راوی 

فکلری او همجلوهری ملی داشلت، بله جلای  با شخصلیتٍ« الصاقیها»
مضلمونی و سلاختمانی دچلار کنلد،  را بله آشلفتگیِ« بوف کور»اینکه 
ه بعضللی از ادیبللان و منتقللدانی کلله البتّلل. بلله آن غنللاء مللی بخشللید حتمللاً

تأثیرپلللذیریهای  را از لحللا ِ« یادداشللتهای مالتلله الوریلللدس بریگلله»
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کرده اند، از آثلار بسلیار کسلان نلام بلرده   بررسی  از دیگران« ریلکه»
« آنلدره ژیلد»، اثلر«سلرفبازگشلت فرزنلد مُ»اند، از آن جمله داستان 

[۳۹۱۳-۳۱۳۹Andre Gide ] نلیلس »رمانهای  ؛، نویسنده فرانسوی
و  ،[Marie Grubbe]« مللللاری گروبلللله»، [Niels Lyhne]« لونلللله

 Jens Peter Jacobsen ]نس پیتر یاکوبسن از یِ[ Mogens]« نسافمو»
داسلتانهای هرملان  ؛، داستان نویس و شاعر دانمارکی[۳۱۳۳- ۳۱۱۱

، داسللتان [Herman Joachim bang۳۹۳۱-۳۱۱۳]یللوآکیم بللان 
و بعضی دیگر از نوشته های هوگلو فلون « یک نامه» ؛نویس دانمارکی

شلاعر و  ،[Hugo Von Hofmansthal ۳۹۱۹-۳۱۳۳]هوفمانسلتال 
از فیلللودور « یادداشلللتهای زیرزمینلللی» ؛ریشلللینمایشلللنامه نلللویس ات

، داسلللتان [ Fyodor Dostoyevski ۳۱۱۳-۳۱۱۳] سلللکیداستایو
 Jean Froissart ]ژان فروآسللار  کتابهللای تللاریخیِ ؛نللویس روس

و « غمهلای ورتلر جلوان» ؛خ فرانسوی، شاعر و مورّ[ ۳۳۳۱-۳۱۱۳
 ]ته از یوهان ولفگانگ فون گو[ Wilhelm Meister]« ویلهلم مایستر»

Johann Wolfgang Von Goethe ۳۱۱۱-۳۳۳۹ ] شلاعر و داسلتان
 Friedrich]« فردریللک ویلهلللم نیچلله»نوشللته هللای ؛ نللویس آلمللانی

Wilhelm Nietzsche ۳۹۱۱-۳۱۳۳] فیلسللوف، شللاعر و منتقللد ،
-Soren Kierkegaard ۳۱۱۱ ]و سللورن کللی یللر کگللارد ؛ آلمللانی
، «فللرانتس کافکللا» و رمانهللای ؛ه و فیلسللوف دانمللارکیمتألّلل[ ۳۱۳۱

[Franz kafka۳۹۱۳-۳۱۱۱]و  ؛، داستان نویس آلملانی زبلان چلک
« ریلکله»در « یاکوبسلنیلنس پیتلر »بعضی از منقدان بیشتر بله تلأثیر 
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، منتقلد و [E.M.Butler]بلاتلر  .ام.ای ،اشاره کلرده انلد، و از آن جملله
 :رمان نویس انگلیسی، گفته است

وریللدس بریگلله همللان تللأثیری را در یادداشللتهای مالتلله ال»           
و « گروبله یملاری»، « نلیلس لونله»خواننده می گلذارد کله از خوانلدن 

احساسلی  –در خواننده پیدا ملی شلود [ رمانهای یاکوبسن]«  نسافمو»
تفاوتهللای ظریللف در  ؛جز یللات و توصللیفهای دقیللق ۀی از مشللاهدکلّلل

بهلره . بولیستیی سمو احساسها و هیجانهای بسیار پیچیده و حتّ ؛معانی
اسللت، در « مللاری گروبلله» داسللتانِ گیللری از تللاریخ کلله زمینلله سللازِ

. از تللاریخ فرانسله ملی کنللد، نمایلان ملی شللود« ریلکله»روایتهلایی کله 
« یاکوبسلن» ۀمرگهای عجیبی هم که توصیف شده است، نشان از شیو

 او ملرگِ»: ی این جمله یاکوبسلن را، کله ملی گویلدحتّ« ریلکه». دارد
 به عاریت گرفته است و این تعبیر مربوط بله پایلانِ« ردخود را مُ دشوارِ
هلول انگیللز کریسلتوف دتلللو  را در ملورد مللرگِ« نلیلس لونلله» زنلدگیِ
 «...به کار برده است [ Christoph Detlev Brigge]بریگه 

و « ریلکله» فکری و نظره هایی از جهلان بینلیِ در اینکه در افقِ 
ملی شلود، تردیلدی نیسلت، و هملین  شلباهتهایی مشلاهده« یاکوبسن»

 ا با خوانلدنِراه را بر تأثیرپذیری باز می کند، امّ شباهتهاست که معموالً
     می تلوان دیلد کله ایلن تلاثیر، یعنلی دریچله ای کله« نیلس لونه»رمان 

        مللی گشللاید، از حللدّ «ریلکلله»بللر نظرگللاه « یاکوبسللن» ۀایللن جمللل
   کتاب  ، در پایانِ«نیلس لونه» داستانِالهام تجاوز نمی کند، زیرا که در 
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و در دو « .ردتلللخ را مُلل و سللرانجام او مللرگ را، مللرگِ»: مللی خللوانیم
او، و در پاسلخ بله  هم از زبانِ« ماری گروبه» کتابِ صفحه ای به پایانِ

    ابلدی ملی پرسلد،  اعتقلادش بله خلدا، و جلزا و پلاداشِ ۀکسی که دربار
خلودش را ملی زیلد و  انسلانی زنلدگیِمن معتقدم کله هلر »: می خوانیم

بخشللی « ریلکلله»و حللال آنکلله « .خللودش را مللی میللرد، همللین مللرگِ
و چهللره هللای « مللرگ»را بلله « بریگلله»ی «یادداشللتها»طللوالنی از 

: آن اختصاص می دهد و این بخلش را چنلین آغلاز ملی کنلد گوناگونِ
که مرگ ( یا شاید فق  حدس می زدیم)پیش از اینها ما می دانستیم »

ه بچّل. را در خود داریم، همان طور که میلوه هسلته اش را در خلود دارد
زنان مرگشان . ها مرگی کوچک در خود دارند، بزرگسالها مرگی بزرگ

هلرکس ملرگش . در سینه شان را مشان دارند، مردها مرگشان حِرا در رَ
و « .غروری آرام ملی بخشلد ،تی خاصّآن به انسان عزّ را دارد و داشتنِ

هول انگیز و در عین حال افسلون  به توصیفِ« بریگه»است که از اینج
پدربزرگش آغاز می کنلد  مرگهای گوناگون می پردازد و از مرگِ ۀکنند

بلزرگ ۀ اتاقهای خانل ۀبسیار در هم که شگفت مرگی است که روزهایِ
مرگلی اسلت  ؛ملی کنلد زندگی می کند، فریاد ملی زنلد و درخواسلتهایی

بلزرگ در خلود داشلت و آن را در سراسلر  رور و شکوهمند که پلدرشً»
 «. ردخود را می مُ دشوارِ او مرگِ... عمر پرورده بود 

مرگِ  خلود را »و « خود  را  زیستن زندگیِ»اشارۀ  یاکوبسن به  
 می تواند به مفاهیمی متفاوت تفسیر شلود، و از  ایلن  مفلاهیم ِ « مُردن
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در ایلن . اسلت« بلودن خاصّ»و دیگری « ر بودندّقفمُ»متفاوت  یکی 
س بلاغی مقلدّ: جمشید  تختِ»در مقاله « دکتر مهرداد بهار»دو مفهوم 

، گهردآورده ابوالااسه  « از اسهووره تها تهاری »کتاب ]« با درختان سنگی
چنللین « کمبوجیلله»مللرگ  ۀ، دربللار[۴۷۳۱اسههماعیپ پههور، نشههر چشههمه، 

بلود  عیغی شبیه بردیا، کله ملدّا چون به مصر رفت، مُامّ»: اشارتی دارد
ا هنلوز بله بردیاسلت، قیلام کلرد و خلود را بله سللطنت رسلاند، امّل خودِ

 و بعد در یادداشتی در توضلیحِ« .ردپایتخت نرسیده، به مرگ خویش مُ
 فارسلی باسلتانِ ۀگفته است که این جمله ترجم« ردخویش مُ به مرگِ»
«Uvamarshiyu »هلم ترجمله « خلویش ملردن به دسلتِ»آن را . است

با ارادۀ شخِ انجلام گرفتله باشلد، چله بلدونِ این عمل کرده اند، چه 
ملرگ »بلا  یمحتمالً هم معن« خویش به مرگِ»ولی  ی او،آگاهاراده و 

 «. رسیده بود مرگشمی گوییم . است« مقدّر

است که  ه به شباهتهایی در این حدّبا توجّ« باتلر.ام.ای» 
امه های آشکارا به ن[ در این داستان]ریلکه »: ی گویدمسختگیرانه 

خود دستبرد زده است و نیز بسیاری از شعرهای خود را بازنویسی کرده 
کار  اعالی اصالتِ در واقع اگر او هنرمندی نمی بود که به حدّ. است

هم و بیدرنگ او را به کتاب سازی متّال ًل  ی شد کممعروف شده باشد، 
نامه ها از نامه ها و بخشهایی از بسیاری از بعضی  با اینکه ،چون. کرد

گنجانده شده است، در اصل به « مالته الوریدس بریگه» که در متنِ
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آنچه را که از آثار یاکوبسن، بان،  ،همین منظور نوشته شده بوده است
با شباهتهای بیانی ای که در آنها مانده است،  و آندره ژید گرفته است،

ب  منا ۀبررسی در زمین... به نظر می رسد ادبی مثل سرقتِ تقریباً
مالته الوردیس بریگه بی شباهت به بازیابی اشیاء در [ یادداشتهای]

برگرفته ها چنان همبافت و همگون شده  ۀا همامّ. زاغچه نیست ۀالن
می دانیم که  و « ...به خود گرفته است  ریلکه ایجوهر  است که کامالً
زاغچه به این معنی است که می گویند این پرنده هرجا  ۀاشاره به الن

درخشنده ای، مانند جواهر، ببیند، آن را می رباید و به النه اش می  شئ
 النه اش را هم از النه های پرندگانِ« مصالح«ء یا ی اجزاحتّ ؛برد

زاغچه است، با گزیده ترین  ۀا در نهایت النه، الندیگر می رباید، امُ
سخن می « حافظ»چیزها ساخته و آراسته، چنانکه پنداری از غزلهای 

، که او در ساختن آنها بهترین گوهرهای معنوی و هنری را از گوییم
ا در بهترین اشعار بهترین شاعران گذشته تا زمان خود برگرفت، امّ

 .است« حافظانه»نهایت غزلهایی پدید آورد که 

 مضلمونیِ ، تا آنجا که سلاختمانِ«ریلکه»با اینکه تأثیرپذیریهای   
فراتللر نمللی رود و بلله  «الهللام» مطللرح باشللد، از حللدّ« بللوف کللور»
یادداشلتهای مالتله »از « صلادق هلدایت»نمی رسد، آنچه «  برگرفتن»

خلواهیم دیلد، از داسلتانهای  ، و نیلز ، چنانکله بعلداً«الوریدس بریگله



228 
 

خلود در آورده  برگرفته است، بلا آنچله از ذهلن و روحِ« ژرار دونروال»
 اسللت ، همبافللت و همگللون نشللده اسللت، و مللن کلله بللا سللختگیریهای

نگاه  نملی کلنم، و در ایلن « بوف کور»به « باتلر.ام.ای»منتقدی مثل 
ندارم،  زبانی و هنری آن کاری داستان و پست و بلندِ« قالبِ»گفتار به 

صللادق » ناگهللانیِ ورودِ ۀراوی داسللتان را نتیجلل شخصللیتِ چنللدگانگیِ
، «یاکوبسللن»، « ریلکلله»کسللانی مثللل  فکللریِ بلله جهللانِ« هللدایت

را غزللی « بلوف کلور»ملی دانلم، و « کافکا»و « پو ادگار»، «نروال»
ذهللن صللادق  ۀمللی بیللنم کلله مضللمونهای چنللدتایی از بیتهللای آن آفریللد

بیتهایش از دیوانهلای دیگلران فلراهم  ۀ، و مضمونهای بقیاست هدایت
به این معنی است که هریک از « ناگهانی»که می گویم  این. شده است
از آنها احساسها و اندیشه هایی  بیگانه ای که صادق هدایت نویسندگانِ

سلتانش جلاری کلرده اسلت، ادراوی ِ  را به عاریت گرفته است و در قلمِ
خللود میراثللی غنللی و  یِملّلل در فرهنللگِ ،داسللتان نویسللی ۀدر زمینلل الًاوّ

چند قلرن اشلتراک در عللم و فلسلفه و  به سببِ ثانیاً ؛ل داشته اندمتحوّ
ملیت و زبانشان، با  ۀبیرون از دایر آنها، در اروپایی، جهان بینیِ ادبیاتِ

 وجلودِ لثلاًو ثا؛ یکدیگر همگونی و هملاهنگی نسلبی پیلدا کلرده اسلت
و در مکتبهلای  [  genre]نمونه هایی علالی از هلر یلک از انلواع ادبلی 

تجربله هلایی  بتوانلد بلاکسلی ی شده  است کله م مانع از آن  ،گوناگون
و بله نلام و اعتبلار برسلد، ادبیلات بشلود  ۀمبتدیانه و آشلفته وارد صلحن

سللابقه ای دراز و آفریللدگارانی « غللزل»در ایللران هللم کلله  چنانکلله مللثالً
ار و مولوی و سعدی و حلافظ همچون رودکی و خاقانی و سنایی و عطّ
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آموختن هنرمایه های آنهلا،  داشته است، کمتر کسی توانسته است بدونِ
اصلالت  ی، بلدونِفلرد فرهیختگیِ زمان  بدونِ ۀنوآوریهای شایست بدونِ

غلزل نلام و اعتبلاری  ۀشلعری، در صلحن در رنگ و آهنگ جهان بینلیِ
داسلتان بله  تجربلیِ زملانی بله نوشلتنِ« صلادق هلدایت»ا امّل. پیدا کند
د هنلوز در ایلران تولّل« نلوع ادبلی»آن پرداخت که این  اروپاییِ اسلوبِ

نلد، نیافته بود، و اندک تجربه هایی که تنلی چنلد پلیش از او کلرده بود
زبللان  او بللا دانسللتنِ. نمللی توانسللت راهگشللا و راهنمللای او واقللع شللود

دنیللای  ادبللی، ناگهللان واردِ فرانسللوی، و نیللز اسللتعداد و عالقلله و شللورِ
اروپایی شد، و آنچه می خوانلد بلرایش بله تملامی  کوتاه و رمانِ داستانِ

روح و  ۀتازگی داشت، و از آنچه ملی خوانلد، بخشلهایی را کله در آیینل
 او تا اندازه ای آشنا می نمود، با شوق زدگی می گرفت و در بافتِ ذهنِ

می داد، و برای پیشگامی همچلون او بلا چنلین  اندیشه های خود جای
روشی پیش رفتن تجربه ای بود که باید انجلام ملی گرفلت تلا دیگرانلی 

ادبیات داستانی جدیلد را  بیشتر راهِ تی بیایند و با اعتماد به نفس و جر
 .د و هموار کنندبگشاین

 ۀدر دایللر« صللادق هللدایت»ا در ایللن گفتللار بحثللی از اعتبللار امّلل       
 ایران نیست، کله در ایلن دایلره فضللِ داستان نویسی جدیدٍ بنیانگذاریِ

در « عشق»و « زن» دقیقِ ۀمالحظ الًاوست، بلکه هدف اوّ م از آنِتقدّ
بهره گیری او از کیفیت  نشان دادنِ صادق هدایت است، و ثانیاً دیدگاهِ

ت آغلازگری، بله سلهل بیگانه که شلاید بله علّل آثار بعضی از نویسندگانِ
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چندگانگی در  بروزِموجبِ انگاری انجامیده است، و این سهل انگاری 
 «بلوف کلور»در راوی  بعضی از آفریده هلای او، مخصوصلاً شخصیتِ
این راوی که خواسلته اسلت روح   شخصیتِ نِاو در ساختما. شده است

علاریتی بله  ریلز و درشلتِ خود  را در  کالبدش بگذارد، فراوان مصالحِ
نمونله هلای « یادداشتهای مالته الوریدس بریگه»کار برده است، که از 

این مصالح را بررسی کردم، و اکنون به شماری ازنمونه های « درشتِ»
بلوف »گذشلته از  ،این مصالح نگاه می کنیم که بسیاری از آنهلا« ریزِ»

رفتله  نیز به کلار« صادق هدایت» در بعضی از داستانهای دیگرِ ،«کور
  ۀرا، کلله حاشللی« یادداشللتهای مالتلله الوریللدس بریگلله»کتللاب . اسللت

بلوف »صفحه هایش را از یادداشتهایی در شلباهتها و تفاوتهلای آن بلا 
« ریز»ل ورق می زنم و نمایان ترین نمونه های ر کرده ام، از اوّپُ« کور

 :را نشان می دهم

خلود در  ۀمایه و پای نویسنده ای است که در ارزیابیِ« بریگه»           
قاش ، نVittore Carpaccioّ]کارپاچیو  ۀمقاله ای دربار»: هنر می گوید
نوشته ام که بلد اسلت، یلک نمایشلنامه بلا [ ۳۱۱۱-۳۳۳۱ایتالیایی، 

که می خواهد از طریقی ناسنجیده عقیده ای نادرست « ازدواج»عنوان 
شلعرهای ملن منلاب   دیگلری  ۀا هملامّ... بیان کند، و چندتایی شعر  را

و وقتلی کله نمایشلنامه ام را . پس شعر حسلاب نملی شلود: داشته است
آیا مقلّد و احمق بودم که فکر کردم باید ! نوشتم، سخت به بیراهه رفتم

می را وارد صحنه کلنم تلا سرنوشلت دو انسلانی را توصلیف سوّ شخِِ
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انسلان بایلد صلبر ... ا برای یکدیگر سخت می کننلد؟ کنم که زندگی ر
کند و یک عمر، اگر عمر دراز در پیش باشد، معنی و زیبایی بینلدوزد 
. و آنوقت، نزدیک به پایان عمر شاید بتواند ده مصلراع خلوب بسلراید

ر ملی کننلد، فقل  احساسلات نیسلت چون شعر، آن طور که مردم تصلوّ
برای سلرودن . شعر تجربه است ؛(ماحساسات را از همان  اوایل داری)

 از بسلیار بایلدها کله شلرای ِ« بریگله»و در اینجلا « ...یک شعر بایلد 
« بلوف کلور» و راویِ. ن می دارد، یاد می کندخوب شعر گفتن را معیّ

در ایلن ... »: هنر خود می گویلد ۀاشی است که در ارزیابی مایه و پاینقّ
ملی توانلد از خلودش [ مقّلد نه]حقیقی  مواقع است که یک نفر هنرمندِ

که بی ذوق و  بیچاره بودم ، یلک  ا منامّ –شاهکاری به وجود بیاورد 
خشلک  صلاویرِت اش روی جلد قلمدان چه می توانستم بکنم؟ با ایننقّ

چه می توانسلتم بکلنم  ،اق و بی روح که همه اش به یک شکل بودو برّ
بایلد تلأثیر  ،باشدچند مختصر و ساده  اشی هرنقّ... که شاهکار بشود؟ 

 «...بکند و روحی داشته باشد 

دوازده سالگی خلود را « یادداشتها»ل در اوایل دفتر اوّ« بریگه» 
سللاختمانی خانلله اش را شللرح مللی دهللد و  بلله یللاد مللی آورد و کیفیللتِ

اعضای خانواده اش را بلا توصلیف خصوصلیات ظلاهری و اخالقلی و 
م نیز در این زمینله چیزهلای فی می کند، و در اوایل دفتر دوّعاداتی معرّ

بار در اوایل بخش  هم یک« بوف کور» راویِ. دیگری به یاد می آورد
از . م همین کلار را ملی کنلدبخش دوّ ل داستان، و بار دیگر در اوایلِاوّ
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، خویشلاوند ملادرش، مثلل «ماتیلده»، خانم «بریگه» ۀاعضای خانواد
ار خرافلاتی، و در ، زنلی اسلت بسلی«بوف کلور»در « ننه جون»دایه یا 

کله از « بلوف کلور» راویِ. دارد« بریگله»چهره شباهتی زیاد بله ملادر 
     ه اش را مادرانلله دوسللت خللود مللادرش را ندیللده اسللت، عمّلل نللوزادگیِ

که مادرش را خیلی زود از دست داده اسلت، هلر « بریگه»می دارد، و 
 .می کند  نگاه« ماتیلده» ۀروز با یاد مادر به چهر

گذشللته و « بللوف کللور» مثللل راویِ« بریگلله» ربزرگِبللرای پللد 
از  رده ها، مثالًمعنای عادی ندارد، و از مُ« زمان»ی آینده، و به طور کلّ

زنی که صد و پنجاه سال پیش ملرده اسلت، چنلان حلرف ملی زنلد کله 
ه هلایی را کله انگار زنده اند و حضور دارند، و از زنده هلا احلوال بچّل

او در فضلای  ۀملرد قتی که پدربزرگ از مادرِو. ندارند، می پرسد  هنوز
بی مرگی و بی زمانی حرف می زنلد، بریگله احسلاس ملی کنلد کله هلم 

ت دختری نوجوان در پیراهنی سلفید ظلاهر خواهلد شلد، ئاکنون در هی
   بله نظلر »در کنار نهلر سلورن، در جلایی کله « بوف کور»چنانکه راوی 

، نوجلوانی «شلته بلودمی آملد کله تلا حلاال کسلی پلایش را اینجلا نگذا
ناگهلان ملتفلت شلدم دیلدم از پشلت درختهلای »: را می بیند« اتهلکّ»

با حرکت آزادانه و بی اعتنا می لغزیلد ... ه بیرون آمدسرو یک دختربچّ
به نظرم آمد که من او را دیده بودم و می شلناختم وللی از . و رد می شد

کله چطلور  دور زیر پرتو خورشید نتوانسلتم تشلخیِ بلدهم ۀاین فاصل
 «.یکمرتبه ناپدید شد
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ترسهای گذشته را بار دیگلر « بریگه»در پاریس، در دوره ای که   
می کند، کسانی او را ملی پاینلد و دنبلال ملی کننلد، و اغللب در   تجربه

اینها در علالم واقلع هلر . جاهایی که انتظار ندارد، بر او ظاهر می شوند
همله . بلانی دارنلدتیلا  پیونلد« ملرگ»بلا « بریگه»که باشند، در چشم 

 بعضی از آنها را، نله بلا تفلرعنِ« بریگه»اند که « پیرمرد خنزر پنزری»
              ا بلللا هملللان بیلللانِهملللدردی، امّللل ، بلکللله از درِ«بلللوف کلللور»راوی 

چشللمهای »مللی خوانللد، از جمللله پیرزنللی بللا « فضللوالت جامعلله»او 
بز رنگلی زیلر سل للزجِ غلیظِ واسوخته ای که انگار شخصی مریا مای ِ

 ۀ، و این پیرزن در حالت عرض«.ف کرده بودپلکهای خون گرفته اش تف
  احسلاس « بریگله»نشلان ملی دهلد و « بریگله»خرت و پرتی بله  ،کاال

: بهانله اسلت و پیلرزن قصلدی نهفتله دارد« خرت و پلرت»می کند که 
نه تنها . حاال به ندرت روزی می گذرد که برخوردی مشابه پیش نیاید»

روز، در شللوغ تلرین خیابانهلا، یلک  ریک روشن، بلکه در وسل ِدر تا
ا یک پیرزن ناگهان ظاهر ملی شلود، بلرای ملن سلر یمرد کوچک اندام 

می جنباند، چیزی به من نشان می دهلد، و بعلد ناپدیلد ملی شلود، مثلل 
امکلان دارد کله یلک . اینکه حاال آنچه الزم بوده، انجلام گرفتله اسلت

مسلّما ملی داننلد کله ملن  . ه به اتاق من بیایندد کنروز به این فکر بیفت
در کجا زندگی ملی کلنم، و ترتیبلی خواهنلد داد کله دربلان جلوشلان را 

 «.نگیرد
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بلللوف » آدمهلللای بلللی صلللورت ملللی بینلللد و راویِ« بریگللله» 
       دوره گللردی را  ۀصللدای فروشللند« بریگلله».  دمهللای بللی سللرآ«کللور

« بلوف کلور» ، و راویِ«گل کلم، گل کللم »: می شنود که جار می زند
« بریگله». «ره شاتوتصفرا بُ»: فروشنده ای را که جار می زند صدایِ

، هر دو ، فاصله به فاصلله از تلب و بیملاری خلود «بوف کور»و راوی 
 -هلر دو در پیلاده. حرف می زنند، و پزشک دردشلان را در نملی یابلد

آورند که  می رویهای  بی مقصدشان  از کوچه ها  و  خیابانهایی سر در
اشاره بله  ،یکی دو باری به مورد« بریگه». هرگز از آنها عبور نکرده اند

، «شاه عبلدالعظیم»و « تهران»در « بوف کور»می کند، و راوی  «همِ»
ه مِل»و « بلاران»که بارانش بسیار کم است و هوایش خشک، پیوسلته 

ه ای دیگر، که می توانیم پار« ریز»و بسیار شباهتهای . می بیند« غلیظ
کله « درشلت»ه بله آن شلباهتهای ا با توجّاز آنها را تصادفی بگیریم، امّ

 .تصادف دانست ۀآنها را نتوان زایید ۀپیش از این نموده شد، شاید هم

«  بلوف کلور»در داستان « صاق هدایت»تأثیرپذیریهای  ر خ ّد 
حاالت و مکاشفات، به جملله هلایی  در شرحِ مخصوصاً ،اینجا و آنجا

را « صلادق هلدایت»وریم که کالم آنها سلادگی و روانلی زبلان بر می خ
ی بلی معنلی بعضی از کلمه ها و ابهلام و گلاه حتّل نامأنوس بودنِ. ندارد
عبارات، چنان است که گلویی نویسلنده بلا زحملت آنهلا را بلرای  بودنِ
پیلدا کلردن . ساخته است ،بیگانه یجمله هایی از نوشته ای به زبان بیانِ
اینکله  به دلیلِ الًا اوّاگر محال نباشد، بسیار دشوار است، امّاینها  مناب ِ
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 اسلت، و ثانیلاً« صادق هدایت»کار  ساده و روشن از خصوصیاتِ بیانِ
اینکلله هللیچ نویسللنده ای احسللاس یللا اندیشلله ای را تللا بللرای  بلله دلیلللِ

خودش معلوم و گویا نشده باشد، روی کاغذ نمی آورد، شلاید بتلوان بلر 
به چند نمونه . زد« ناقِ ۀترجم»برچسب « بوف کور»این قسمتهای 
 :نگاه می کنیم

من از بلس چیزهلای متنلاقا دیلده و حرفهلای جلور بله جلور » 
چشمهایم روی سطح اشیاء مختللف سلاییده  که دیدِ شنیده ام و از بس

سختی که روح پشت آن پنهان است، حلاال هلیچ  نازکِ این قشرِ –شده 
 «...چیز را باور  نمی کنم

نه تنها جسمم، بلکه روحم همیشه با قلبم متناقا بلود و بلاهم » 
        غریبللی را طللیّ ۀهمیشلله یللک نللوع فسللخ و تجزیلل –سللازش نداشللتند 

 «...می کردم 

 ۀآن بلود، زاییلد ۀکشته شده کله خلواب زاییلد شهوتِ این حسّ» 
باور نکردنی و لی  طبیعی    فاقاتِاشکال و اتّ. احتیاجات نهایی من بود

 «...می کرد ممن  مجسّ جلو ِ

می رفتم، مثل جلانورانی کله زمسلتان  وهرچه بیشتر در خودم فر» 
در یک سوراخ پنهان می شوند، صدای دیگران را در گوشم می شلنیدم 

تنهلایی و انزوایلی کله پشلت  -گلویم ملی شلنیدم درو صدای خودم را 
کله  سرم پنهان شده بود مانند شبهای ازلی غلیظ و متراکم بود، شلبهایی
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سری دارنلد و منتظرنلد روی سلر شلهرهای سبنده، غلیظ و مُچ ،تاریکی
ولی من در  -بیایند  دخلوت که پر از خوابهای شهوت و کینه است فرو

مطلق و  بیش از یک نوع اثباتِ ،مقابل این گلویی که برای خودم بودم
 «...مجنون چیز دیگری نبودم 

ی « ها و تفاوتهللاشللباهت»کللافی از  ۀو اکنللون کلله شللاید بلله انللداز 
از « صلادق هلدایت»، و تأثیرپلذیریهای «بوف کور»و راوی « بریگه»
بلوف »ی «شلباهتها و تفاوتهلا»بله  ، شنیده باشیم« راینر ماریا ریلکه»

صلللادق »، و تأثیرپلللذیریهای «نلللروال ژرار دو»و داسلللتانهای « کلللور
 . ه می کنیماز این نویسنده و شاعر فرانسوی توجّ« هدایت

 

 

 روالنِ و ژرار دوهدایت  *
 .ف .م» ۀ، نوشلت«آشنایی با صادق هلدایت»م کتاب در جلد دوّ 

 ، Roger Lescot روژه لسکو)منتقدان فرانسوی »: ، می خوانیم«فرزانه
 Henriهللانری ماسلله ،  R.Lalouرونلله اللللو  ،«بللوف کللور»متللرجم 
Masset آندره روسو ،A.Rousseau  )ًلیلا اورِ»را بله « بوف کور» غالبا
Aurelia »ِژرار دو نلروال»ایلن کتلاب،  ۀهدایت را به نویسلند و خود» 

G.De Nerval ِظللاهری  ، تشللبیه مللی کننللد، حللال اینکلله اگللر شللباهت
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للی آثارشلان را کنلار تخیّ ۀو جنب( خودکشی)این دو نویسنده  سرنوشتِ
 ۀعشلق کله زمینل ی مضلمونِحتّل( زیرا نظایر آن بسلیار اسلت)بگذاریم 

 متفلاوت نشلان داده از دو دیلدِ ،اسلت« لیلا اورِ»و « بوف کور» باطنیِ
 «...شده است

ظلاهری دانسلته ملی شلود،  شباهتِ« فرزانه .ف .م» آنچه از دیدِ 
ا بحث امّ. است« لی آثارشانتخیّ ۀجنب»این دو نویسنده و « خودکشی»

و « صادق هدایت» شباهتی که در زندگی و احوالِ الًدر این است که اوّ
      منحصللر« خودکشللی» ۀکنللیم، بلله همللان قضللیمشللاهده مللی « نللروال»

دیگلر بله معنلای  ۀتأثیرپذیری یک نویسنده از نویسند نمی شود، و ثانیاً
 ۀنوشلللت»و « تأثیرگذارنلللده ۀنوشلللت»اجلللزای  ۀکاملللل در همللل شلللباهتِ

خود در « فرزانه .ف .م»نیست، و این واقعیتی است که « تأثیرپذیرنده
هللدایت »: شللاره مللی کنللدبلله آن ا« نقللد بللوف کللور»جللای دیگللری از 
پلاریس را تلرک ملی گویلد، گذشلته از  ۳۹۱۱تامبر پهنگامی کله در سل

ر از تجربله هلای ملی آورد، سلرش پُل تعداد زیلادی کتلاب کله بله هملراه
 تحصلیلی بلدون داشلتنِ تلخی زندگیِ: العات کتابی استشخصی و اطّ

 ۀو توشل... ی کلافی، عشلق راسلتین، عشلق شکسلت خلورده مادّ ۀوسیل
 « .شده است رهنگی ای که در آثار ابتکاریش حلّعظیم ف

یادداشلتهای »و « بلوف کلور»ی «شلباهتها و تفاوتهلا» در فصلِ 
 از ایللن اثللرِ« هللدایت»دیللدیم کلله بخشللهایی از برگرفتلله هللای « بریگلله

، مانلده «بلوف کلور» داسلتانِ نشده، در بیرون از ترکیبِ حلّ« ریلکه»
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« نشللدگی حللّ»ایللن  تِلّلتللرین عو نیللز مالحظله کللردیم کله مهمّ. اسلت
اش و زندگی و «بریگه»و « ریلکه» زندگی و شخصیتِ ناهمگون بودنِ

ا شخصللیت امّلل. اوسللت «بللوف کللورِ»و راوی « هللدایت»شخصللیت 
« نللروال ژرار دو»از بسللیاری جهللات بلله شخصللیت « صللادق هللدایت»

در « نلروال»شباهت دارد و به همین دلیل تأثیرهایی کله از داسلتانهای 
شاهده می شود، در بافت داستان بهتر جای گرفتله اسلت م« بوف کور»

گذشلللته از  شلللباهتهای . و بیگانللله نملللایی کمتلللر پدیلللد آورده اسلللت
اصللی در داسلتانهای ایلن دو نویسلنده  شخصیتی، از آنجا کله مضلمونِ

از نلروال گرفتله « هلدایت»اسلت، آنچله « اثیلری معشلوقِ»و « عشق»
پلذیرفتنی و  نسلبتاً نملودی« بلوف کلور» است، در حدیث نفلس راویِ

 . آشنا دارد

تأثیر نپذیرفته باشلد، یلا پلیش « نروال»از « هدایت»ا اینکه و امّ 
داسلتانهای او را نخوانلده باشلد، « بوف کلور» از نوشتن و چاپ کردنِ

 بلا عطشلی کله بلرای شلناختِ« هلدایت»بعید به نظر می رسد، زیرا که 
در  اشلت، مسللماًفرانسلوی د نویسلندگانِ نویسندگان غربی، مخصوصلاً

« نروال ژرار دو»معروف می کوشید و  آثار نویسندگانِ یافتن و خواندنِ
کاملل  ۀمجموع. در آن زمان در شمار معروفترین نویسندگان فرانسه بود

صلادق »، یعنی در همان سالهایی کله  ۳۹۱۱تا  ۳۹۱۳آثارش از سال 
ای سمبولیسلته. چلاپ شلد در ده جلد تجدیدِ ،در پاریس بود« هدایت

بنیلاد گرفلت، او را  ۳۱۱۱ ۀهنری و ادبیشلان در دهل فرانسه که جنبشِ
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در [ Andre Breton]خود می دانستند، چنانکه آندره برتلون  پیشاهنگِ
نوشللت کلله اگللر بللرای  ۳۹۱۳در سللال « سور الیسللم ۀنخسللتین بیانیلل»

« سوپرناتورالیسللم» ۀجنللبش ادبللی خودشللان بلله جللای سور الیسللم کلملل
[Supernaturalisme ] آن را در  « نلروال ژرار دو»اختیار می کردند که

     بلله کللار بللرده اسللت، بللدون شللکّ« دختللران آتللش» کتللابِ ۀتقدیمناملل
 .درست تر می بود

در »رملان هفلت جللدی  ۀفرانسلوی، نویسلند« مارسل پروسلتِ»  
، یکلی از بزرگتلرین [گذشلته هلا یادآوریِ]« جستجوی زمانهای گمشده

را در رملان « نلروال» کلارِ ۀکله خلود شلیوداستان نویسان قلرن بیسلتم، 
عنلوان « زملان بازیافتله»بزرگش به کمال رساند، در جلد هفلتم آن کله 

یکللی از شللاهکارهای ادبیللات  ۀدر مرتبلل« سللیلوی»دارد، از داسللتان 
غیر ارادی خاطرات،  خود را در یادآوریِ ۀفرانسه یاد کرده است و شیو

 .دانسته است« نروال» ۀشبیه شیو

ی زمللانی کلله آلمللانی، حتّلل ۀر گرانمایللشللاعر و متفکّلل ،«گوتلله» 
او را، با زبانی « فا وستِ»منظوم  ۀبیست ساله بود و نمایشنام« نروال»

استوار و آهنگلین، بله فرانسلوی ترجمله کلرده بلود، هنرمایله هلای ایلن 
یوهللان »ترجملله را تحسللین کللرد و بللا دریللافتی کلله از آن داشللت، بلله 

آلمانی و دوسلت نزدیلک  ۀنویسند ،(Johann Eckermann)« اکرمان
بیلان  ۀخود گفت که به نظلر او ایلن ترجمله پدیلده ای شلگفت در شلیو

یکی از اصلیل تلرین و خلوش سلخن « نروال»است، و پیشبینی کرد که 
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« گوتلله»بله نقللل از « اکرمللان». تلرین نویسللندگان فرانسلله خواهلد شللد
خلود  ۀخوانلدن نوشلت ۀدیگر حوصل»نوشته است که او اعتراف کرد که 

، آن را «فا وست»از « نروال»فرانسوی  ۀترجم ا با خواندنِرا ندارد، امّ
 «.اثری نو و تازه یافته است

، شلللاعر فرانسلللوی، [Charles Baudelaire]« شلللارل بلللودلر» 
، شاعر و داستان نویس آمریکلایی، «ادگار آلن پو»را همسان « نروال»

سلحور داسلتان اعتلراف کلرده بلود کله م« ژان پلل سلارتر». می دانست
، ۳۳۹۳-۳۱۱۳]« هلللاینریش هاینللله»و  ؛او شلللده اسلللت« سلللیلوی»

Heinrich Heine] ایلن بلود« نلروال»، شاعر آلمانی، دریافتش از هنلر   
  بدیهلله واری نوشللته هللای او بللا هنللرورزیِ خودجوشللی و کلله کیفیللتِ

دلنشینی بیان  با پاکیِ[ نروال دو]کالم ژرار »: صبورانه ای همراه است
روح  بیماننلدِ هیچ چیز مگر لطافتِ ه تقلید ناپذیر است، و بهمی شود ک

      و رایحللله هلللایِ ؛او هنرمنلللدی بلللزرگ اسلللت... او شلللباهت نلللدارد 
ی حیلرت انگیلز یلن، کله در حلدّاندیشه اش همیشه در عطردانهلایی زرّ

 «.پرداخت یافته است، نهفته می ماند

، [Theophile Gautier، ۳۱۳۱-۳۱۳۳]« ئوفیلللل گوتیلللهت» 
را نویسللنده ای « نللروال»شللاعر ، داسللتان نللویس و منتقللد فرانسللوی، 

         کالسلللیکها، و در آن روزگلللار آشلللفته شخصلللیتی اسلللتثنایی  ۀهمپایللل
کمتر کسی در میان ادیبان »: می دانست، و به ویژه زبان او را می ستود

همواره از ... زبان او داشت  ما زبانی به پالودگی، نظم و شفافیتِ ۀدور
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   ملا بلیش و کلم بله کلار بلرده ایلم، پرهیلز  ۀیفهای ناهنجاری که همتوص
 Gerard D Nerval, Norma Rinsler, The Athlone]« .ملی کلرد

Press, London 1973] ژان ژیللرودو»؛ »[ Jean Giraudaux 
 ۀنمایشللنامه نللویس فرانسللوی، دربللارو ، داستانسللرا [۳۱۱۱-۳۹۳۳

. متعلالی درسلی اسلت در شلعرِ اورلیا به نظر من»: گفته است« اورلیا»
   شاعر کسی است کله زنلدگی خلود را در آیینله ای ملی خوانلد، چنانکله 

معکوس نوشته ای را در آیینه خوانلد، و ملی دانلد کله  می توان صورتِ
استعداد او، نمودار حقیقلت ادبیلات اسلت،  با این انعکاس، که نمودارِ

رخلوردار نیسلت، خلود نظملی را کله هملواره از آن ب چگونه بله زنلدگیِ
 ۀ، بللا پللرداختن چهللر«اورلیللا» بللا برجسللته کللردنِ« نللروال». ببخشللد

را به « زندگی»تنها چیزی که می خواسته، این بوده است که  ،«اورلیا»
 داسلتانِ... همان صورتی که ملی  شلناخته اسلت، بله روشلنی بیلان کنلد 

زی تعبیرهلای املرو ، به دور از آن آشفتگی و ابهامی که حاصلِ«اورلیا»
انگیختله از  ، یا شعفِ«نروال» ۀیاست، و به این دلیل که قریحؤما از ر

    نبللوغش پیشللی گرفتلله اسللت، نمللودارِ قریحلله اش بللر دیگللر مایلله هللایِ
 «.کامل است و خرسندیِ ،روحی جلوه ای از منطق، نشاطِ

انگلیسی، نویسلنده و اسلتاد [ Norman Cohn]« هننورمن کف»و  
[ افلق]« Horizon» ۀدر مقالله ای، در نشلریزبان و ادبیلات فرانسلوی، 

به عبارت دیگر آنچه . خواند« دالی در کالم»ی او را «اورلیا»داستان 
اش سورر الیسلللت ، نقّللل[Salvador Dali]« سلللالوادور داللللی»را کللله 
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 ژرار دو»اسپانیایی، با خ  و رنلگ در تابلوهلایش نشلان داده اسلت، 
 . تصویر کرده است ی خود«اورلیا»با کلمه در داستان « نروال

  را در شللعر و نثللر « نللروال»دیگللر هنللر  و بسللیار و بسللیار کسللانِ 
اشت، د« سرگردان»بود و روحی « غریب»ا او که انسانی امّ. ستوده اند

هنرمنلدان و  روانش به جنون انجامید، در محفلهلای ۀو آشفتگی فزایند
دیگلر در نزد هنردوستان، به سبب کارهای عجیبی که می کلرد، شلهرتی 

تبدیل شده بود، و این شهرت  «افسانه»نیز یافته بود و در زمان خود به 
از جمله جفری . می داد بیشتری ۀمی شد، جلو به تحسینی که  از هنر او

بله « نلروال آثلار ژار دو ۀگزیلد»، متلرجم [Geoffrey Wagner]واگنلر 
« النرو»کتاب از دو مورد یاد می کند، یکی اینکه  ۀمانگلیسی، در مقدّ

به هر محفلی می رفت، جمجمه ای را به عنوان ساغر یا جام شراب بلا 
 اوسلت، و  ملادرِ ۀفت کله ایلن جمجملگخود می برد، و به حاضران می 

آن ناگزیر شلده اسلت کله ملادرش را  می افزود که برای به دست آوردنِ
 اسلت طبّلال بلوده ۀفرمانده یک دست ۀیا می گفت که این جمج ؛بکشد

مخروط شکل،  و دیگر اینکه یک چادرِ. کشته شده استکه در نبردی 
سرخ پوستان داشت که هر وقت به جایی دعوت می شد که  ۀشبیه خیم

شب را باید در آنجا می گذراند، این چادر را با خود می برد و آن را در 
خوابیللدن در کللف اتللاق مهمللان برپللا مللی کللرد و خوابیللدن در آن را بلله 

 کله ش، عملر و نیز در سالهای آخلر.  دمی دا حراحت ترجی تختخوابِ
می دیدند که علاداتِ عجیلبِ او بله جلایی رسلیده اسلت کله دوستانش 
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گفته اند که کارهایی بسیار عجیب تر روانی است،  نشانۀ اختاللِ شدیدِ
-Palais]« پالله رویلال»از او سر می زد، از جملله اینکله او را در بلاغ 

Royal ] نواری آبی رنلگ را بله دنبلال دیده بودند که خرچنگی بسته به
او از ایلن کلار را کله پرسلیده بودنلد، گفتله بلود کله  می کشد، و مقصودِ

      مللی دهللد، چللون خرچنللگ واق واق  حخرچنللگ را بلله سللگ تللرجی
این واقعه را . دریا آشناست و از این گذشته با رازهای اعماقِ ،نمی کند

« یمللز جللویسج»جمللله آن بسللیاری از نویسللندگان نقللل کللرده انللد، از 
[James Joyce ] در داستانی با عنوان«Stephen Hero» تصلویر »، که

 .آن است ۀشکل تکامل یافت« جوانی هنرمند

در ادبیللات جدیللد  «نللروال ژرار دو»ه بلله اعتبللاری کلله بللا توجّلل         
، کله در «صادق هدایت»که  تصوّر کرد فرانسه داشته است، نمی توان 

فرانسلوی کتلابی از  ۀخود به ترجم ۀوانکاجپاریس با جست و جوی کن
ی کند و از آن این همه تأثیر می پلذیرد، می آلمانی دست پیدا «ریلکه»

را  از  « نلروال  ژرار دو» هرگلز  اسلم  در این جست و جوی چند سلاله
از یلا در  جلایی نخوانلده بلوده باشلد، و  ،هیچکس نشنیده بلوده باشلد

در صلحبت از « فرزانله» .اشلدوجود او و آثارش بی خبلر مانلده بلوده ب
 ،«بللوف کللور» در ترکیللب داسللتانِ« صللادق هللدایت»تأثیرپللذیریهای 

 سلینمای اکسپرسیونیسلت سلالهای بعلد از جنلگ» به تلأثیرِ مخصوصاً
تأثیر »اشاره می کند و از چندین فیلم نام می برد، و نیز از « اوّل هانیِج

نیللز از  و« قبللل از آن»و  ۳۹۱۱-۳۹۱۱ ۀدر دهلل «سللینما در ادبیللات
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اکسپرسیونیسللت، سورر الیسللت، امپرسیونیسللت و « جنبشللهای هنللری»
هدایت نه تنها به تمام این جنبشها »: فتوریست یاد می کند، و می گوید

آشنا بوده، بلکه آنها را در مظاهر مختلفشان پذیرفته بلوده اسلت و مثلل 
ه با اشلار ، و مخصوصاً«دیگر نویسندگان این دوران از آنها متأثر گشته

 نگلاه و تعبیلر چیزهلا کله خلاصّ ۀشیو»: می گوید« شباهتها»به بعضی 
سورر الیستها بوده و هست، به طور قطع در هنر هدایت که با بزرگترین 

 «.ر افتادهثّؤپیشاهنگان این هنر پاریسی همزمان بوده، م

هللم، آنهللایی کلله پللس از « صللادق هللدایت» از دوسللتان نزدیللکِ 
ی با مبالغله، ته اند، کم و بیش، و گاه حتّاو چیزهایی نوش ۀمرگش دربار
پرویللز ناتللل »جمللله آن مطالعللات او سللخن گفتلله انللد، از  از وسللعتِ

از »: گفت ۳۱۱۱در مجلس بزرگداشت او، در فروردین ماه « خانلری
بزرگ  ۀکمتر نویسند. العات وسی  و عمیقی بودادبیات دنیا دارای اطّ

ه هلدایت او را نشناسلد و و نامداری از قدیم و جدیلد و معاصلر بلود کل
ملن در ... آثارش را به هر زحمتی بود به دست نیاورده و نخوانده باشد 

العللات او در ادبیللات جهللانی و از نظللر از اطّ تللدّایللن دوسللتی مم طللیّ
 «.انتقادی فایده ها بردم

 ۳۱۱۱فلروردین ملاه  ۱۱جمعله،  ۀدر شمار« لیجهانگیر تفضّ» 
: نوشلت« هلدایت» ۀدربلار« مازیلار» ، با نام مستعار«ایران ما» ۀنشری

 ی تمللام آثللار مهللمّمللی خوانللد و حتّلل کتللاب زیللاد« صللادق هللدایت»
هر  کتاب  فلسفی  و  ادبلی  کله  در  . نویسندگان معاصر را خوانده بود
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ملن ... می فرسلتاد  نورایی برای او اروپا  منتشر  می شد، مرحوم شهید
کسلی  ،شده ام ا آنها آشنافرانسوی هم که ب در میان بعضی از نویسندگانِ

مدرن  را ندیده بودم که به قدر صادق هدایت از کتابهای فلسفی و ادبیِ
 «...الع دقیق داشته باشد فرانسه اطّ

، «صلادق هلدایت ۀویلژ ۀدفتر هنر، شمار»در « بزرگ علوی»و  
ملن ملدیون » ، در یادنامله ای زیلر عنلوانِ[، چاپ آمریکلا ۳۱۳۱مهر ماه ]

هللم ه آنچلله موجبللات دوسللتی و بلل» :، نوشللت«صللادق هللدایت هسللتم
پیوستگی او را به من و یا من را به او فراهم آورد گمان ملی کلنم عشلق 

 ۀروزنامل. هر دوی ما به ادبیات اروپلا و آمریکلا و موسلیقی فرنگلی بلود
     الع را مشللترک بللود و اطّلل (Les Nouvelles littéraires)نلوول لیتللرر 

نیا منتشر شده و چه کتابهلایی را بایلد بله می یافت چه اثر تازه ای در د
آن با دوستانش بحث می کرد و چله بسلا  ۀدست آورد و خواند، و دربار

بیشللتر . مللرا تشللویق مللی کللرد کلله آن را بخللوانم و نظللر خللود را بگللویم
 «.می شناخت آن زمان را نویسندگان سرشناسِ

بگلوییم کله از واقعیت دور نیست اگر با توجّه به این اشارات،           
نویسلندگان  آثار نویسندگان مشهور جهان، مخصوصلاً« صادق هدایت»

فرانسلوی  فرانسوی را به دست می آورد و می خواند، و با ادبیلات غیلرِ
 تنها همین زبلانِ فرانسوی آن آشنا می شد، چون ظاهراً ۀهم از راه ترجم
وبی ملی دانسلت و بلا زبلان انگلیسلی هلم آشلنایی ای خفرانسوی را به 

« اوللیس»ملان رُ نمی توانست مثالً ماًی که مسلّمختصر داشت، در حدّ
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[Ulysses اودیسه] اثر معروف جیمز جلویس ،[James Joyce ۳۱۱۱-
    او در  خللودِ. ایرلنللدی را بلله زبللان انگلیسللی بخوانللد ۀ، نویسللند[۳۹۳۳

« مجتبلی مینلوی»از تهلران بله  ۳۹۱۳سلبتامبر  ۱۹نامه ای بله تلاریخ 
انگلیسللی خللوب آسللان [ داسللتان کوتللاه]مللان و نللوول از تللو ر»: نوشللت

 بدیهی است که اگر او انگلیسی را در حدّ« خواسته بودم، چه طور شد؟
 انگلیسللیِ رمللان، و داسللتان کوتللاهِ ،درخواسللت ،کفایللت مللی دانسللت

      ۀزبللللان انگلیسللللی را، چنانکلللله از پرسشللللنام. نمللللی کللللرد« آسللللان»
ت یلک سلالی کله در مدّ ،آیدی ایران بر می استخدامی اش در بانک ملّ

در  پرسشلنامه،  . داشت، تا انلدازه ای آموختله بلود اقامت در هندوستان
، «را در کجا آموخته اید؟[ ها]این زبان »این پرسش که  در  پاسخ  به
فرانسلله را در تهللران و بعللد در فرانسلله، انگلیسللی را در »: نوشللته اسللت
صللادق »گللوییم کلله اگللر ب  و بللاز از واقعیللت دور نیسللت« .هندوسللتان

اقامت یک ساله اش در هندوستان، در عین حال کله  ۀدر دور« هدایت
اسلتعدادی  ۀمی آموخت، بلا همل« بهرام انکلساریا»زبان پهلوی را نزد 

ت کوتلاه زبلان انگلیسلی را هلم در که داشت، نمی توانست در این ملدّ
 .کفایت بیاموزد حدّ

« ق هللدایتصللاد»ا در ایللن تردیللدی نمللی تللوان داشللت کلله امّلل 
نویسندگان معروف فرانسه را می شناخت و آثلار آنلان را ملی خوانلد، و 
ایللن خوانللدنها در واقللع بللرای او آمللوزش داسللتان نویسللی بللا ترکیبللی از 

و باز در این تردیدی نملی تلوان . دیدها و شیوه های آن نویسندگان بود
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نده را می شناخت و داستانهای او را خوا« نروال ژرار دو»داشت که او 
 .بود و میان زندگی و دنیای ذهنی خود و او شباهتهایی یافته بود

    او بسلللیار چیزهلللا  دوسلللتان نزدیلللکِ« نلللروال ژرار دو» ۀدربلللار 
 هم دوستان دور و نزدیلکِ« صادق هدایت» ۀنوشته اند، چنانکه دربار

« نروال»شباهتهایی که میان  ۀا با وجود هماو بسیار چیزها گفته اند، امّ
می توان مالحظه کرد، آن دو بلا هلم یلک تفلاوت بلزرگ « یتهدا»و 

شلوخی و  ۀدرون و برونش را در پلرد« نروال»داشتند، و آن این بود که 
آنچله دیگلران  ۀهم به همین دلیل تقریباً. پنهان نمی داشت طنز و غرور

 از  پیدای او، یعنلی ۀتوصیفی است از چهر ،نوشته اند« هدایت» ۀدربار
    واقعلی خلود را در پلس آن پنهلان  ۀچهلر« دق هدایتصا»آن نقابی که 
روشللنفکر، کتللابخوان، « صللادق هللدایتِ»در همنشللینیها . مللی داشللت

صادق » ؛جامعه بود که با دیگران گفت و شنود داشت نویسنده و منتقدِ
اندیشه های تاریک  تنها، پریشان و بی پناهی نبود که وحشتِ« هدایتِ

 او مصداقِ زندگیِ. می داشت ی سرگردانمرگ و زندگ و تلخ او را میانِ
ایلن »: ع شلده باشلد و بگویلدحال کسی بود کله دچلار سلرگیجه و تهلوّ

و « دورن» در ایلن پنهلان داریِ« !من می چرخد سرِ دنیاست که به دورِ
   ، نیلاز بله بلی نیلازی تبلدیل «برون»تصویری معکوس از آن در  نمودنِ

  ری از ملردم، راحلت طلبلی بله اعتماد به نفس بله بیلزانداشتنِ می شد، 
هوسللهای سللرکوفته بلله روی گردانللی از  روزگللار ، و دردِ کللژ رفتللاریِ
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تقلی »بله  ۳۹۱۳تا   ۳۹۱۱نامه ای  که از برای نمونه به چند . ابتذال
 :نوشته است، نگاه می کنیم ، یکی از نزدیکترین دوستانش،«رضوی

« صللادق هللدایت»زمللان  آن ، کلله در ۳۹۱۱اکتبللر  ۳ ۀدر ناملل 
تقلی »نیلاز جنسلی، از کتلابی کله  بیست و سه ساله است، یعنی در اوجِ

کارتی کله »: ر می کند و می گویدبرای او فرستاده است، تشکّ« رضوی
دالراملی  ۀخلوش سللیقه هسلتید و چهلر الحلقّ. در جوف آن بود دیلدم

         ا بلله درد بنللدهامیللدوارم از او کامیللاب شللوید، امّلل. انتخللاب کردیللد
چلون غلوره نشلده تیرگلی زنلدگانی و بلدی دوران ملرا ملویز  نمی خورد

کرده، اگر خواستید کارت بفرسلتید تاریلک، غمنلاک و مهیلب باشلد 
 «.بیشتر دوست خواهم داشت

بله حللدس مللی تلوان دریافللت کلله تصلویر روی کللارت زن زیبللای  
صللادق » را نشللان مللی داده اسللت و انتخللاب آن از دیللدِ« دالرامللی»

بلدیهی اسلت کله . گی دوست او بلوده اسلتنشان خوش سلیق« هدایت
در کامیلاب « رضلوی»بلرای « هلدایت» منظور از آرزوی توصیه ماننلدِ

او از زن یا زنان زیبای  شدن از تصویر یک زن زیبای ناشناس، کامیابیِ
 تصلویر زنِ ، بلا دیلدنِ«صلادق هلدایت»در لحظه ای کله . واقعی است

او از  مللی کنللد، درونِ کامیللابی دوسللتش از زنللان زیبللا را آرزویِ زیبللا
ا این ناکامیلابی را است، امّ« غمناک»و « تاریک»ناکامیابی خودش 

چه چیز بله درد او « .به درد من نمی خورد»: پنهان می دارد و می گوید
نمی خورد؟ زن زیبای دالرام؟ زن؟ چرا زن بله درد او نملی خلورد؟ او 
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برخلوردار  نِاندک شمار جوانا ۀست در زمرای بیست و سه ساله  وانِج
« سلن للویی» ۀتحصیل در مدرسلکه خود ۀ از امیتازهای اجتماعی زمان

 انللدک  شللماری از  ۀرا بلله پایللان رسللانده اسللت و بلله زودی  در  زمللر
غیللر از . فرنگسللتان اعللزام مللی شللود تحصللیل بلله ۀجوانللان بللرای  اداملل

محرومیت جنسی، چه محرومیتهای دیگری داشته است که بتواند فشار 
« بلدی دوران»بدانلد؟ اگلر « تیرگی زندگانی و بلدی دوران»ز آنها را ا

بلوده باشلد « رضا شاه»دیکتاتوری  ۀممکلت در دور نظام سیاسیِ بدیِ
مللی کللرده اسللت،  «تیللره»را بللرای جوانللان روشللنفکر « زنللدگانی»کلله 

بیسلت و سله سلاله از « صادق هلدایت»جوانان محروم از نعمتهایی که 
  را هلزار بلار بیشلتر از او تیلره  « زنلدگانی»بایلد  ،آنها برخوردار می شلد

نمی بود که آنها را به « تصویر یک زن زیبا» ۀه مشاهدمی دیدند، و البتّ
بیسللت و سلله . مللی انللداخت« تیرگللی زنللدگانی»و « بللدی دوران» یللادِ

« غلورگی»سالگی را از حیلث بللوغ جسلمی و عقللی ملی تلوان دوران 
    « مللویز شللده»ن دوران خللود را در ایلل« صللادق هللدایت»ا دانسللت، امّلل
تیرگلی زنلدگانی و »را « در غلورگی ملویز شلدن»ایلن  تِمی بیند و علّل
کلارت « درد»قلملداد ملی کنلد و از دوسلتش بلرای ایلن « بدی دوران

   درخواست می کند، و ایلن نالیلدن چیلزی « تاریک، غمناک و مهیب»
 و« از نیلاز افتلادگی»در پلس « ناکامیلابی جنسلی»مگر پنهان داشلتن 

 .نمی تواند باشد« مویز شدگی»
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یکی دیگر از نقابهایی را کله صلادق هلدایت، شلاید نلا بله خلود  
گللاه، ضللعفهای شخصللیتی و آشللفتگیهایِ روحللی خللود را در پللس آن  آ

« حقیلر» :نثار کردن به دوست و بیگانه بلود« طعن»پنهان می داشت، 
قلاب بلا ایلن ن. همه چیز شمردن تقریباً« پلید»همه کس و  تقریباً دیدنِ

           ر او او را نگلللاه تکبّللل فروتنلللیِ. ر داشلللتفروتنلللی، نگلللاه تکبّللل لبخنلللدِ
ا دوستان و شیفتگانش که او را در آن زملان از می توانست لو بدهد، امّ

        القیلت ادبلی برتلر از خلود العلات و تیلزی ذهلن و خّاطّ حیث وسلعتِ
سلرگرم شلدگی ملی شلدند و بلا ایلن  می دیدند، به بذلله هلای او سلرگرم

 .دنر او غافل می ماندتکبّ فروتنانه اش را می دیدند و از نگاهِ لبخندِ

هدایت مرد شوخی بلود، »: او گفته است ۀدربار« بزرگ علوی» 
و گاه دشوار و غیلر ممکلن بلود کله ملرد اندیشلمند را در پشلت نقلاب 

ی با برخی حاضر نبود یک کلمه حرف جدّ. شناخت لگوییلودگی و وِ
 « .بزند

هلدایت »: خواسته بوده اسلت بگویلد کله« بزرگ علوی»شاید  
ی، و با بسیاری از کسانی که در مردی بود به ظاهر شوخ و در باطن جدّ

ا امّل« .ی سخن نملی گفلتآنها ارزش همصحتبی نمی یافت، هرگز جدّ
در پشلت ... ملرد اندیشلمند » اگر برای دوستان نزدیکش هم شلناختنِ

، شللاید «.اه دشللوار و غیللر ممکللن بللودگلل... نقللاب لللودگی و ولگللویی 
بیش از « به خود مشغولیِ»تها، تهایی داشت، و شاید یکی از این علّعلّ
 حلواسّ این دوستان بود که مانع از آن می شد که با اندک جمعیتِ حدّ



251 
 

   ل کننللد و بلله ضللعفها و او تأمّلل در مایلله هللای گفتللار و سللایه هللای رفتللارِ
ته وار ، بلکلله بللا دلبسللتگی یللک عقللده هللای او پللی ببرنللد، و نلله شللیف

للودگی و »هملان نقلاب  وحشتناک، از پشلتِ ۀدوست، او را از آن پیل
. یلا بلا او هملراه شلوند ،بیرون بکشند و با خلود هملراه کننلد« ولگویی

بودنلد و بلا او از دور « صلادق هلدایت»شاید آنهلایی کله جلوان تلر از 
و « شلیفتگی» ۀذبلاز ج غمی دادند که فار به خود حقّ ،آشنایی داشتند
دوگانگی را در رفتار او ببینند و از  ،«به خود مشغولی» کرِدر امان از سُ

اسلت کله در « تلورج فرازمنلد»یکی از این کسلان . آن در حیرت شوند
 :گفته است« دفتر هنر»در « کیخسرو بهروزی»مصاحبه ای با 

های او و ایلن هلم یکلی از تضلادّ. هدایت خیلی وسواسلی بلود»         
   از یللک طللرف آدمللی بللود تمیللز و وسواسللی و از طللرف دیگللر بلله . بللود

. پست ترین و کثیف ترین و آللوده تلرین مکانهلا رفلت و آملد ملی کلرد
یک مرتبه مرا بله ( پیش از آنکه به فرنگ بروم) ۳۱۱۱حدود سالهای 
، در آنجلا تلوی یلک غلار (بلاالی خیابلان اللله زار نلو)خرابه ای بلرد 

  ه معتلاد مثلل اشلباح نشسلته بودنلد و تریلاک علدّکثیفی که یک  ۀبیغول
می کشیدند، این آدم تمیز و وسواسلی نشسلت و هملان وافلور همگلانی 

از یللک طللرف آدمللی بللود بسللیار خجللول و ! آنهللا را بلله دهللان گذاشللت
ترسو، و از طرف دیگلر جسلارتهایی ملی کلرد کله بله  محجوب و ضمناً

هلم  بلا هلم  بله یلک بلار  ! ملی کشلید دعوا و کتک کلاری و کالنتلری
   بله دیلوار قصلر  ودر بازگشلت جللو کلاخ شلاه ایسلتاد . شلمیران رفتلیم
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هرچه گفتم آقای هلدایت ایلن کلار خطرنلاک اسلت، ! سعد آباد شاشید
 «!مأمور نگهبان هم از چنین جسارتی مات مانده بود! هی نکردتوجّ

بدیهی است که اگر صادق هدایت ظاهری شوخ می داشلت و             
       در شخصللیت نمللی بللود و ی، گرفتللار دوگللانگی یللا تضللادّی جللدّبللاطن

می کند، « لودگی»می دانست که در چه موقعیتی و برای چه مقصودی 
  ملی بلود، خود مسللّ ۀو اگر بر اراد ،می بود  خود مسلّ ۀیعنی بر اراد

هملراه بلود، زیلر « تلورج فرازمنلد» در موقعیتی که با یک جوان، ملثالً
دست به کاری خطرناک مثل شاشیدن به دیلوار « گهبانمأمور ن» چشمِ
از خود می پرسید که با ایلن عملل ملی خواهلد . سعد آیاد نمی زدقصر ِ 

 !چه چیز را به چه کس ثابت کند

او هم این ضعفها و عقلده هلا را  هوشمندِ شاید بعضی از دوستانِ 
 ا هرجا که الزم بلود از او سلخن بگوینلد،در شخصیت او می دیدند، امّ

آنها را به صالح او یا به صالح خود نمی دیدنلد، چنانکله  بر مال کردنِ
گفتله « آشنایی با صادق هدایت»، در جایی از کتاب «فرزانه .ف .م»

صللادق هللدایتی کلله در سراسللر عمللر خللود بللا افسللانه بللازی و »: اسللت
ایلن  فکر مبارزه کرد، خودش دچارِ تحمیق، با دروغ پردازی و تاریکیِ

از خودش بتی ساخته اند تا بتوانند بلا زللم و . شده است عالم اساطیری
 «...لتش را تغییر دهند ازیمبوهایی که بدان بند می کنند، هویت و اص
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 ۀآراسلته بله جامل« رِتکبّل»و « تحقیلر»و « طعلن»نمونه هلای            
و در بسلیاری از « صلادق هلدایت»در بعضی از نوشته های « فروتنی»

نامه هایی که به دوستان نزدیکش نوشته است،  نامه های او، مخصوصاً
نامله هلایی کله از  ابتلدای اقلامتش در  از  ،در ایلن ملورد. بسیار اسلت

پاریس تا چندی بعد از بازگشتش به ایران به تقی رضوی نوشته اسلت، 
بلاالخره »: ملی گویلد ۳۹۱۹ ۀژانویل ۱۳ ۀدر نامل. نمونه هایی می آورم

مضحک  ، فارت که از همه چی گذشتهبعد از گدا بازی و جهود بازی س
پس از آنکه ششصد فرانلک از جیلب خلودم خلرج کلردم، بلرایم بود و 

 «.خریدند و یکراست آمدم به مدرسه رنس بلی  راه آهن

دانشلجویان ماهانله صلد یلا صلد و پنجلاه  ۀسفارت در ماه به هم 
ملی بلود، آن « گدا بلازی و جهلود بلازی»اگر این کار . می داد فرانک
خود ششصد فرانک  ا بی بضاعتی که در جیبِدرسخوان امّ ویانِدانشج

نداشتند، و پدر و برادران و مادری گشاده دست نداشتند تا از هلر یلک 
چه ملی کردنلد؟ و  ،از آنها با نامه ای درخواست مبلغی پول اضافه کنند

او در دسلتگاه دوللت  ۀنفلوذی کله خلانواد ۀعجیب این است که با همل
 به فکرش نمی گذشت که این اوست که احتیاج به پولِداشتند، هرگز او 

جهود  ۀمن همبه هر صورت سر ِ»: بیشتر یا فراوان دارد، بلکه می گفت
 «.بازیهایشان را در می آورند

 هفتاد سال پیش به فرانسله رفتله اسلت، واردِ از ایرانِ« هدایت» 
 ه آن را مخصللوصِشللده اسللت، کلله البتّلل« رنللس» شللبانه روزیِ ۀمدرسلل
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 ۀا او که درونی آشفته و ناخرسند دارند، دربلارانیها نساخته بودند، امّایر
 «.خدا نصیب هیچ تنابنده ای نکند! چه جایی »: این مدرسه می گوید

 دختلران بلرایِ ۀکارت دعلوتی از طلرف مدرسل»در روز یکشنبه  
بلرود و بلا  ،پلیش آملده هفتاد سلالِ از ایرانِ می رسد تا دانشجویِ «بال

   ی از ایللن تجربلله دارد، حتّلل« هللدایت»تعریفللی کلله . صللددخترهللا برق
: او فقل  ملی گویلد. لحظه ای از واقعیت این تجربه را بیلان نملی کنلد

چلرا « .هلم ریختله و پاشلیدهه دستگاه ب ۀهم. بال هم فوق العاده نبود»
نملی دانسلت  نبلود کله« هدایت» نبود؟ آیا این خودِ« فوق العاده» بال

کنلد و چگونله رفتلاری داشلته باشلد تلا ایلن  در چنین موقعیتهلایی چله
 کند؟« فوق العاده»موقعیتها را چنانکه انتظار داشت، برای خود 

 ،در نزدیکللی پللاریس مللی رود« رنللس»بلله شللهر کوچللک              
ا انگار آن روزگار رفته باشد، امّ« فرح زاد»به « تهران»از  چنانکه مثالً

رفلتم شلهر، یکلی دو »: ی گویلددیدن بهشت را داشته است، و م انتظارِ
بلاقیش  بله چله  دلیلل  « .تازه سازی دارد، بلاقیش دوزخ اسلت خیابانِ

      دوزخ اسللت؟ بلله  ایللن  دلیللل  کلله کهنلله سللاز اسللت؟ نلله، از بیللان او 
. او از ایلن شلهر چله بلوده اسلت نمی تلوان دریافلت کله انتظلار واقعلیِ

 از واقعیللتِاسللت تللا « م کللردنایللز گفلل»خوانللدن شللهر نللوعی  « دوزخ»
 تجربله هلا و حقیقلتِ او بلا اینکله واقعیلتِ. تجربه چیزی نگفتله باشلد

   پنهلان « تقلی رضلوی»انتظارهای خلود را بلرای دوسلتی نزدیلک مثلل 
می خواهد بترکلد، هلیچ کلاری  ه امکلّ»: می دارد، در آنجا که می گوید
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ر ملی کنلد کله ضلعف یلا ، تصلوّ«بیخود معطل هستم. نمی توانم بکنم
نملی »کیلد ملی کنلد کله أی را بلرمال کلرده اسلت و بالفاصلله تعقده ا

 «.خواهد حاال برای همه تعریف کنی، هیچ چیز به کسی نگو

امتحلان »: ملی گویلد« تقی رضلوی»به  ۳۹۱۹مه  ۱۱ ۀدر نام          
الط و لوط همه اطلرافم نشسلته، . ه حاضر می شومالبتّ. هم بیخ خیالش

Surveilent [ناظر امتحان ]م سرکشلی عینکلی هلم هلر دَ و پلوزِ بد پک
صادق هدایت در ایلن زملان بله  «.ولی امید قبول شدن ندارم[ می کند]

تحصلیلی  ۀدیگلر رشلت بلارِ یلک. خودش از درسها عقب است اعترافِ
عللوا کللرده اسللت و در ایللن زمللان بلله تحصللیل در آخللرین رشللته، کلله 

ا     رد، امّلبرای امتحان آمادگی ندا. باشد، مشغول است« می ادبیاتمعلّ»
. او آماده نکرده اسلت انگار این دنیاست که خود را برای امتحان دادنِ

 ندارد، دانشجویان دیگر یا همدرسهایش« امید قبول شدن»حال که او 
الط و »که در اطراف او بلرای امتحلان دادن نشسلته انلد، یلک مشلت 

ر ب اسلت، دامتحان که وظیفه اش پیشلگیری از تقلّل اند، و ناظرِ« لوط
 و گنلاهِ ،ایلن یلک گنلاه. جللوه ملی کنلد« بد پک و پوز»هدایت  چشمِ

و بزرگترین گنلاهش ایلن اسلت  ،است« عینکی»دیگرش این است که 
که دللش ملی خواسلت  ،«هدایت»شاید . می کند« هر دم سرکشی»که 

بللرای          آزادانلله آثللار ادبللی جهللان را بخوانللد و آزادانلله بنویسللد، اصللالً
پللدر بللرای  مللادگی نداشللت و بلله خواسللت و زورِرسللمی آ تحصللیالتِ

 پلدر را از پاسلخِ ۀمرانلآ ایلن درخواسلتِ. تحصیل بله فرانسله رفتله بلود
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خلود از پلاریس، بله  ۳۹۱۱ ۀپلانزدهم ژانویل  ۀبله او در نامل« هدایت»
کید کرده بود کله أت خود حتماً ۀپدرش در نام .روشنی می توان دریافت

ش را فق  به درسلهایش د و حواسّتحصیل به نویسندگی نپرداز ۀدر دور
، در پاسلخ  ۳۹۱۱ ۀدر پانزهم ژانویل« صادق هدایت». معطوف بدارد

کتلاب نویسلی را  فکر و خیلاالت سلابقِ»: پدر به او نوشت این اشارتِ
از آن . چه کتابی چاپ کردم یا چله چیلزی نوشلتم. هم درست نفهمیدم

. چیز دیگر ننوشتموقتی که به اروپا آمده ام بجز کاغذهایی که فرستادم 
اگر مقاله یا چیز دیگلری چلاپ کلرده ام در تهلران نوشلته بلودم، فقل  

« .فوق العاده ای کرده ام نمی دانم چه کار. تاریخ آن را عوا کرده ام
قاعلده اسلت کله  کلاری خلالفِ« کار فوق العاده»و منظور هدایت از 

هر حال، اکنون ا به امّ. آن را آمرانه از او انتظار داشته است پدر رعایتِ
دلش می خواست پلول فلراوان در  ،در فرانسه بود« صادق هدایت»که 

       فللارغ آنچلله مللی خواهللد بخوانللد و آنچلله  اختیللار داشللته باشللد و بللا سللرِ
ا امّ او هم این را می دانست، خودِ. می خواهد بنویسد و خوش بگذراند

و عیللب »اصلللی را پنهللان مللی داشللت و آن را بلله صللورت  ناخرسللندیِ
         .کوه مللی کللرددام شِللدر هملله کللس و هملله چیللز مللی دیللد و مُلل« ایللراد

در . داد و بله ایلران برگشلت« اسلتعفاء»تحصیل  ۀسر انجام هم از ادام
آقلای »از فرانسله بله او ملی نویسلد کله « تقی رضلوی»ایران، وقتی که 

او از  محصّالن ایرانی در اروپا، به پشیمان شلدنِ ، سرپرست کلّ«تآمر
تقللی » ۀتحصللیل در فرانسلله اشللارتی کللرده اسللت، در جللواب ناملل تللرکِ

باری در موضوع کار و اوضاع هم، منلزل عقیلده »: می نویسد« رضوی
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ی معلارف هلم موافلق بلود، حتّل داشتند که دوباره برگردم اروپا، وزارتِ
بلرای هرچله کله دللم ملی خواهلد، ،  Decorاشلی، بلرای گفتند برای نقّ

ه زیلادی بگوییلد کله گفل آتنده به آقای ملراز قول ب. خودم حاضر نشدم
 «.ن هم پشیمان نیستمخورده اند، اآل

      « تقللی رضللوی»خللود بلله  ۳۹۱۳ ۀسللیزدهم ژانویلل ۀا در نامللامّلل 
بی آنکه از پشیمانی سخنی بگوید، از زندگی در پاریس با حسلرت یلاد 

بعد رفتم کافه الله زار قدری بله یلاد فرنگسلتون » :می کند و می نویسد
ملن  تمام کیف و تفلریحِ. رادیو، بعد آمدم به خانه ون گوش کردم بامزق

، «آوانگلارد»جلای سلینماهای . موزیلک دار شلدهۀ منحصر به دو کافل
 «...می خورم همین افسوس را از پاریس. جای تئاترها خالی

پشلیمان  ۀدربلار« هلدایت»حرفهلای  با زمینه ای که از دوگانگیِ 
فرانسه به دست می آیلد، شلاید بتلوان  تحصیل و ترکِ نبودنش از ترکِ

ا ملی خواسلت، امّل را« زنلدگی در پلاریس»چنلین برداشلت کلرد کله او 
 را که شرطش از دست دادنِ« درس خواندن در پاریس»حاضر نبود که 

نملی گذاشلت کله  خواندن و نوشتن بود، بپذیرد، و شاید غرورش آزادیِ
ک و راسلت سلخن بلا نزدیکتلرین دوسلتانش، رُ از این واقعیت، الاقلّ

 .بگوید

در نامه هایی که به دوستان نزدیکش می نویسد، و در آنها لحنلی  
 کژ بینیِ کند، آن حالتِ« لودگی و ولگویی»خودمانی دارد و می تواند 
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یی که عبارتهاآمیخته به شوخی آشکار می شود، و بسیاری از کلمه ها و 
رنلگ و واقعیتهایی است عادی، صلورت علوا ملی کنلد،  ۀبیان کنند

ناخرسلندیها  ۀطعن و تحقیر می گیرد و به این ترتیب پنهان کنند آهنگِ
 ۀو دهندو عقده های او، و در عین حال، برای آنها که بصیرت دارند، لف

 . او می شود عقده های جنسیِ این ناخرسندیها و عقده ها، مخصوصاً

« مِترحّ حسّ»نوشته است، « مجتبی مینوی»در نامه هایی که به  
نه بلا « مسعود فرزاد». تبدیل می شود« زنی پیر حسّ»رگ علوی به بز

چشم حیا شلده اش کسلب معلوملات و دفلع »چشم دردمند، بلکه با 
کله در « هلدایت»مجبتی مینوی در لندن است و « .مجهوالت می کند

ت بلوس و کنلار و آغلوش زیبارویلان محلروم اسلت، بلا ایران البد از لذّ
تلو از چله قلرار اسلت؟ البلد  ت بنلدازِوضلعی»: حسرت از او می پرسلد

معاشلرت و آمیلزش بلا « .آن هم چه شکمی از عزا درآورده ای ،شکمی
« سلپوختن»بله معنلای « انداختن» ۀزن یا مغازله و عشق بازی در کلم

شلکم »گرسنگی است با  هم دفعِ« انداختن» ۀخالصه می شود، و نتیج
علام و معملول  ۀه شلیودر پایان همین نامه، آنجا که ب. «از عزا درآوردن

 آن زمللان، از جانللب کسللان سللالمهایی رسللانده مللی شللود، ناملله نویسللیِ
گلللاه، و البتّللل« صلللادق هلللدایت» شلللوخی و للللودگی و » ه از درِناخودآ

: ملی گویلد ذهلنش یلاری ملی گیلرد و دا لمِ انفعالیِ ۀ، از زمین«ولگویی
ت پای عمو جانم را می بوسلم سنیست در جهان خانم هم می گوید ش»
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ت و یلک خشلدک کلرپ ژورژِ ۀکنفروح االطلس، دو تا تف ۀک شلیتو ی
 «...وال از عمو جان می خواهد [ خشتک]

صلادق هلدایت، کله شلیفتگاش آن را « طعن و تحقیلرِ» در زبانِ 
« مزیقلان»تعریف می کننلد، موسلیقی بله « شوخ و لوده و ولگو» زبانِ

، «ر و کچلهاکو»، رفقا به «تولید مثل جدید»می شود، نوزاد به  تبدیل
، «ضلعیفه»، زن بله «ه نوالله کلردنگفل»، خوردن به «هر گور»هرجا به 

، چیز نوشلتن بله «الیخر حمّ»، کار کردن به «طب  ۀشلیت»طب  به  زیورِ
، و مانند اینها، و «بر ما مگوزید»، مغرور به «قدم رفتن مزخرفات سرِ»

رعقده که با پُ آزرده و ناخرسند و یک انسانِ اینها نشانی از روحِ ۀدر هم
      آملده در  اگلر در موضلوعهایِ. دنیا و مافیها قهر است، نمودار می شلود

تلداعی  فکلر، یلا رشلته هلایِ های ارتباطیِل کنیم و خطّاو تأمّ ینامه ها
دارد کله  حلقّ« صلادق هلدایت»معانی را در آنها بیابیم، ملی بینلیم کله 

هد بیعلدالتی اسلت، خلود شلا ۀآزرده و ناخرسند باشد، زیرا که در جامع
   هنگلامی در ملی یابلد و از آن بله سلتوه  ا او ایلن بیعلدالتی را معملوالًامّ

 خود را در نظر دارد و این موقعیلت را بلا موقعیلتِ می آید که موقعیتِ
کسانی مقایسه ملی کنلد کله بلا زد و بنلد و سازشلکاری و چاپلوسلی بله 

 ا از روشلنفکرِامّل. مقامی رسلیده انلد و رفلاهی دارنلد و خلاطری آسلوده
 واقعیتهللایِ»نویسللنده ای ماننللد او البللد انتظللار مللی رود کلله همیشلله 

د و بشناسلد، بِرِسَل رببیند و بَ« عمومی واقعیتهایِ» ۀرا بر زمین« شخصی
اگللر مللی کللرد، بللا آن . خللود چنللین نمللی کنللد ۀو او در زنللدگی روزمللرّ
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 «صلادق هلدایتِ»هوشمندی ای که داشت، به آسانی در می یافلت کله 
آن یلک . یکسان و یگانه نیسلت کارمند« صادق هدایتِ»با  هنرمند

مان و عقلب اسله نابل ۀدر یلک جامعل اسلت، مخصوصلاً« هنرمنلد»که 
مقصلودی کلرده  خود را وقفِ مانده، شهادتی را پذیرفته است و زندگیِ

رسیدن بله آن هلم از دیگلران،  دیگران نیست و در راهِ است که مقصودِ
. عی نمی تواند داشت، توقّجامعه آن ی و اداریِاز نظام سیاس مخصوصاً

   اسلت، هلر صلبح در لحظله ای کله« بانک کارمندِ» و آن یک که مثالً
 را بیرونِ« هنرمند منِ»اداره اش بگذارد، باید  می خواهد قدم به درونِ

« کارمنللدان» وارد شللود و در صللفِ« کارمنللد مللنِ»در بگللذارد و در 
 موقعیلت کارمنلدان همسلطحِ ار لحا  بلخود را از ه بایستد و موقعیتِ

در همه جلا و در . چنین نمی کند« صادق هدایت»خود مقایسه کند، و 
ش را با خود دارد و در همه جا و در همه وقت «هنرمند منِ»همه حال 

در حیرت و خشم است که چرا در همه جا و در همه وقت قدر دانش و 
هلیچ مملکتلی و در هلیچ هلیچ نویسلنده ای در . او را  نمی شناسند هنرِ

انتظار داشته است، برخوردار نبلوده « صادق هدایت»زمانه ای از آنچه 
 . است

 این واقعیت یکی از نامه های او بله دوسلتِ تر دیدنِ برای روشن        
م ایلن نامله را در دوّ. را بررسی می کنم« حسن شهید نورایی»نزدیکش 

 ۀفرقل»شور با حکومت نوشته است که اوضاع سیاسی ک ۳۹۳۳تامبر پس
در ایلن موقلع صلادق . بلر آذربایجلان آشلفته تلر شلده اسلت« دموکرات
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جمللله آن از  ،چنللد نفللر دسللتگیریِ خبللرِ« مللردم ۀروزناملل»هللدایت در 
ایللن دسللتگیری، چنانکلله  تِعلّلل. هویللدا را خوانللده اسللت[ اسامیرعبّلل]
به »نوشته است، « نامه های صادق هدایت»در کتاب « د بهارلومحمّ»
صلادق هلدایت کله ایلن رسلوایی . بلوده اسلت« هام قاچاق در فرانسهاتّ

در این پیشامد من »: می گوید ،ی اش را جریحه دار کرده استملّ غرورِ
ت شلیعه گنلدش را بیشلتر بلاال بیلاورد بهتلر ا هرچه ملّبیطرفم، امّ کامالً
و در اینجاسلت « .بگذارید ما را آن طور که هستیم بشناسندال ً اقّ. است
بلی اعتنلا »خلود در ایلن واقعله را کله شلاید ملرادش « ی طرفلیِبل»که 

کسلانی ماننلد خللود در  موقعیلتِ بله ایلن واقعله اسللت، حاصللِ« مانلدن
در مملکتی که آدم مثل یهودی سرگردان » :مملکت می داند و می گوید

 «زندگی می کند، به چه چیزش ممکن است عالقه مند باشد؟

همه « آدم»از « دق هدایتصا» پیداست که در این جمله منظورِ 
خود دارد ، زیراکه بالفاصله ایلن  کس نیست، و بیشتر نظر به موقعیتِ

تلازه حقلوقم  ،خدمت ۀبعد از شانزده سال سابق»: را به یاد می آورد که
مللن سللوخته،  را نصللف کللرده انللد، یعنللی دولللت دلللش بلله حللال پیللریِ

ندیلده  بانلک را ۀپلنج سلال سلابق خواسته مرا هلم رسلمی کنلد و ضلمناً
سه سال دیگر را چون استعفاء کرده بودم و یک سلال  ۀبه اضاف ،گرفته

 ۀدر دانشللکد« صللادق هللدایت»در ایللن زمللان « .بلله هنللد رفتلله بللودم
          بللدیهی اسللت کلله اگللر .هنرهللای زیبللا در مقللام متللرجم کللار مللی کللرد

نگیرند، باید در این « ندیده»او در بانک را  خدمتِ ۀمی خواست سابق
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 ۀبرداشتن قدمهای معملول در جامعل او اهلِ ادمی بر می داشت، امّراه ق
نابسامان و بی رسلم و بلی راه نبلود، و خلود ایلن را ملی دانسلت، و بله 

نوشلتنش احمقانله »: نامله اش ملی گویلد ۀهمین دلیل است که در ادامل
هلیچکس را  قِاست، ولیکن من کوچکترین اقدامی نخواهم کرد و تملّل

 «.نخواهم گفت

بلود کله کلوچکترین « صادق هلدایت» ۀاین شایست، بوار خبسی  
ع و آزرده ا او همچنان متوقّامّ. هیچکس را نگوید قِاقدامی نکند و تملّ
 ملنِ» خلود را از « هنرمند منِ»د، زیرا که نمی تواند و ناخرسند می مانف

آنوقلت بایلد » :ش جدا نگهدارد، و در اینجاست که ملی گویلد«کارمند
ملی گذارنلد و عنلوان نویسلنده و  ه هندوانه زیر بغلمانافتخار هم کرد ک

ع ایلن توقّل از برنیاملدگیِ« !غیره هم در ایلن مملکلت بله آدم ملی دهنلد
     اگللر حوصللله داشللتم و رغبللت »: چنللان خشللمگین اسللت کلله مللی گویللد

می کردم که مزخرفی بنویسم، آنوقت بهشان حالی می کردم و نسلشان را 
دزدها و مادر قحبله هلا  دستِ[ به]که  التاًعج. ه می کشیدمحسابی به گف

 «.این هم مثل باقی دیگرش. خوب مسخره شده ایم

نوشللتن « رغبللتِ»و « حوصللله»در ایللن دوره صللادق هللدایت          
پیلام »و « فلردا» به بعد به غیر از داسلتان کوتلاهِ ۳۱۱۱از سال . ندارد

 ۀجملل، بلله  تر«گللروه محکللومینِ»مقدملله ای  بللر  بلله صللورتِ« کافکللا
     کافکللا، چیللزی از او منتشللر « مسللخ» ۀترجملل و« حسللن قا میللان »

اگر حوصلله داشلتم و رغبلت ملی کلردم کله »اینکه می گوید . نمی شود
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 داستانی است، شاید در ردیفِ مثالً رش نوشتنِو، منظ«مزخرفی بنویسم
هجللو »، یللا «وغ وغ سللاهابیه»، یللا قضللیه ای «حللاجی آقللا»داسللتان 

« بهشان حالی»، تا او بتواند در آن «توپ مرواری» ای در ردیفِ«نامه
« هگفلل»را بلله « دزدهللا و مللادر قحبلله هللا» ، نسلللِ«نسلشللان را»کنللد و 
انتقلام بله مشلام ملی رسلد،  تهدیلد و آرزویِ او بویِ ۀاز این گفت. بکشد

او رفتله  در این حال با ستمی کله بلر شلخِِ« صادق هدایت»زیرا که 
یلن سلتم در او شلعله ور شلده اسلت، خشلمی کله از ا ۀاست، و با انگیز

« نسلشلان ه کشیدنِبه گف»می خواهد تا از آنها با « رغبت»و « حوصله»
 .انتقام بگیرد

آرامشی می داشلت و  در این زمان روحاً« صادق هدایت»اگر            
 القیت در فیضان می بود، نمی گذاشت کله خرابلیِخّ ۀاو چشم در ذهنِ

 ماهانه او را چنین غضبناک کند و به قعرِ اوضاع مملکت و کمی درآمدِ
، یعنلی در  ۳۹۳۱او در ملاه اوت . بی حوصلگی و بی رغبتی بکشلاند

، همچنلان «شلهید نلورایی»این نامه بله  حدود هشت ماه بعد از نوشتنِ
کلله بللا او « شللهید نللورایی»هنرهللای زیبللا کللار مللی کنللد و  ۀدر دانشللکد

از واقعیللت زنللدگی او مکاتبلله دارد و بللیش از اغلللب دوسللتان دیگللرش 
: مللی نویسللد« زاده محمللدعلی جمللال»بللاخبر اسللت، در ناملله ای بلله 

حقوقش سیصلد و . هنرهای زیبا کار می کندۀ در هنرکند هدایت فعالً»
متلرجم اسلت،  ظلاهراً. کاری در حقیقت نلدارد... شصت تومان است 

اعت روزی نلیم سل.. .محتاج به ترجمله باشلدکه ولی متنی وجود ندارد 
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. ل کالهش را بر می دارد و در  گوشه ای می گذارداوّ. آنجا سر می زند
بعد روی صندلی می نشیند و زنگ می زند یک چای قند پهللو دسلتور 

تی بله دیلوار نگلاه ملی کنلد و اگلر روزنامله ای زیلر سپس ملدّ. می دهد
و پلس ( نمی خوانلد ولی)اول آن نگاه می کند  ۀدستش باشد، به صفح

بلدون اینکله یلک کلمله بلا کسلی حلرف بزنلد،  داًی مجلدّچا از صرفِ
 .کالهش را بر سر می گذارد و از همان راهی که آمده بود، بر می گلردد

یلک کلمله خلالف یلا اغلراق در آنچله . روزانه هدایت ۀاین است برنام
 «...او از همه چیز بیزار است... عرا کردم نیست

   و « صلللگیبللی حو»در ایلن تردیللدی نمللی تلوان داشللت کلله ایلن  
 ۀنملی توانسلت بله تملامی زاییلد« بیزاری از همه چیز»و « بی رغبتی»
بسیاری از بزرگترین . باشد« کمی درآمد»و « اوضاع مملکت خرابیِ»

خرابلی اوضلاع  ۀجهان بهترین آثارشان را در بلاالترین درجل نویسندگانِ
 اگلر او در. خودشان به وجود آورده انلد مملکتشان و در اوج تنگدستیِ

ماهانه سیصد و شصت تومان حقلوق ملی گرفلت، حقلوق  ۳۱۱۳سال 
او در . کمتلر از صلد و پنجلاه توملان بلود ۳۱۱۳یک آموزگار در سال 

کلارش  اقِتلبنابراین می توانست در ا. اداره هم که چندان کاری نداشت
خلود داشلت، همچنلان داسلتانهایی  ۀبنشیند و با شلناختی کله از جامعل

گذشته اش بنویسد، یعنلی اثرهلای  ر از داستانهایِرمایه تر و پرداخته تپُ
« حوصله»ا او برای نوشتن امّ. بیاوردادبی با ارزش و ماندگار به وجود 

نداشت، و تازه اگر هم می داشت، در آن لحظه در بند ایلن « رغبت»و 
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        نبللود کلله اثرهللای ادبللی بللا ارزش و مانللدگار بلله وجللود آورد، و فقلل  
 .بنویسد« ه کشیدن نسل آنهابه گف»ام چیزی در می خواست برای انتق

« صللادق هللدایت»و بلاز در ایللن تردیلدی نمللی تلوان داشللت کله  
مثللل خرابللی  ،ه نمللادسللتاویزهایی موجّلل دردی هولنللاک تللر را در پللسِ

  خلود پنهلان  اوضاع مملکت و بیعلدالتی دسلتگاه اداری و کملی درآملدِ
خلود « بی رغبتیِ»و « بی حوصلگی»اصلی این  تِمی داشت، و از علّ

ت اصللی، یلا آن درد علّل. به نوشتن هم با هلیچکس سلخن نملی گفلت
هولناکی که او را به قعر یأس و بیزاری از همه چیز و همه کس کشلانده 
بود، حالتی است که برای بسیاری از نویسندگان پیش آملده اسلت و آن 

للت تعبیر کرده اند، و ایلن حا« ذهنی مرگِ»یا « القیتخّ مرگِ»را به 
 برای نویسندگانی پیش می آید که در نوشتن همواره به درونِ مخصوصاً

دیگللران مللی نویسللند، آن  ۀی مللوقعی کلله دربللارخللود نظللر دارنللد و حتّلل
او را در خلود آشلکار  نویسنده اند و ضلمیرِ دیگران چهره هایی از خودِ

 ۀو در اینجاسللت کلله مللی خللواهم بگللویم کلله بللا وجللود هملل. مللی کننللد
داشللت، یللک « نللروال ژرار دو»بلله « صللادق هللدایت»شللباهتهایی کلله 

ایلن  آن دو را متفاوت می کرد، و آن خصوصیت مهمّ ،مهمّ خصوصیتِ
ناخرسللندیهای خللود را بلله  ۀتهللای همللعلّ« صللادق هللدایت»بللود کلله 

 ۀمایلله هللای هملل« نللروال ژرار دو»ملهللای بیرونللی نسللبت مللی داد و اع
صللادق »یگللر، د بلله عبللارتِ. خللود مللی جسللت آشللفتگیها را در درونِ

خود بیم داشلت، یلا پلروا ملی کلرد، و  از شناختن و شناساندنِ« هدایت
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زنلدگی  تلرین هلدفِخود را مهمّ شناختن و شناساندنِ« نروال ژرار دو»
 مللرگِ»یللا « ذهنللی مللرگِ»ی هنگللامی کلله بللویی از حتّلل. مللی دانسللت

بارهلا . آن را از دیگران پنهان نمی داشت ،در خود می شنید« القیتخّ
یلا « اسلکیزوفرنی»و نیلز « یلا بینلیؤجنلون ر»روانی، که آن را  یِبیمار

شللدید  افسللردگیِ ۀداده بودنللد، بللا عارضلل تشللخیِ« جللوانی جنللونِ»
موجب شده بود که دوره های دراز در بیمارستان نگلاهش دارنلد، و در 

آنها بود، همینکه از بیمارستان بیرون آملد،  آخرین دوره که سخت ترینِ
، را ادامله داد، و «اورلیلا»معروف تلرین داسلتانش،  مِبخش دوّ نوشتنِ
          ت و وسواسلی برای چاپ آماده می شد، بارها با دقّکه ل آن را اوّ بخشِ

به  ،پیش از افتادن به بیمارستان. ترش دادسفوق العاده اصالح کرد و گ
تش شلاید علّل. اسلف انگیلز اسلت. به جایی نمی رسم»: دوستی نوشت

بلا وجلود ایلن ... در بله کملال رسلاندن کلار باشلد  وسواس بیش از حدّ
ه هر وقت که بتوانم، چون این از بیملاری نیسلت، از ادامه می دهم، البتّ

 « .ذهن است ندیِکف

بللرای  آنچلله را کلله فکللر مللی کنللد، عینللاِ« نللروال»مللی بینللیم کلله  
کلار وسلواس  در بله کملال رسلاندنِطلرف از یلک . می نویسد دوستش

دیگر گمان  طرفو این برای او واقعیتی است، و از دارد،  بیش از حدّ
دی شده باشد، و این راهلم از خلود و می کند که شاید ذهنش دچار کنف

این حالت ادامه پیلدا ملی کنلد  . دوستش، و دوستانش، پنهان نمی دارد
ف لّؤ، م«رینسلرنورما » ذهن، که به قولِ تا  آنکه وحشت از عقیم شدنِ
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، بلللرای هنرمنلللد بلللدترین «ژرار دو نلللروال»[ زنلللدگی و آثلللارِ] کتلللابِ
، شوحشتهاست، چنان بلر او چیلره ملی شلود کله بله دوسلت نویسلنده ا

دانلی، هراسلی کله ملن از  ملی»: می نویسد[ Georges Bell]« ژ بلرژ»
ملن بلوده  یلأس عمیلقِ تِبزرگتلرین علّل ،خودم دارم ۀالققوای خّ بابتِ
از . ک سطر چیز بنویسلمنتوانسته ام ی ن روزهاست که واقعاًاآل... است

صلبح روز بعلد « .آن بیم دارم که دیگر نتوانم هیچ چیز به وجود بیاورم
« خودکشلی»رده بود، یا در واقع مُ« نروال ژرار دو»از نوشتن این نامه 

 .کرده بود

نا آشنا بودن بلا  از یک طرف شاید به سببِ« صادق هدایت»ا امّ 
ی که از بیش از حدّ« عتوقّ» ، و از طرف دیگر به سبب«واقعیتها» نهِکف

القیت خّ فقرِ»و « ذهنی ورشکستکیِ»جامعه داشت، هنگامی که دچار 
ا وقلوع آن را سقوط ملی کلرد، امّل این خا شده بود، در سیاهیِ« هنری

ی اگر در نهفته ترین جای ضمیرش بر او آشکار شلده حتّ. نمی پذیرفت
مانلده  ش از حلدّو هنلری خلود بلی ی فکر بود که در مرحله ای از رشدِ

است و در این مرحله سخت کهنه و فرسوده شلده اسلت، نله تنهلا بلرای 
ت را به چیزی سوای واقعیت وابسته دیگران، بلکه برای خودش هم علّ

« زاده محمد عللی جملال»، به  ۳۹۳۱پانزدهم اکتبر  ۀدر نام. می کرد
باری اصل مطلب اینجاست که نکبلت و خسلتگی و بیلزاری »: نوشت 
بله هملین مناسلبت . دیگر بیش از این ممکن نیست. ایم را گرفتهسرتاپ

می توانم خود را گلول بلزنم  س و ناله دارم و نهشکایت و چُ ۀنه حوصل
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دارم، فق  یک جور محکومیت قی آلودی است  و نه غیرت خودکشی
همله چیلز بلن . کلنم  طلیّباید مادر قحبه ای  بی شرمِ گندِ که در محی ِ

 «.ی هم نیستبست است و راه گریز

« بیزاری»چیست؟ این خستگی از کجاست؟ این « نکبت»این        
تهایی دارد؟ آن حقیقتلی کله بلر او آشلکار شلده اسلت و ت یا علّچه علّ

مانع از آن می شود که او بتواند بازهم خود را گول بزند، چیست؟ اگلر 
، آن انلدک مایله امیلدی «همه چیز بن بست است و راه گریزی نیست»

آشللکار مللی شللود، « خودکشللی نداشللتن غیللرتِ»در  انللده اسللت وکلله م
چه معجزه ای است؟ و آیا اگر بلرای او امکلان رهلایی از  وقوعِ انتظارِ

گشوده « بن بست»د، مپیش می آ« مادر قحبه بی شرمِ محی  گندِ»آن 
« شلکایت»زنلدگی نالیلدن اگلر  می شد؟ و آیا چنین مأیوسانه از تلخیِ

 دارد؟ نیست، چه تعریف دیگری 

دو سلالی پلیش از خودکشلی در نامله ای بله « ژار دو نلروال»ا امّ 
آنچه اکنون می نویسم سلخت در دایلره ای »: صادقانه گفت« ژرژ بل»

من اکنون خود را تکرار ملی کلنم و چیلز تلازه ای . محدود دور می زند
 «.مبرای نوشتن ندار

او در آخلللرین روزهلللای زنلللدگیش بیشلللتر اوقلللات را گرسلللنه در  
 ابانهای پاریس می گشت، و برای اینکه دوسلتانش را بلا درد و رنلجِخی

خود نیازارد، خود را از آنها پنهان می داشت، و در گریلز از تنهلایی بلا 
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 ۀدر دورانلی کله چشلم. راه نشین همراهلی و همزبلانی ملی کلرد گدایانِ
 القیتش فیضان داشت، با اینکله معتقلد بلود کله جامعله بایلد حقلوقِخّ

حرفه های دیگر رعایت کنلد، هرگلز  دارندگانِ را هم در حدّنویسندگان 
نویسندگی را از حرفه های دیگر برتر نمی شلمرد، بلا تنگدسلتی زنلدگی 

آثلار شلاعران و  ۀمقالله بلرای نشلریات و ترجمل می کلرد، از راه نوشلتنِ
         آلمللانی بلله زبللان فرانسللوی انللدکی بللر درآمللد نللاچیز خللود نویسللندگانِ
ی جدا عه را مدیون خود نمی دانست و برای نویسنده حقّجام. می افزود
اثری که به جامعه عرضه می دارد، قا ل نبود و انتظار نداشلت  از ارزشِ

چنانکله . نویسلنده بلودن از امتیلازی ویلژه برخلوردار شلود که به اعتبارِ
به پدر و دوستان « ژرار دو نروال»نامه های  ۀ، با مطالع«رینسلر نورما»

ادای دیلن بله  ره کلارش را در حکلمِااو هملو»افته است، نزدیکش دری
             زنلللدگی  جامعللله اش، بللله دوسلللتانش، بللله پلللدرش، و شلللاید بللله خلللودِ

 «.می دانست

« القیتخّ مرگِ»یا « ذهنی فقرِ»از « نروال ژار دو»وحشتی که          
نلزد  دراو  معللوم بلود کله  نزدیلکِ دوسلتان ِ  ۀی بلر هملداشت، در حدّ

 Joanna]« اردسللونچجوانللا ری». از آنهللا زبللانزد شللده بللود بعضللی
Richardson ]به چنلین وحشلتی کله یلک« شارل بودلر» ۀدر زندگینام 
او بله  ۀاو آمده بود، اشاره می کند و این بخش از یلک نامل بار به سراغِ
در اینجلا »: را ملی آورد[ Poulet-Malassia]« مالسلی پولله»دوستش 

    ضافه کنم، و این چیزی است که فق  بله تلو می خواهم چند کلمه ای ا
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در این ماه گذشلته دچلار نلاتوانی و یأسلی هلول آور ...  می توانم بگویم
بله [ نلروال دو]احساس می کنم بیماری ای شبیه بیملاری ژرار . شده ام

من حمله کرده است، یعنی وحشت از اینکه دیگر نتوانم فکلر کلنم، یلا 
    در اینجللا « جوانللا ریچاردسللون»و « ...ی یللک سللطر چیللز بنویسللمحتّلل

جنون گذرانلده  ۀژرار دو نروال سالهای آخر عمر را در آستان»: می گوید
    لر را رهللا داو بللو فکللرِ. خودکشللی کللرده بللود ۳۱۱۱بللود، و در سللال 

ه اسلت، زیلرا کله نلروال در قابلل توجّل «نلروال»او بله  ۀاشلار. نمی کرد
اشت در نامه هایش ابراز داشته ذهنی د اواخر عمر ترسی را که از مرگِ

 «.ا هرگز آن را در آثار منتشر شده اش بیان نکرده بودامّ ،بود

ژرار »کلار  ۀآن را دربلار« جوانا ریچاردسلون»و این واقعیتی که   
ه می داند، شاید به این معنی باشلد کله او همینکله قابل توجّ« دو نروال

در خود احسلاس کلرد، را « القیتخّ فقرِ»یا « ذهنی مرگِ»نشانه های 
 ا دیگلر بله نوشلتنِخود سخن گفلت، امّل در نامه هایش از آن با دوستانِ

 شللجاعانه تلختللرین واقعیللتِ اثللری تللازه نپرداخللت، و ایللن پللذیرفتنِ
تللخ بلا  ، کله از ایلن واقعیلتِ«صلادق هلدایت»و شلاید . زندگیش بود

سلخن نگفتله بلود، و شلاید خلود نیلز نتوانسلته بلود  هیچکس بی پلرده
آن را بللر خللود  همللوار کنللد، چنانکلله بعضللی از دوسللتان و  یرفتنِپللذ

ش را، کلله بلله ا نزدیکللانش گفتلله انللد، نوشللته هللای ایللن دوره از زنللدگی
القیلت مایله ای نداشلت، پلیش از خودکشلی خّ احتمال قوی از گلوهرِ

در ایللن بللاره، بلله آن « تقللی رضللوی» پللاره و نللابود کللرده بللود، و سللخنِ
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الق ن خّلاهنرمنلد ه ویژگیِاین البتّ»: ته دارداشارتی نهف« واقعیت تلخ»
 «.است که کارهایی را که دوست ندارند از بین می برند

و  «صلادق هلدایت» فکری و جهان بینیِ تفاوتها در شخصیتِ          
بیش از اینهایی است که گفته شد و هرجا که مناسبتی « نروال ژرار دو»

           ا آنچلله اکنللوند، امّللبلله بعضللی از آنهللا اشللاره خواهللد شلل ،پللیش آیللد
 مللی خللواهم مطللرح کللنم شللباهتهایی اسللت کلله در شخصللیت و زنللدگیِ

« بللوف کللور»راوی  خصوصللی ایللن دو نویسللنده و نیللز در شخصللیتِ
 . مالحظه می شود

 هدایت ۀنروال، جامع ۀجامع *
ل قلللرن نلللوزدهم اوّ ۀنیمللل ۀدر فرانسللل« نلللروال ژرار دو»                  

نلدگی کلرد، و ایلن دوره ای بلود کله فرانسله انقلالب پرورش یافلت و ز
انقالبی، با جنگها و  ناپلئون، فرماندهِ. پشت سر گذاشته بود کبیرش را

ور تلکشورگشاییهایش فرانسه را به عظمت رسلانده بلود و خلود را امپرا
ستوه  بینوا کننده به بار این عظمتِ کرده بود، و مردم فرانسه از سنگینیِ

  و  ور خلود را از تخلت قلدرت بله زیلر آورده بودنلد،تپراآمده بودند و ام
آرامتللری               ، زنللدگیِگمللی خواسللتند بلله دور از غوغللای افتخللارات بللزر

قللرن هجللدهم آنهللا را از   اندیشللمندانِ ۀروشللنگران آثللارِ. را تجربلله کننللد
رد افسای خرافات رهایی بخشیده کلیسا و افیون خِ ۀار دارندوخ افسونِ

تر و آسایش آمیزتلر آسان  اهزندگی را برای آن م و صنعت گذرانِعل. بود
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جلوان بلرای  کرده بود، و اکنون دوره ای آغاز شده بود که روشلنفکرانِ
زملین از مرکزیلت  ۀکر خود آرمانی تازه می جستند، زیرا که خلعِ زندگیِ
مخلوقلات و بلاز  اشلرفیتِ آدمیلزاد از کرسلیِ هستی و فرود آوردنِ  عالمِ
او در سلیر تکاملل حیلات، و وابسلته  ۀچشم خردش بر نسب نامل کردنِ

 بللهاو  ۀافقهللای اندیشلل مطلللق، و محللدود داشللتنِ یللتِکللردن او بلله مادّ
در  زنللدگی برهنگللیِ تهای جسللمانی، موجللب شللده بللود کلله از دیللدنِلللذّ

       هسلتی بلی معنلا و بلی هلدف، سلخت  آگاهی، در برهوتِ ندِتف روشناییِ
لی دلگلرم کننلده و ر خلود نیلازی عمیلق بله تحلوّملالل شلوند و د دچارِ

 . خیال انگیز احساس کنند

تی پلیش ند داشلت، ملدّل که در ابتدا سیری کفتحوّ ۀه این دورالبتّ 
به بلوغ جسمی و عقلی برسد، آغاز شده بلود، « نروال ژرار دو»از آنکه 

را تکوین داده بود، کله بسلیاری از « مانتیسیسمرُ» و در ادبیات جنبشِ
رای  « ر الیسمِ»و « نئو کالسیسم» حبنظران آن را واکنشی در برابرِصا

بلا اندیشله هلای نلو در « ژان ژاک روسلو»ایلن جنلبش را . شناخته اند
 آدملی و سلتیز بلا نظلامِ فردیلتِ ارزشِ رنشلاندنِبازگشت بله طبیعلت و بَ

عواطلف و احساسلات  یلتِاجتماعی و سیاسی، و ستایش اهمّ ت یارِسنّ
بللا نوشللته هللای [ Madame De Stael]« دام دو اسللتالمللا»و  ؛انسللان

و  ؛تحلیلللی در نقلللد ادبللی و نیلللز دو رمللان روانشلللناختی و رمانتیلللک
بللللا تعبیرهللللای شللللاعرانه اش از ( Chateaubriand)« شللللاتوبریان»

بدوی  تصویرهایی گیرا از جلوه های زندگی قبایلِ مسیحیت و پرداختنِ
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مانتیسیسلم در واقلع بلا آثلار ا رُمّدر سرزمینهای دور، آماده کرده بودند، ا
ویکتلور »، «آلفلونس دو الملارتین»شاعران و داسلتان نویسلانی ماننلد 

تئوفیللل »، [vigny]« آلفللرد دو وینیللی»، «آلفللرد دو موسلله»، «هوگللو
 Prospre]« پراسلللپر مریمللله»و [ Theophile Gautier]« گویتیللله

Merimee ]ِاینان همله  بی آنکه آثارِ. خود را نشان داد بود که درخشش
اندیشه ها و احساسلهای یکشلان باشلد، در  ۀبه یک شیوه و در بر دارند

ل و تعقّل ل و احساسات در برابلرِآنها نشانهایی از تأکیدشان بر تخیّ ۀهم
اسالفشلان  آنچه نوشته هاشان را بلا آثلارِ. محا نمایان بود خردگراییِ

ه بله توجّل»: ت گراشلان متفلاوت ملی کلرد، اینهلا بلودسلنّ یا همعصلرانِ
اصالت فرد، ستایش طبیعت، سادگی و زیبایی زندگی بدویان، عالقه به 

وسللطایی و شللرقی و باسللتانی، ایللده آلیسللم فلسللفی،  فرهنگهللای قللرونِ
مللذهبی،  حللال گللرایش بلله عرفللانِ اعتقللاد بلله آزادی اندیشلله و در عللینِ
سیاسللی و قراردادهللای اجتمللاعی،  ۀسرکشلی در برابللر مرجعیللت و سلللط

شیفته وار بله جللوه هلایی  جسمانی، و دلبستگیِ و جوششِ شور تجلیلِ
 «.از آنچه فوق طبیعی، مرگ آلود، حزن آمیز و دردناک است

نویسنده و [ J.A.Cuddon]« جان آنتونی کادون»در مقاله ای که  
در تعریللف  ،«فرهنللگ اصللطالحات ادبللی»تقللد ادبللی، در کتللاب نم
ضلی از ایلن ویژگیهلا، آورده اسلت، پلس از اشلاره بله بع« مانتیسیسمرُ»

 -۳» : جنبه های مختللف ادبیلات رمانتیلک را چنلین بلر ملی شلمارد
 ۀنانللهی فزاینللده بلله طبیعللت و شللیوه هللای طبیعللی، بللدوی و نامتمدّتللوجّ
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    بله جللوه هلای فراوان بله منلاظر طبیعلی، مخصوصلاً ۀعالق -۱ ؛زندگی
 تِحللاال ارتبللاط دادنِ -۱ ؛آنهللا ۀرام نشللده و آرایللش و پیللرایش نیافتلل

 داشلتنِ ،طبیعت، و به این سلبب[ رِنمودهای متغیّ]« حاالتِ»انسان به 
 تأکیللدی آشللکار بللر مللذهبِ -۳ ؛آن  برخللوردی ذهنللی بللا آن و تفسللیرِ

اندیشله و عملل و نیلز بیلان  کید بر خود به خودی بلودنِأت -۱ ؛طبیعی 
طبیعللی و قللدرت  فللراوان بللرای نبللوغِ یللتِاهمّ قا للل بللودنِ -۳ ؛اندیشلله
بللر  کیللدأفللرد و نیازهللای او، و ت ارزشِ گللرایش بلله تعللالیِ-۳ ؛لتخیّلل

     کیشِ -۱ ؛آزادی بیشتر در بیان اندیشه ها و احساسات فردی ضرورتِ
به معنی کمال مطلوب دانستن و سلتایش کلردن انسلان ]، وحشی نجیب

 «[.بدوی

خود از تجربله هلای  مانتیسیتهای فرانسه در افق گشاییهایِه رُالبتّ 
گللاه بودنللد وهمفکرهللا و         همسللبکهای خللود در دیگللر کشللورها نیللز آ

      ، «گوتللله»ر ملللی شلللدند، از آن جملللله در آلملللان از آنهلللا متلللأثّ   از
هللاینریش »و [ Friedrich Novalis]« فللردریش نللووالیس»، «شللیلر»

« وردز ور » ، و در انگلسلللتان از [Heinrich Kleist]« کالیسلللت
[Wordsworth] ،« کالری »[Coleridge] ،«ف« لیشِل[Shelley] ،«ردلفل 

، و در آمریکلللللا از [Keats]« سجلللللان کیلللللت»، [Byron]« بلللللایرون
هرملان »، [Hatwhorne]« ناتانیلل هلاثورن»، [Emerson]« امرسون»

ادگللار آلللن »، [Longfellow]« هنللری النگفلللو»، [Melville] «ملویللل
 .و از بسیاری شاعران و نویسندگان دیگر[ Edgar Allan Poe]« پو
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« نلروال ژرار دو»ل فکری و ادبی و در فرانسه، در اوج این تحوّ 
ل ادبلی تحلوّ نویسندگان و شاعران جوانی پیوسلت کله علملدارِ ۀبه حلق

 و چنلد تلنِ« تئوفیل گوتیه»و « ویکتور هوگو»شده بودند، از آن جمله 
دیگر که بعضی از آنها نه تنها در نوشلتن، بلکله در رفتلار و کردارشلان 

     را« موجللود وضلعِ» ادامله دهنللدگانِ  اضشلان بلله سلر بلله راهلیِهلم اعتر
لباسهای عجیب می پوشیدند، یلا  بی پروا نشان می دادند، چنانکه مثالً

نیمه های شلب    در می نوشیدند، جمجمه شراب در جامهایی به شکلِ
      در خیابانهللای خلللوت و سللاکت مللی دویدنللد و بللا صللدای بلنللد آواز  

جوان گروهی تشکیل دادنلد و آن  تن از این شاعرانِ شش. می خواندند
گزیلده » ۀملدر مقدّ« جفری واگنر»نامیدند، که « Les Bousingos»را 

ترجمله کلرده « غوغلاگران»به زبان انگلیسی، آن را معادل « آثار نروال
نسلل خلود در زمانله  خود را زبان اعتراضلاتِ« غوغاگران»این . است

ن در می افتادند، و به معنلای حقیقلی کلمله می دانستند، با کهنه اندیشا
ه از جانبِ پلیس با تنب لنیز می کردند، چنانکه گاه از این بابت « غوغا»
، بلا اینکله در ایلن «هوگلو»و « نروال»البته . مواجه می شدندتأدیب و 

 نشلهای اعتراضلیِدر کفضور می یافتنلد، ر غوغا حمحفلهای عجیب و پُ
 .ی رفتندخود به ندرت به راه افراط م

گلروه  ،ایشلان شلمارِاعتبلارِ ، یلا بله «غوغلاگران»در اینجا گروه  
بیندازد که نامی بلود کله بله « ربعه»، می تواند ما را به یاد گروه «تّهسِ»

 ۀهفت نفر ، در برابر جمعِ«مسعود فرزاد»، آن را «بزرگ علوی» ۀگفت
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د رشلی»، «نصلرالله فلسلفی»، «سعید نفیسی»، «عباس اقبال آشتیانی»
عللی اصلغر »و « حسلن تقلی زاده»، «مان فروزانفربدی  الزّ»، «یاسمی

، «مسلعود فلرزاد»، «صلادق هلدایت» ۀچهلار نفلر ، به جملعِ«حکمت
ه نه آن گلروه همیشله البتّ. داده بود« بزرگ علوی»و « مجتبی مینوی»

از همان ابتلدا « ربعه»با گروه . هفت نفره ماند، نه این گروه چهار نفره
هملراه بودنلد، و « باشلیان ملین»و « عبدالحسلین نوشلین»کسانی مثل 

ت گلرا و سلنّ فاضلالن و ادیبلانِ ۀداشت که همل طیفیهم « سبعه»گروه 
کار را، چه آنها که با نظام سیاسی همراه بودند و چه آنها که بلا  همحافظ

بله « مسلعود فلرزاد» را هلم« ربعله». آن مدارا داشتند، در بر می گرفت
اسللت، از راه مللزاح، بللرای « اربعلله»ملله کلله کل سللتِرُجللای صللورت دُ

« مجتبلی مینلوی»انتخاب کرده بود، یا چنانکله « سبعه»همقافیگی با 
یک دهن کجی بود به آن جملاعتی کله ایشلان را بله اسلم »: گفته است

ه و کتاب و روزنامه ای که به فارسلی ادبای سبعه می شناختیم و هر مجلّ
هم آنهلا از هفلت نفلر بیشلتر . بوداز آثار قلم آنها خالی ن ،منتشر می شد

ل داشتند، در حالی ا آنها هزار رو و هزار دِهم ما از چهار نفر، امّ ،بودند
 «.که ما یگانه بودیم

در جنبله هلایی  ،آنچه این دو گروه را با یکدیگر متفاوت می کرد       
و « غوغلاگران»، یعنی گلروه «نروال  ژرار دو» میان یارانِ به تفاوتهایِ

آن زملان شلباهت  ۀی در فرانسمادّ تعالیِ ۀفتیدل به خرد باخته و شنسل 
 نجللر بلله انقللالبِمُ روشللنگریِ ۀهللم دور« هللدایت» ۀجامعلل. داشللت
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ا با این تفاوت که در خردگرایی ، امّمشروطیت را پشت سر گذاشته بود
پارلملانی بهلره ای  هنوز از اندک آزادی حکومتِ. به جایی نرسیده بود

 روشلنفکرانِ. دیکتلاتوری پارلملان سلاز شلده بلود فتلارِنبرده بود کله گر
آخرین دهه هلای حکوملت اسلتبدادی قاجاریله  ۀسالمند که خود پرورد
 ۀجامعل ، بله پیوسلتنِ«رضلا شلاه» ۀدگرایانلتجدّ بودند، با قدرت نماییِ

ا از ، امّللنللدجهللانی امیللدوار شللده بود ن و فرهنللگِتمللدّ ۀایرانللی بلله قافللل
مملکت هراسشلان  سیاسی، اداری و اقتصادیِ بنیادی در نظامِ دگرگونیِ

انقالبلی را  ت برخلورد بلا اندیشله هلای بلنلدِ می گرفت، و ذهنشان جر
د این تجدّ ر غربی، مظاهرِغربی بیشتر و پیشتر از تفکّ دِاز تجدّ. نداشت

ارتش و دانشلگاه و کارخانله  گمان می کردند که داشتنِ را می دیدند و
ایلران را  ۀو چاپ روزنامه و مانند اینها جامع و برق و اتوموبیل و رادیو

پلیش آغلاز  د را از چند قلرنِسیر تجدّ غرب، که ۀبا جامعه های پیشرفت
صلداقتی کله بسلیاری از آنلان در  ۀبلا همل. کرده بودند، همراه ملی کنلد

معتلاد  ۀفکری آنها از جامع آرمانهای خود داشتند، مایه های شخصیتِ
 ۀهمل های کهنه گرفته شده بود، و نمی توانستندتبه استبداد و پابند به سنّ

بریزنللد، زیللرا کلله  شللکّ ۀخللود را در بوتلل اصلللهای اعتقللادی و ارزشللیِ
 می توانسلت بلا حکلمِ« شکّ» ۀتوداراییها در ب محک خوردنِ پذیرشِ

آنهلا در  پیشلرفته تلرینِ. به کم نوایی یا بی نوایی آنها بینجاملد« یقین»
       نشللان « ترجملله ای و اقتباسللیِِ دتجللدّ»از خللود « حرفللی معنویللتِ»

« تیبومی و سنّ رِتحجّ»آنها همچنان از « عملیِ معنویتِ»ا می دادند، امّ
پدید ملی آملد، یلا دو « سبعه»در میان آنها بود که گروه . مایه می گرفت
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« عراء بهلارملک الشّ» به رهبریِ« دانشکده»ادبی  ۀدهه ای پیشتر جرگ
از صلبا تلا »در کتلاب « یحیلی آریلن پلور» پدید آملده بلود و بله تعبیلرِ

 . درگرفته بود« پیکار کهنه و نو»، «نیما

رعایلت شلده در آثلار کسلانی  ت گرایلان اصلولِدر فرانسه سنّ            
ژان »و [ Pierre Corneille ،۳۳۱۳-۳۳۱۳]« یرنِلپلی یلر کف»ماننلد 
نزل ملی دانسلتند مُ را وحیِ[ Jean Racine  ،۳۳۱۹-۳۳۹۹]« راسین

یونلان و روم  نوشتن همچنان شاعران و فیلسوفانِ پیامبرانشان در آیینِ و
ت ب، بلکله سلنّمتعصّل ت گرایلانِنه تنهلا سلنّ ،باستان بودند، و در ایران

ی خواه نیز اعتقلاد داشلتند کله فردوسلی، موللوی، سلعدی و ترقّ ستایانِ
و  قواعد ثابلت لِپرواز را در افقهای اندیشه کرده اند و کف حافظ نهایتِ

ی آثار خود به ودیعه نهاده انلد، یلا بله قلول فنّ هنر را در ساختمانِ ابدیِ
، «ولنگلللاری»در کتلللاب « مللرغ روح ۀقضلللی»در « صللادق هلللدایت»
ی یلک حافظ و سعدی هرچه گفتنی و شنفتنی بود گفته و شنفته و حتّ»

 «.کلمه حرف حسابی برای دیگران باقی نگذاشته اند

ی خلواه، از یلک سلو در ای ترقّلت گلرسلنّ« عراء بهارملک الشّ» 
بایلد »: فاضلالنه ملی گفلت« دانشکده» ۀدر مجلّ« دستور ادبی» ۀمقال

بیفایلده  آنها در حال حاضر بسا از اصول و قواعد قدیمه را که مراعاتِ
و مضحک به نظر می آید، پس از شور و تنقیب از میان بلرداریم، و بله 

وقع و  قدما ابداً گه ریردمُ حمالت و غوغای عالقه مندان به میراثهای
، و «مانتیک شعر و ادبیات را آزاد کنلیمسنگی قرار نداده، مثل ادبای رُ
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 ۀکله  بله  بهانل ،خلود زملان ِ جوانان عصلیانگرِ از سوی دیگر، در پاسخِ
صف آرایی می کردند،  غیور ت گرایانِ، در برابر سنّ«سعدی»تاختن به 

لی و قاعلده ای کله عی هسلتم کله هلر اصلملن ملدّ»: استادانه ملی گفلت
عملومی و اخلالق اجتملاعی  معیشلتِ امروزه تازه تر و مفید تر به حلالِ

طبیعلی بلوده  ۀفق علیه تمام علمای اجتملاع و اخلالق و فلسلفبوده، متّ
باشد، نشان بدهید تا من آن را در کتاب مثنوی، و بوستان سعدی، و در 

دهم تلا بدانیلد غزلیات حافظ برای شما پیدا کرده و به شما ارا ه بل طیّ
کله یلا شلما از اصلل نملی دانیللد چله ملی خواهیلد، یلا اشلعار مزبللور را 

 «.نفهمیده اید ،یا اگر خوانده اید نخوانده اید،

از اصلل  ملی دانسلتند  »امّا پیدا  بود  که  آن جوانلان پرخاشلگر         
« دتجلدّ» ۀ، سلردبیر روزنامل«تقی رفعلت» ، و با زبانِ«خواهندمی  چه

هر گاه در ماوراء حدود ایران یلک ملدنیت »: اینان می گفتند تبریز، به
عالی و یک بشلریت متکلاملی موجلود نبلود و عصلر ملا یکلی از قلرون 

ایرانلی بلود، بله ایلن  وسطی محسوب می شد و جهان عبلارت از جهلانِ
 ۀی از مرامناملحتّل« .ادبی قناعت ملی روزیلدیم محدودِ ثروت و مکنتِ

فلت کله آنهلا خلود دریافتله باشلند کله نمی شلد دریا« دانشکده» ۀجرگ
چیسلت، و از « ادبیلات ایلران ۀتجدید نظر در طرز و رویل»رادشان از مُ
چگونه می خواهنلد بله « معانی جدید در لباس شعر و نثر قدیم تروی ِ»
یلک بلام و »از هملین . برسلند« اقتباس محاسن نثر اروپایی ضرورتِ»

به درد می آملد و از « تقی رفعت»بود که دل کسی همچون « دو هوایی
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ویکتلور هوگلو را در  عزیز من، کاله سلرخِ»: تبریز فریاد بر می آورد که
دوات نوجوانان تهران هنلوز  طوفانی در تهِ! دانشکده مجوی سر قاموسِ

عراء ملک الشّل»ی خواهی همچون ترقّ ی به ذهنِو حتّ« .برنخاسته است
ی و فرهنگلی هم نمی آمد که انقلالب ادبلی بلدون انقلالب فکلر« بهار

امکان پذیر نیست، و انقالب فکری و فرهنگی است که انقلالب ادبلی 
تللابوت سللعدی »: هللا مللی گفتنللد«تقللی رفعللت». را بللا خللود مللی آورد

  م مسللّهعصلر هفلتم بلر عصلر چهلارد. شما را خفه می کنلد ۀگاهوار
د به خلرج دهیلد قدر استقالل و تجدّ آن الًدر زمان خودتان اقّ...  است

عراء ملللک الشّلل»، و «در زمللان خودشللان بلله خللرج دادنللدکلله سللعدیها 
  در  در فکللر و هنللر را« داسللتقالل و تجلدّ» هللا کلله مفهلوم واقعللیِ«بهلار

آن بله  ۀو نظلارت عالیل« انقالب ادبی»نمی یافتند، برای تعیین حدود 
در « عراء بهارملک الشّ» ل می شدند، چنانکه شخِِدولت وقت متوسّ

امیدواریم کله »: ، در پایان بیاناتش گفت«ایران ادبیِ ۀنخستین کنگر»
، که خود از گویندگان [لطنهالسّ]پیشوای محبوب ما، جناب آقای قوام 

ی در ایللن بللاره خاصّلل عنایللتِ ،و نویسللندگان معللروف ایللن کشللور اسللت
دوللت  ۀهفلت سلال ۀمبذول دارند و در برنامل[ یعنی حمایت از ادبیات]

ادبلی پلیش بینیهلای عملده خود، برای ایجاد یک جنبش تازه و سری  
 «.بفرمایند

روشلنفکران  ،«سبعه»و « دانشکده»گروههایی مثل  ا در مقابلِامّ       
ی را برخلورداری از آزادی د و ترقّجوانی بودند که شرط رسیدن به تجدّ
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 آزادی ملی خواسلتند، نله نگهبلانِ واقعی می دانستند و قانون را نگهبانِ
ناشلی از  ردم می جستند، نله در نظلمِم قدرت، و امنیت را در حاکمیتِ

دولت اکراه داشتند، یلا بله  اینها یا از پیوستن به دستگاهِ. حاکم قدرتِ
. باال نمی رسیدند آن راه نمی یافتند، و اگر می یافتند، هرگز به مقاماتِ

آگلاهی از تلازه تلرین پیشلرفتهای ادبلی و فلسلفی و علملی جهلان  ۀتشن
. نو و انقالبی پروا نملی کردنلد ۀو عقید بودند و از برخورد با هیچ فکر

کهنگلی در خلود  سلحرِ خود را به آب و آتش می زدند تا برای شکستنِ
ملذهب  ۀسلیر حکملت را در دایلر خل ّ. دست آورنلده سحری بباطل الّ

دور نمی زدند و دانش و فلسفه را جهانی می دانسلتند، نله سلرزمینی، و 
تجربله هاشلان نوپلا بودنلد و در . یفرهنگ را بشری می دانستند، نه ملّل

جلوانی و نلو اندیشلی مغلرور و پرخاشلگر  بله حکلمِ. خطاها می کردنلد
 محافظه کار وحشت  ملی انگیختنلد و در سلرِ سالمندانِ و در دلِ بودند

مسئولیتی که  کینه و دشمنی می افروختند، و بارِ مرتجع آتشِ دولتمردانِ
ذهلن آشلوب تلر از خود احساس می کردند، بسی سلنگینتر و  ۀدر جامع

فرانسله در  زملان  ۀشاعران و نویسندگان در جامع ذهنی و روحیِ ۀمشغل
 فکری توالیِ  لِبود، زیرا که در فرانسه دوره های تحوّ« نروال ژرار دو»

« انقلللالب»و « روشلللنگری»تلللاریخی و منطقلللی خلللود را داشلللت و 
نیلت و روحا پیوند نظامِ ؛دگرگونیهای الزم را در جامعه پدید آورده بود

که در پی « فیلی   لویی»ی حتّ ؛پادشاهی از بنیاد سست شده بود نظامِ
 پادشللاه شللده بللود، بلله جللایِ« لللویی هجللدهم» کوتللاهِ فرمللانرواییِ

  و روشللنفکر متوسّلل ۀاعتبللار باختلله، بللا تکیلله بللر طبقلل« اشللرافیتِ»
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 Saint]« سلن سلیمون»اندیشه های کسانی ماننلد . فرمانروایی می کرد
Simon   ،۳۳۳۱-۳۱۱۱ ]علملی، و بلا هلدفِ آرملانگراییِ ۀبلر زمینل 
عللم بله جلای  نابودی فقلر و نشلاندنِ صنعتی در جهتِ حکومتِایجاد ِ 

سوسیالیسلم  مرجعیت و اقتدار، بسیاری را به برقلراریِ مذهب بر کرسیِ
 مللردم را از تللاریکیِ« ردخِلل» و رهبللریِ؛ در جامعلله امیللدواری مللی داد

 بللا روشللناییِ« بللرون نگللری»ر فضللای بیللرون آورده بللود و د« کلیسللا»
و اکنلون  ؛هستی به آنها نشلان داده بلود سیمای دیگری از نظامِ« علم»

الت و در این تحوّ ۀفرانسوی، با وجود هم اندیشمند و بیقرارِ که انسانِ
علالم تنهلا و بلی  بلی معنلایِ الت، خلود را در برهلوتِاین تحلوّ ۀنتیج

آغاز می کرد و در ادبیات از  را« درون نگری » ۀمقصد می یافت، دور
مانتیسیسلللم و علملللی بللله رُ کالسیسیسللم و نئوکالسیسیسلللم و ر الیسلللمِ

 . سورر الیسم و سمبولیسم می پیوست

صلادق »امّا جوانانِ روشنفکر و تحوّل خلواهِ ایرانلی در زملانِ             
سلیر  متلوالی از ۀچنلد دور ذهنشلان بلر حاصللِ ناگهلان چشلمِ «هدایت

جامعه های فرانسه و آلملان  جامعه های غربی، مخصوصاً ل فکریِتحوّ
تفاوتهلا و  و انگلستان، باز شده بود، و آنچه را که می دیدند، بلا وجلودِ

 ناهمزملانیِ هایی که داشت، تازه و نیازموده می یافتنلد، و کیفیلتِتضادّ
ایرانلی در زملان صلادق  ۀجامعل ،به عبارت دیگر. آنها را در نمی یافتند

      آن  ۀزه چشلم از خلواب قلرون وسلطایی بلاز کلرده بلود و هملهدایت تا
          در غللرب بلله تللوالی گذشللته بللود، کلله فکللری را  لِدوره هللای تحللوّ
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 بله هملین سلبب بلود کله ملثالً. می خواست یکجا و یکباره تجربه کنلد
واحلد هلم  ، در آنِ«صادق هلدایت»نویسنده ای مانند  جوان روشنفکرِ

، هلم «الملارتین»و « هوگلو»بود، هم « مولیر»و  «راسین»و « یرنِکف»
و « ریلکله»و « نلروال ژرار دو»هلم ، «گی دو موپاسلان»و « بالزاک»
و « ادگللار آللللن پلللو»و « چلللالز دیکلللنس»، هللم «مارسللل پروسلللت»
و به همین سلبب بلود  ؛«جیمز جویس»و « کافکا»و « یوسکیستادا»

و « هگللل» تللأثیر مللی پللذیرفت، هللم از« روسللو»و « لتللرُ»کلله هللم از 
 ،«ژان پلل سلارتر»و « کلی یلر کگلار»هم از  ،«داروین»و « مارکس»

 چنللدین نسلللِ ، یعنللی چنللد قللرن سللفرِ« یونللگ»و « فرویللد»هللم از 
یلک نسلل کلرده  کوتلاهِ ناهمزمان و ناهمراه را می خواسلت در فرصلتِ

خود جویی و خود سازی، به خلود  و چنین بود که ناگزیر در سیرِ ؛باشد
او سوسیالیسللم بللا  و چنللین بللود کلله در ذهللنِ ؛سللیدمللی ر گللیم کردگفلل

ایی یلآرو ا نلژاد پرسلتی بلو داروینیسم  ،افراطی می آمیخت ناسیونالیسمِ
فکلری و  او بلا شخصلیتِ« بلوف کلورِ»و چنین بلود کله راوی  ؛ستایی

 ژرار دو» ا راوی در داسلتانهایِامّل ؛فی می شدچندگانه ای معرّ کرداریِ
 اصللیِ ۀکله نویسلنده مایل« اورلیلا»و « سیلوی»در  ، مخصوصاً«نروال

      فکللری و کللرداریِ خللود گرفتلله اسللت، شخصللیتِ آنهللا را از زنللدگیِ
او تصویری است روشن از سیمای  یگانه ای دارد، و در جاهایی سخنِ

تحلیللی و تطبیقلی،  بررسلیِ ۀدر حیطل و چنین است کله ملثالً . او ۀزمان
، [Christopher Robinson]« کریستوفر رابینسون»پژوهشگری مانند 

ادبیات فرانسه در قرن »خود بر کتاب  ۀماستاد دانشگاه آکسفورد، مقدّ
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تکمیل می کند، زیرا که « سیلوی»را با نقل بخشی از داستان « نوزدهم
روحللی،  دردمنلدیهایِ ۀتوانسلته اسلت، بلا وجلود همل« نلروال ژرار دو»

نانش روشلن و همزما اوضاع زمانه و احوالِ ۀذهنش را در مالحظ چشمِ
کوتاه را با بخشلی  ۀماین مقدّ« کریستوفر رابینسون». تیزبین نگاهدارد

 Matthew]« مللاثیو آرنولللد»از ، (Dover)« داوِرسللاحل »از شللعر 
Arnold  ۳۱۱۱-۳۱۱۱]ادبی انگلیسی، آغاز می کند قدِت، شاعر و من: 

 و جهانی که پنداری... » 

 ست،یاها در پیش ما گسترده اؤر همچون دیارِ 

 رنگارنگی، زیبایی و تازگی اش، ۀبا هم 

 در حقیقت نه نشاطی دارد، نه مهری، نه فروغی، 

 ؛دردی نه یقینی، نه آرامشی، نه تسکینِ 

 و ما اینجا در پهنه ای هستیم تاریک  

 غافل سپاههایِ ۀکه آن را در پیکار شبان 

 .وحشت از جنگ و گریز فرا گرفته است غوغایِ 

 آن آشللفتگیِ ۀخالصلل« آرنولللد» ایللن سللخنِ» :و بعللد مللی گویللد  
 ۀفرهنگی و فلسفی ای را که انقالب فرانسه و پیامدهای آن برای جامع

کلاری . روشنفکران در این کشور پیش آورد، به خوبی تصویر ملی کنلد
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که انقالب کرد، در واقع ، این بود که آن دریافتی را کله از زنلدگی، در 
در قلرن هجلدهم پیلدا شلده « وشنگریر» ۀدور عقاید اندیشمندانِ پرتوِ

 خلود بله تضلعیفِ بود، از اعتبار انداخت، و این دریافت هلم بله موقلعِ
اخالقللی و مللاوراء طبیعللی انجامیللده بللود،  تی در مرجعیللتِسللنّ مفللاهیمِ

 ۀتلا نیمل. تغییلری نیافتله بلود مفاهیمی که از قرون وسطی به بعد تقریبلاً
. ی صلورت نگرفتله بلودجلدّمقابلله ای  مهلمّ ۀقرن هجدهم با دو عقیلد

هستی و انسان حقیقتهایی ابلدی وجلود  عالمِ ماهیتِ ۀیکی اینکه دربار
ایللن حقیقتهللا  دارد، و ایللن بللر انسللان اسللت کلله در شللناخت و دریافللتِ

نظلامی  هسلتی را ملی تلوان بله صلورتِ ت علالمِئم اینکه هیدوّ. بکوشد
آن را  الیلزال رأس مراتلب تعریلف کلرد کله یلک اصللِ ۀمبتنی بر سلسل

از انسلان وجلود  مسلتقلّ ،بنلابراین ارزشلهای اخالقلی. تشکیل می دهد
 خیلر و صلالحِ هان و فیلسوفان است که در جهتِمتألّ ۀدارد و این وظیف

بشریت، این ارزشهای اخالقی را معلوم دارند تا هر فلرد بتوانلد کلردار 
 .د تطبیق دهدخود را با معیارهای مجرّ

ملۀ دوّم قلرن هجلدهم، کله اصلطالحاً گروهی از اندیشلمندانِ نی» 
د بودنلد و از تحقیقلات خرَخوانده می شدند، و تاب  حکم ِ  «فیلسوف»

 Isaac)« ننیللوتف»از کارهللای   آن زمللان، مخصوصللاً ع علمللیِمتنللوّ
Newton ) الک» و »(John Locke )انگلیسللی مایلله مللی گرفتنللد ،

آنها . ح کردندهستی تردیدهایی مطر انسان در عالمِ مقامِ ماهیتِ ۀدربار
یلاد  هیچیک از عقایلدِ قصد بی اعتبار کردنِ در تردیدهای خود الزاماً
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ه این تردیدها موجب شد که  در برابلر مفلاهیم ا البتّشده را نداشتند، امّ
بیشلتری  یلتِانسلان اهمّ خلودِ از انسان بله موجودیلتِ لّقمست تجریدیِ

 ا یگانلله داورِخللرد و علللم ر« لتللرُ»چلله آنهللایی کلله ماننللد . داده شللود
بر ارزش کشلف و شلهود تأکیلد « روسو»حقیقت می دانستند، یا مانند 

بی مذهب که معتقد بودند کله  و چه آنهایی که مانند الهیونِ ؛می کردند
« دیلدرو»د است، یلا آنهلایی کله ماننلد خدا یک اصل متافیزیکی مجرّ

[Diderot ]ّهمله  وجود خدا تردید داشتند، م فرا کردنِدر نیاز به مسل
اخالقی معتقد  انسان به کمالِ رسیدنِ انسان و امکانِ یتِبه ارزش و اهمّ

مفاسللد  چنللین بلله نظللر مللی آمللد کلله انقللالب، بللا از بللین بللردنِ. بودنللد
ی و تعالی انسان می شود، می توانست زمینه را اجتماعی ای که مانع ترقّ

د و رفلت، ا انقالب آمامّ. برای دستیابی انسان به حیاتی تازه فراهم کند
و در پیامدهای آن هیچ چیز حاکی از آن نبود که انسان نسبت به گذشته 

 ۀدر واقللع، در دور. شللده باشللد تللر یللک گللام هللم بلله کمللال نزدیللک
 رفتلارِ[ تی کوتاه بعد از انقالب، فرانسه را فراگرفتکه مدّ]« وحشت»

 انسانها نسبت به یکدیگر نشان داد که برای این فرا که انسان طبیعتلاً
هیچگونه مبنایی وجود ندارد، و اگر هم موجودی اخالقی است، اصال ً 

ی اصالح ناپذیر فاسلد را در حدّ انسانجامعه  حتماً ،وجود داشته باشد
 . کرده است

 بعللد از انقللالب خللود را بللا آشللفتگی شللدیدِ ۀبنللابراین، جامعلل» 
یقینهللای کهللن را از میللان برداشللته « فیلسللوفان». ارزشللها مواجلله دیللد
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پلس هلیچ . کننلد هلاآن شلینِنا نتوانسته بودند یقینهلایی نلو جا، امّبودند
ر در اوایلل قلرن نلوزدهم اصللی تفکّل ۀصلب نیسلت کله مشخّتعجّ جای

 باشللد، یعنللی دسللت برداشللتن از هرگونلله تالشللی در تعمللیمِ« عصللیان»
 محا به هر گونله مکتلب فکلری، و ردّ قادیعقاید و مفاهیم، بی اعت

رد بلرای مشلکالت انسلان ارا له بنای برتری خِلی که بر محلّ هرگونه راهِ
  این سخن به این معنا  نیست که وجود  ارزشهای  مطللق  عموملاً. شود

ی در زنلدگی رد بله طلور کلّلیا اعتقاد بر ایلن بلود کله خِل، انکار  می شد
در اینکله انسلان بلرای شلناخت ارزشلهای مطللق، . انسان نقشلی نلدارد

مایله و تلوانی داشلته باشلد، تردیلد  عقالنی، از راههای صرفاً مخصوصاً
         انسللان را وابسللته بلله ایللن  ر پیشللرفت و تعللالیِتصللوّ. پیللدا شللده بللود

کشللف و شللهود باشللد، و بلله صللورتی  مللی دانسللتند کلله فقلل  از طریللقِ
بسلیار دور و بیلان ناپلذیر  متلافیزیکیِ آزمایشی، و در جهت یک مقصدِ

ه بلا اینکله چنلین البتّل. تدسلت نیلافتنی اسل ی کلامالًملادّ که در هستیِ
کامللل نبللود،  بازگشللتی بلله کشللف و شللهود و ذهنیللت گرایللی بازگشللتِ

« یاصللالت معرفللت حسّلل»فلسللفی جدیللد، یعنللی  دسللتگاهِ سللازندگانِ
[Positivism]ِآن را در نظر بگیرند، و در هر  ، ناگزیر بودند که واقعیت

نظریلات حال، بعد از آنکه سی سال یا بیشتر از آغاز قرن گذشت، تلازه 
 .تر پیدا کند سیری سری  ،آنها توانست در پیشرفت

  نمودهلای مسللماً   اصل اعتقادی منفی ای مانندِ عصلیانگری» 
ران همچنللان در بعضللی از متفکّلل. متفللاوتی در پللی دارد واقعللیِ بسللیار
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هللایی خللود محورانلله بعضللی از آنهللا بلله راه حلّ. یللأس مانللده انللد حاللتِ
ر تفکّل. رد یلا گروهلی از نخبگلان بلودحلال فل رسیدند که فق  مناسلبِ

 ۀفاضله ای یا آرمانشهری پیدا کرد، و فلسفه مای ۀاجتماعی کیفیت مدین
تر از همه اینکه پیوسلته  مهمّ. بیعی به خود گرفتمتافیزیکی یا مابعدالطّ

گاهیهلایی کله ی، از دستاورد انسان در جهان مادّاز جهان مادّ ی، و از آ
نسان عرضه کنلد، ابلراز ناخرسلندی ملی شلد، ی می تواند به امادّ جهانِ

توصللیف ( ۳۱۱۱)« سللیلوی»در داسللتان « نللروال ژرار دو»چنانکلله 
 «.کرده است

« سیلوی»این بخش از داستان « کریستوفر رابینسون»و در اینجا       
     آن در بحلث از را با حذفهایی نقلل ملی کنلد، کله ملن نظلر بله اهمیلتِ

ایلران در  ۀو جامعل« نلروال»ه در زملان فرانس ۀپاره ای شباهتهای جامع
 : آن بخش را، همراه با توضیحاتی، می آورم ۀ، هم«هدایت»زمان 

در زمان عجیبی زندگی می کلردیم، شلبیه  ،ما در آن دوره»                
  سللطنتهای بلزرگ  در پلی انقالبهلا یلا انحطلاطِ دوره هایی که معملوالً

 la)انلله در پیکارهللای خیابللانیقهرماندالوریهللای  دیگللر  از. مللی آیللد
Fronde)، لطنگینایلللب السّللل»ۀ هوسلللبازیهای دور »(Régence)  بلللا

 ۀاکیت و عیشللیهای جنللون آمیللز دورظاهرهللای خللوش آراسللته، یللا شللکّ
  ... «.خبری نبود(Directoire)« پنج نفره ئتفرمانروایی هی»

ادامله داده « سلیلوی»بخشلی از داسلتان  در اینجا چند توضیح می آید و بعد نقلِ] 
یلا « ففالخفلن»کلملۀ در متن فرانسوی و ترجمۀ انگلیسی برای پیکارهای خیابانی : می شود
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به آن دسته « سنگ قالّبیان»یا « فالخنیان»آمده است و (  la Fronde)« سنگ قالّب»
و نیللز بلله گروهللی از  ،۳۳۳۹-۳۳۳۱از نماینللدگان طغیللانگر مجلللس فرانسلله در سللالهای 

گفتله « لویی چهلاردهم»سلطنت  ۀدر دور ۳۳۱۱-۳۳۱۱سالهای  شاهزادگان سرکش در 
     مخالفلت[ Mazarin]« ملازارن»می شلد کله در جنلبش خلود بلا صلدراعظمی کاردینلال 

می کردند، و این وجه تسمیه از آنجا آمد کله رفتلار ایلن مخالفلان بله رفتلار دانلش آملوزان 
. و آزار رسانی ملی پرداختنلدب به شیطنت شروری تشبیه می شد که با فالخن یا سنگ قالّ

بود که  ۳۳۱۱تا  ۳۳۳۱در تاریخ فرانسه سالهای ( Régence)« طلنگینایب السّ» ۀدور
، دوک اورلئلان، برعهلده «فیلیل »، نیابلت سللطنت را «لویی پانزدهم» به سبب صغر سنّ

 ۳۳۹۹تلا  ۳۳۹۱سلالهای  ( Directoire)« هیأت پنج نفلره»فرمانروایی  ۀدور. داشت
را نلاپلئون از مسلند  ئلتپنج نفره بر فرانسه فرمانروایی می کرد و این هی ئتک هیبود که ی

 [ .قدرت به زیر آورد

بود که در آن تالش، تردید و تناسانی با هم درآمیخته بود، ای دوره »...
حیللرت انگیللز، آرمانهللای فلسللفی و « ۀمدینلله هللای فاضللل» همللراه بللا

« رنسللانس»در بللاب  ملذهبی، و شللور و شلوقهای مللبهم، اندیشلله هلایی
خسللتگی و مللالل از درگیریهللای  ،[احیللای اندیشلله، علللم، هنللر و ادبیللات]

 ۀگذشته، خوشلبینیها و امیلدواریهای بلی پایله، تلا انلدازه ای شلبیه دور
  ...(Alpuleius)« آلپولیوس»و  (Pregrinus)« پرگرینوس»

[ Pierre De Maricourt]« پی یر دو ماریکور»یا « پیتر پرگرینوس»: توضیح] 
نوشلت و در ایلن « مغنلاطیس» ۀدانشور فرانسوی قرن سیزدهم میالدی که رساله ای در بار

علمی آن، به خصوصیات جادویی آن پرداخت، چون معتقد بود  رساله عالوه بر شرح نسبتاً
لوسلیوس ». گرفتله اسلت از ملکوت آسلمان این خصوصیات را مستقیماً« مغناطیس»که 

و « جللادو»، کلله اسللت ان نللویس رومللی قللرن دوم مللیالدی، فیلسللوف و داسللت«آلپولیللوس
بله تمثیللی « خر زرّیلن»ماجراهای داستان . از آثار معروف اوست« خر زرّین»یا « مسخ»
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کتلاب . در گذار انسان از سختیهای دوزخی تا رسیدن به رستگاری کامل تفسیر شده اسلت
همسرش نوشت که او را به  ۀعای خانوادادّ ای بود که او در ردّ« دفاعیه»در واقع « جادو»

او بله سلحر و جلادو و  ۀدر ایلن کتلاب عالقل. م  کرده بودنلدهفریفتن دخترشان با جادو متّ
شلاید . مصلری نمایلان اسلت ۀ، اله«ایزیس»نوافالطونیان و عرفان شرقی آیین  ۀتأثیر فلسف
 بله ایلن معنلی باشلد کله« آلپولیلوس»و « پرگرینلوس» ۀبله زمانل« ژرار دو نلروال»اشارت 

 [    .آنها آمادگی پذیرش سحر و جادو و نفوذ عالم باال را داشت ۀذهنیت مردمان زمان

گللی  هدسی دسلتقف« ایزیسِ» ی آرزو می کرد که از دستِمادّ انسانِ» ...
و این الهله بلا جلوانی و . سرخ دریافت کند که به او حیاتی تازه ببخشد

ن از تبللاه کللردِجاویللدانش شللبها بللر مللا پدیللدار مللی شللد و مللا را  پللاکیِ
جلاه طلبلی نرسلیده بلودیم، و بلا  ما بله سلنّ. روزهامان شرمسار می کرد

دسللتیابی بلله افتخللارات و  ۀای کلله الزملل هللای آزمندانللهه بلله تقالّتوجّلل
الیتهللای ممکللن دور نگللاه         فعّ ۀهملل ۀمقامللات اسللت، خللود را از صللحن

شاعر بود، که  عاجِ تنها پناهگاهی که برای ما می ماند، برجِ. می داشتیم
اس جلدا در آن باال و باالتر می رفتیم تا هرچه بیشتر خود را از عوام النّ

با رهبری استادانمان به آن بلندیها صلعود ملی کلردیم و در . کرده باشیم
خلللوت و تنهللایی را بلله درون مللی بللردیم، و  آنجللا آخللرین هللوای پللاکِ

با شلعر و عشلق  افسانه می نوشیدیم، و فراموشی را در جام زرّینِ شرابِ
آسمانی  مهای مبهم، با سایه رنگهایِا عشقی با تجسّامّ ؛مست می شدیم

واقعللی کلله او را از  زن، زنِ! های مللاوراءطبیعی حو گلگللون، عشللق شللب
او بایلد . نزدیک می دیدیم، روح های صاف و ساده مارا بیزار می کلرد
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      یللافتنی بایللد دسللت ن ،و از اینهللا بللاالنر. ملکلله ای یللا الهلله ای مللی بللود
 «.می ماند

ایللن بخللش از  ۀخالصلل پللس از نقلللِ« کریسللتوفر رابینسللون»و  
: کتاب خود را با این سلخن پایلان ملی دهلد ۀم، مقدّ«سیلوی» داستانِ

بزرگ بود، نبردی کله کمتلر عصلری بله  نبردِ تمام عیارِ آن دوره عصرِ»
واقعیلت و  میلانِ برخورد و درگیریِ: دآن برکنار می مانف ۀتمامی از تجرب

 «.خیال

و ایلن توصللیف، بلا تفاوتهللایی در سلیرت، صللورتِ حلال جامعللۀ        
ایلن « خیلال». را نشان می دهد« صادق هدایت»زمان  روشنفکری در
، و در «بیلداری»یلا « روشلنگری» ۀایرانلی، پلس از دور ۀبود که جامع

ی در فرهنگی و ترقّ ، به دموکراسی و تعالیِ«انقالب مشروطیت»آن  پیِ
جدیلد بشلر بپیونلدد، و  نِتمدّ حیات برسد و به کاروانِ یِنبه های مادّج
« دیکتلاتوری نلو»جایش را به « استبداد کهن»این بود که « واقعیت»

 نفوذ بیگانه بر استقاللی که هرچند تا آن زمان بلرای سلعادتِ ؛داده بود
ی آنهلا غلرور ملّل توانسلته بلود حلافظِ مردم معجزه ای نکرده بود، الاقلّ

غربی هلم کله  نِتمدّ و آن اندازه از مظاهرِ ؛ننگ گذاشته بود ۀباشد، لکّ
لی آینده تحوّ ،بی پایگی و بی مایگی تِبه جامعه عرضه شده بود، به علّ

نقلابی فریبنلده  ساز پدید نیاورده بلود، و فقل  ملی توانسلت بلا کیفیلتِ
جامعله را هلم  کله شلاید پلنج درصلدِ نخبگلان شلهری را، واقعلیِ ۀچهر
جهللل و  ا شللرمگاهِخللود پنهللان کنللد، امّلل یل نمللی دادنللد، در پللسِتشللک
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جامعله را نملی توانسلت  بیش از نلود و پلنج درصلدِ خرافات و بینواییِ
پاکللدل و آرمللانگرا هللم شللور و  و انللدک شللمار روشللنفکرانِ ؛بپوشللاند

سیاسیشلان  ر و بیلنشِبر تفکّ ناکی خطرانقالبیشان در حدّ احساساتِ
   خلود  خلود ملی بردنلد و گهگلاه جلانِ عِلراِ اًمی چربید، چنانکه غالبل

در ایللن موقعیللت، . مللردم مللی داشللتند مللی باختنللد و همللواره زحمللتِ
 مکروه و دل آزار بود و بسیاری از روشلنفکران بلرای داشلتنِ« اکنون»

        هلللای دور نگلللاه « گذشلللته» ۀدر آیینللل ،«آینلللده»ری آرملللانی از تصلللوّ
طبیعللی و  زگشللتی نلله بللا کیفیللتِا با، امّلل«بازگشللت»مللی کردنللد، یعنللی 

، «نلروال ژرار دو»فرانسه در زمان  ۀجامع روشنفکرانِ بازگشتِ تکوینیِ
   در چنلدین نسلل  ،ایرانلی بلود روشلنفکرانِ ۀبرنیاملد که از آنچله آرزویِ

 بهره مند شلده بودنلد و خسلته شلده بودنلد و نومیلد شلده بودنلد و روی
بللرای گریللز از « خیللال» لکلله بازگشللتی در عللالمِببودنللد،  گللردان شللده

غبللار زدایللی از  ؛«تللاریخ»تحریللف پللذیر  ۀ، آن هللم در پهنلل«واقعیللت»
 در حسلللرتِ ؛دیروزهلللا کلللردن املللروز را شرمسلللارِ ؛«گذشلللته» ۀمقبلللر

مانتیکهللای اگللر رُ. جسللتن« ممتقللدّ» درشللدن، اصللالت را « دمتجللدّ»
باز می گشلتند، « گذشته»خود به  زمانِ« واقعیت»فرانسه برای گریز از 

ی نبود، بشری و جهانی بود، و در این گریزگلاه آن ین گذشته قومی و ملّا
 چندهزار سالِ فرانسه و اروپا دور می شدند تا در مصرِ« اکنونِ»قدر از 

بلللاروری و حاصللللخیزی و ملللادر  ۀ، الهللل«ایلللزیس» پلللیش بللله معبلللدِ
، «اوزیلریس» ، خدای خورشید و آسمان، و خواهر و همسرِ«هوروس»

 همانندیهای رمز آمیلزی در میلانِ. می رسیدند مردگان فرمانروای جهانِ
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مردمللان باسللتانی شللرق و یونللان و روم در مللی یافتنللد،  آیینهللا و اسللاطیرِ
آراسته به خیال و رملز  از کودکیِ« بازگشتی سیرِ»چنانکه انگار در این 

 ۀبشر دیدار می کنند، بشری که در قرن نوزدهم از واقعیلات دور و ابهامِ
خللود، از حقیقللت شللناختگی و اوهللام بللاختگی، سللخت  بلللوغ عقلللیِ

بیهودگی می دیلد، و اکنلون،  ماللش گرفته بود و خود را بر لب پرتگاهِ
        د را نفللی کنللد و دانللش را بللی ارزش بشللمارد، رَخِلل بللی آنکلله اعتبللارِ

طبیعلت  ۀمی خواست به جلایی از تلاریخ برگلردد کله انسلان در گهلوار
بلاز ملی شلناخت و « افسلانه»ا بلا رمزهلای عالم هسلتی ر نظامِ رازهایِ

 ۀباز نداشته بود و در بیکرانل« خیال» او را از بازیِ« خرد» هنوز استادِ
 بازگشلللتِ»و از ایلللن  ؛سلللرگردان نکلللرده بلللود« واقعیلللت» هولنلللاکِ
شراب و افیلون  تسکینی می گرفت که در خاصیت به تسکینِ« عصیانی

 .بی شباهت نبود

آنها  ۀمانتیکهای فرانسه، با اینکه همرُ« یانیِعص بازگشتِ»در            
میهن و فرهنگ و زبانشان را دوست می داشلتند، و بله عظملت فرانسله 

عللاطفی و افراطللی  جهللان مباهللات مللی کردنللد، ناسیونالیسللمِ ۀدر صللحن
دوره هلای ؛ فرهنگلی رنلج نملی بردنلد از عقب مانلدگیِ. نداشتجایی 
قرنهاپیش از هجومهلا  ان بهفرهنگیش تاریخی و عصرهای طالییِ جاللِ

آوارهلای  و زیلرِ ر نمی گشتبو چیرگیهای بیگانه و سرکوبیهای خودی 
 ژرار دو» بلله هملین دلیللل مللثالً. ت و انحطللاط مللدفون نمانلده بللودخفّل

لللین شلللعرهایش مضللمونهای میهنلللی و جلللوان، بللا اینکللله اوّ« نللروالِ
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 ۀانسلنلاپلئون و فر» بلا عنوانهلایِ ،و در دو مجموعله سلحشوری داشت
منتشر شد، در « ی و طنزهای سیاسیترانه های غمناک ملّ»و « جنگجو

 Marcus) «روامارکوس نِ» عالم خیال خوش داشت که خود را از تبارِ
Nerva)شلرق»ور روم بدانلد، و هنگلامی کله بله تل، دوازدهمین امپرا» ،

یعنی به مالت، مصلر، سلوریه، قبلرس، اسلتانبول و ناپلل سلفر کلرد، در 
       را « ور نللرواتللامپرا»ه هللای ه هللای عتیقلله فروشللان سللکّمصللر در دکّلل

مرد در نلزد ملردم مکلروه دانسلته  ب زیستنِزدر قاهره که ع ؛می جست
خرید کله پلکهلا و بازوهلایش « زینب»می شد، کنیزی جاوه ای به نام 

حلقلله آویخللتن  ش سللوراخِا بینللی  چلل ِ ۀرّنللگ مللی زد و پَللررا بلا حنللا 
ز ملی گذاشلت و اوراد ملی خوانلد تلا بهتلر داشت و در رختخوابش پیلا

 ، دختلر یکلی از سلرانِ«سللمه» عاشلقِ« نلروال»و چندی بعد  ؛بخوابد
زن آرملانی  مانند چند معشوق دیگرش، مظهلرِ ،شد و او را« دروز»قوم 

            «سللبا»، ملکلله «بلقللیس»مصللری و  ۀ، الهلل«ایللزیس»و ترکیبللی از 
پلس از انلدک زملانی  ،ج نبلودازدوا ه چلون اهللِمی انگاشت، کله البتّل
را بله « زینلب»این نلاروایی،  برانِم زد و در جُه نامزدی اش با او را به

 .بخشید « سلمه»

در گریز از واقعیتهای زمان و مکان خود و در جسلت « نروال»          
 بشری چنان خود را با فضا و فرهنلگِ عامّ و جوی شگفتیهای فرهنگِ

ور کلللرده بلللود کللله در شلللعرها و ، از مصلللر تلللا هنلللد، مسلللح«شلللرق»
شرقیها نمونه هایی از اسطوره ها،  خودِ داستانهایش، بیش از آثار ادبیِ
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بلزرگ و آزاد  انگار روحِ. می شد تهاشان نمودارافسانه ها، رسمها و سنّ
میلرا   فرهنگهلای بشلری ۀافسونهای زادبومی، از هم ۀاو، رسته از هم

 از نللاهمگونی و بیگللانگیِ ریبللی هللیچ تصللوّ بللرده بللود، چنانکلله مللثالً
یهلودی را « اللوهیم»، و «ایلزیس»را در « مریم علذری»آنها،  مفاهیمِ

یونان و روم و اسکاندیناوی باستان همراه می دید؛ در یک   با  خدایانِ
ملریم »یایی و هذیانی به کلیسلا ملی رفلت و زاهدانله در برابلر ؤر حالتِ
تللاریخ » ۀاز مللوز زانللو مللی زد، و از کلیسللا کلله در مللی آمللد،« یعللذر
دیدن می کرد، و باز در خیابان زیر رگبار هول انگیلز بلاران، از « طبیعی

بلر نگلین آن بله کله بیم آنکه جهان را سیالب بگیرد، انگشتری اش را 
شده بلود، طلسلم وار در  حکّ« علی»و « محمّد»و « هاللّ»عربی  خ ّ

خورشید  سیالب می انداخت، و به آنی طوفان و باران فرو می نشست و
 ۀبا زمین« همزارد»از « اورلیا» یا در یک جا از داستانِ ؛پدیدار می شد

شلخِ  آن ملرگِ یتِؤخرافی آن در نزد آلمانیها سخن می گفت که با ر
بلا « هملزاد»نزدیک می شود، و در جای دیگلری از هملین داسلتان از 

 در« روح»همسان  نام دارد و تقریباً« فروهر»آن، که « زردشتی» ۀزمین
دیدن « بیگانه»در هیچ شعر یا داستان او نشانی از . نزد مسلمانان است

هللیچ قللومی و هللیچ فرهنگللی پیللدا نیسللت، و او در  یللافتنِ« منفللور»و 
بیداری و خواب، در غرب و شرق، آشفته ای است بیقرار، رنج آزمایی 

 .«رستگاری» ۀاست بردبار، و جویند
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، روشللنفکر «صللادق هللدایت»ن زمللا ایرانللیِ ۀا در جامعللامّلل              
    خلللود از « بازگشلللتیِ سلللیرِ»و در « واقعیلللت»مانتیلللک در گریلللز از رُ

خود گامی فراتر نمی گذارد، و در این ویرانه ها  تِملّ تاریخِِِ ویرانه های
آریایی تبلار اشلک ملی ریلزد و زخمهلای  ایرانیِ انسانِ اصالتِ ۀشتبر کف

 می پندارد، زیلرا کله واقعیلتِ« انیرانی»فرهنگ  روح خود را اثر جذامِ
مانتیکهلای فرانسله تفلاوت رُ زملان او بلا واقعیلتِ نکبت آمیز و نلاگوارِ

هللر دو مللی خواهنللد از واقعیتهللای زمانشللان . تللاریخی و مللاهیتی دارد
ی، و علمللی و مللادّ ا یکللی در نومیدشللدگی از کامیابیهللایِبگریزنللد، امّلل

عللم و نعمتهلای  دیگری در حسرت از ناکامیاب ماندگی از کرامتهلایِ
« بازگشلتیِ سلیرِ»ایرانی در  مانتیکهایگرایی، و چنین است که رُی مادّ

از آنهلا بلا آنچله در  خود گرفتار ناسیونالیسم افراطی می شوند و بسیاری
در می افتند، تلا  دارد،« انیرانی»ۀ ه ریشزبان و فرهنگ و زندگی روزمرّ

خللود را کلله نلام ِ« بعللهر» گللروهِ یکللی از حاشللیه نشلینانِ آنجلا کلله ملثالً
 ی نوشللت، و درملل« مغللدفت مُه مِلمَلل»بللود، بله صللورت « مدّقفللد مُمحمّل»

 انیرانلیِ ضلدّ و عصیان ظاهراً« اححسن صبّ»چکامه ای بلند که با یاد 
عربی پاک ملی کلرد تلا  حروف اختصاصاً او می سرود، او را از نکبتِ

 ۀاز مشلتی واژشود زیلرا کله بله اعتقلاد او علرب بله غیلر « اهبّسَ نِسَهَ»
واژه هلایش را از زبانهلای دیگلر، و  ۀیلک قلوم بیابلانگرد، بقیل درخورِ
، «صلادق هلدایت» و یا مثالً. از زبان فارسی به غارت برده است اکثراً

    ، یکلی از «د حسن تقی زادهسیّ»، در ستیز فکری با «ربعه»رهبر گروه 
فتلار او بلا ، در ایرادهای بله جلایی کله از یلک گ«سبعه»ناموران گروه 
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عربلی »عای او که زبلان داشت، از این ادّ« زبان فصیح فارسی»عنوان 
، چنللان «رمایلله تللرین و عللالی تللرین زبانهاسللتیکللی از غنللی تللرین و پُ

تئلوری پلر »با او را « تئوری مبالغه آمیز»بانه به خشم می آمد که متعصّ
این تئوری به قدری بکلر »: چنین پاسخ می گفت ،خود« و نقیا ضدّ

زیرا علم و فرهنگ و زبان . ست که مرغ را الی پلو به خنده می اندازدا
بلی  حال می خواهیم بدانیم ایلن قبایللِ. در اثر احتیاج به وجود می آید

شتر چلران چطلور شلد کله یلک مرتبله از زیلر بتله در  بادیه نشینِشمار ِ 
علم و فرهنگ و اخلالق و آداب و رسلوم را  آمدند و تمام اصطالحاتِ

ری از آن تللدوین کردنللد، در صللورتی کلله کللوچکترین تصللوّ ناگهللان
و بعللد از آنکلله کتابهللای دیگللران را سللوزانیدند و ادبیللات و  نداشللتند؟

اری را تحریم کردند، به همان سرعت که فلسفه اشی و حجّقموسیقی و ن
ن سر و علوم و فنون به وجود آوردند، به همان سرعت نیز در علم و تمدّ

مغلوب عذرشان را خواسلتند و آنهلا را راندنلد،  خوردند و همینکه مللِ
نوشته هلای »]« ...دوباره در بیابانهای سوزان به شکار سوسمار پرداختند

 [، گردآورده مریم دانایی برومند«فراموش شده صادق هدایت

پللروین دختللر » در نمایشللنامه هللای میهنللیِ« صللادق هللدایت» 
-تاریخی» روایتِ رِهم، از زبان شخصیتهای معتب« مازیار»و « ساسان
. هزار و سیصلد سلاله را آشلکار ملی کلرد ۀبا همین لحن، کین «داستانی

همراه و هملرأی شلده عرب در ذمّ یک ایرانیِ با « مازیار»از زبان  مثالً
ایلن ملردم از اخلتالط و آمیلزش بلا عربهلا فاسلد  نژادِ اصالً»: می گفت
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ز آنهللا فکللر عللرب ا شللده، فکللر، روح، ذوق و جنللبش در اثللر کثافللتِ
 بله همبنلدِ« سامره»ایرانی در زندان  یک زندانی سیاسیِ یا مثالً« .رفته

این کاسله ای اسلت  ،ببین»: لی، می گویدکاسه ای گِ خود، با اشاره به 
که نلاتیس، سلردار روملی را تلوی آن غلذا ملی دادنلد و سلر سله روز از 

خلیفه  ا موسی بن حریش که با زنِامّ ،ردت نیاورد و مُقکثافت اینجا طا
خوابیده بود و او را در همین زندان انداخته بودند یادت هست، بعد از 

: و زندانی دیگر در پاسخ او می گویلد« !یک ماه گردنش را تبر نمی زد
سوسمار خور  تو رومی و ایرانی را می گذاری پیش این عربهای کثیفِ»

اصلفهان » ی در کتلابحتّل« که اگر کثافت بله آنهلا نرسلد ملی میرنلد؟
ه، آنجلا کلله کلله سلفرنامه ای اسللت سلاده و جاللب توجّلل «صلف جهلانن

تلاریخی را توصلیف ملی کنلد، بلاز در نگلرش ِ « مسجد شاه» ساختمانِ
   قانله بله کنلار ملی گلذارد ومحقّ عالمانله را در سلخنِخود ناگهان لحن ِ 

اشلی و د که صنعت معماری، کاشیکاری، و نقّیبه نظر می آ»: می گوید
صللفویه بللود کلله  ۀدر اصللفهان در دور ،ساسللانیانقلمکللار بعللد از زمللان 

کمللال رسللید و  ۀت گرفللت و بلله درجللدوبللاره روح صللنعتی ایللران قللوّ
. بعد از اسالم به شمار می آیلد ۀدور ۀشاهکارهای آن زمان بهترین نمون

همله  ،و آنچه که به نام هنلدی، مغلول و علرب در اروپلا معلروف اسلت
ها که پابرهنه دنبال سوسلمار بخصوص عرب. ابداع و اختراع ایرانی بوده

رسوخ پیلدا کنلد و  شانه فکر صنعتی نمی توانسته در کلّ ،می دویده اند
مال مللل دیگلر اسلت، چنانکله املروزه  ،آنچه به اسم آنها معروف است

 «.هم معماری عرب یک تقلید مسخره آمیز معماری ایرانی است
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        هر فرد در  نگرش و بینشِ تغییری که در ماهیتِ با در نظر گرفتنِ 
 دوره های پیاپی زنلدگی او ملی توانلد پلیش بیایلد، و اینکله شخصلیتِ

 گلروه اجتملاعیِ ایه و رنگِمروانی هر فرد که هرگز نمی تواند به تمامی 
، «صلادق هلدایت»او را به خود بگیرد، به آسانی می توان پذیرفت کله 

او را    حیات و آسلایش خلواهی از ملرگ هیچوقلت ذهلنِ که پوچ بینیِ
رها نمی کرد، گاهی چیزهایی در زندگی و محلی  خلود ببینلد کله او را 

او خفتله نگهلدارد،  فلسلفی را در روحِ یلأسِ امیلدوار کنلد و دیلوِ تاًموقّ
را « ل.گ.گ.س»و « تاریکخانله»و « زنده به گور»چنانکه او گاهی 
ه را، و با توجّل« فردا»و « حاجی آقا»و « علویه خانم»بنویسد و گاهی 

ایرانللی در زمللان  ۀجامعلل تللاریخی و مللاهیتیِ بلله شللباهتها و تفاوتهللایِ
      ، «نللروال ژرار دو»فرانسللوی در زمللان  ۀو جامعلل« صللادق هللدایت»

مانتیلک ایرانلی تکللیفش بلا خواسلتهایش می توان انتظار داشت کله رُ
اجتماعی خود پابنلد  ۀهم به ارزشها و عادتهای طبق روشن نباشد و مثالً

 ۀبیعدالتی در نظام کهنه مانلد ۀیدیمعه را از نکبتهایی که زاباشد، هم جا
فقر و  ۀمردم ساده را ناشی از سلط هم بدیِ ،طبقاتی است، رها بخواهد

شلفقت و جهل و خرافات در جامعه بداند، هم با قلملی خلالی از رحلم 
 نشانه های ایلن بلی تکلیفلیِ. بد را تحقیر و رسوا کند ۀساد همین مردمِ

نشللانه هللای جهللان بینللی  بللا خواسللتهایش، در کنللارِ« صللادق هللدایت»
تاریک و مرگ آلود او، در بیشتر نوشته هلایش پیداسلت، و شخصلیتی 

 ۀفللی کننللدوقللای  و معرّ« ۀبیننللد»یللا « راوی»او  کلله در هللر داسللتانِ
رمللانتیکی اسللت کلله تکلللیفش بللا  ایرانللیِ آدمهاسللت، همللان شخصللیتِ
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        ادق هللدایتی کلله بلله همللین دلیللل از صلل. خواسللتهایش روشللن نیسللت
چله  ،را« صلورتکها»را بخوانیم، چله « سگ ولگرد»می شناسیم، چه 

 ۀهم را، با وجودِ« شبهای ورامین»را بخوانیم، چه « داوود گوژپشت»
     داسللتانها خصوصللیاتی مشللترک ۀتفاوتهللای مضللمونی و بیللانی، در هملل

      ِ او را مشللخّ نویسللنده و جهللان بینللیِ مللی بینللیم کلله سللیمای فردیللتِ
صلادق »در هیچیلک از ایلن داسلتانها  به عبارت دیگر تقریبلاً. می کند
دیگلری  روایلت بلا شلخِ یلا اشلخاصِ قدرها در کلارِ را آن« هدایت
دیلدها و  روالِ نمی بینیم تا پیوسته بله دوگلانگی یلا چنلدگانگیِ شریک

اسلت کله چنلین « بلوف کلور» اندیشه ها بربخوریم، و تنهلا در داسلتان
را « بلوف کلور»راوی  روحلی و فکلریِ ره هایی از شخصیتِپا. نیست

. ملی تلوانیم بلاز بشناسلیم« صادق هلدایت»در بیشتر داستانهای دیگر 
 سللخت عاشللق زنللی بلله نللام« صللورتکها»مللردی کلله در داسللتان  مللثالً

ملی افتلد و  وفاداری او بله شلکّ ۀا به زودی درباراست، امّ« خجسته»
سوار اتوموبیل می کند و در « کهبالماس»سرانجام او را از یک مجلس 

اتومبیل در پرتگلاه کنلار »کوهستانی چنان دیوانه وار می راند که  ۀجاد
از حیلث « بلوف کلور»ملی افتلد و هلر دو ملی میرنلد، بلا راوی « جاده

ملردی کله در  آشلکار دارد؛ یلا ملثالً شخصیت روحی و فکری همسانیِ
محبللوبش  ۀگربلل ۀاز عشللقبازیهای هللر شللب« سلله قطللره خللون»داسللتان 

فاسق را می کشلد و  ۀبیگانه به خشم می آید و گرب ۀبا یک گرب« نازی»
این ستم با او نامهربان می شود و ترکش می کنلد،  هم به سببِ« نازی»

از « بللوف کللور»مللی کشللد، بللا مللردی کلله در   مللرد بلله جنللون و کللارِ
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، با ناکسان می نالد و سلرانجام ایلن زن را «اتهلکّ»عشقبازیهای زنش، 
ه ذهنیت همسلانی دارد، و قابلل توجّل در مایه ها و نمایه هایِ ،شدکفمی 

 ۀگوشله ای از پهنل« سه قطلره خلون»داستان است که همین شخصیت ِ 
      او در داسللتان. را بلله خللوبی نمایللان مللی کنللد« صللادق هللدایت» روحِ

روزهلا کله از ... من یلک گربله داشلتم، اسلمش نلازی بلود »: می گوید
نازی جلوم می دوید، میو میو می کلرد، خلودش را  ،مدرسه بر می گشتم

و اصلرار داشلت کله ... پوزه اش را به صورتم ملی زد... به من می مالید
در نامه ای از تهلران بله رفلیقش، « صادق هدایت»و « ...او را ببوسم 

بلزرگ قشلنگی  ۀیلک گربل»: ملی نویسلد ،، در پلاریس«تقی رضلوی»
یلز ملن روی هملین کاغلذ راه داریم که نمی گذارد بنویسلم، آملد روی م

شما قسلم اگلر  سرِ هرفت، خودش را مالید به من، بوس داد، حاال هم ب
 می بینلیم کله شخصلیتِ« ...دروغ بگویم، کونش را کرد به من خوابید

ای « گربله»هلر دو از « صلادق هلدایت»و « سله قطلره خلون»داستان 
ا امّل. دالرام حلرف ملی زننلد« زنلی»چنان حرف می زنند که انگلار از 

روایت همواره با همین شخصلیت روحلی و  در سیرِ« بوف کور»راوی 
       اشللاره شللد، در مایلله هللا و  فکللری پللیش نمللی رود، و چنانکلله قللبالً

ذهنللی رنللگ عللوا مللی کنللد و بلله شخصللیتی چندگانلله یللا  نمایلله هللایِ
تبدیل می شلود کله  فقل  یکلی از آن گونله هلا ملی توانلد در  چندگونه،

باشللد، و آنهللای دیگللر نلله تنهللا بلله « ق هللدایتصللاد»ۀ ذهنیللتش سللاخت
بلا « بوف کلور»تفاوت . ذهنیت، بلکه به زبان هم با او همسانی ندارند

آثار او سخن  ۀکسانی که دربار ۀبر هم« صادق هدایت»داستانهای  ۀبقی
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 همله ایلن تفلاوت را در برتلریِ ا تقریبلاًگفته اند، آشکار بوده است، امّ
فریلدون »اسلتانهایش دیلده انلد، چنانکله د ۀاز بقیل« بوف کور» هنریِ
من بوف کور یک استثناء در بین تملام  ۀبه عقید»: گفته است« هویدا

یلک شلاهکار اسلت، شلاهکاری در سلطح ادبیلات . آثار هدایت اسلت
 [«دفتر هنر»، «با صادق هدایت از کافه فردوس تا پاریس»]« .جهان است

یکلی را، « وربوف ک»راوی  ۀاز شخصیتهای چندگانه یا چندگون 
از داسلتان « صلادق هلدایت»چنانکه پیش از این به تفصیل گفته شد، 

بله عاریلت گرفتله « راینلر ماریلا ریلکله»، اثلر «مالته الوریدس بریگه»
او شلباهت ظلاهری  است، و یکی را هم، که از بسیاری جهات به خلودِ

بلاطنی اسلت، از « بوف کلور» ا تفاوتهایش با شخصیت راویِدارد، امّ
شللباهتها و  بللا در نظللر داشللتنِ. «نللروال ژرار دو»ی و داسللتانهای زنللدگ

   ایلران در  ۀو جامعل« نلروال ژرار دو» فرانسله در زملانِ ۀتفاوتهای جامع
اکنللون شللباهتها و تفاوتهللای زنللدگی ایللن دو  ،«صللادق هللدایت» زمللانِ

 .بر می رسیم نویسنده را

  شباهتها و تفاوتها *

 «هدایت»و « نروال»در زندگی     

بللود و بلله خللدمت در ارتللش  پزشللکنظللامی و « نللروال»پللدر  
دلبستگی داشت؛ و مادرش زنی بود که می توانست یا می پلذیرفت، کله 

یللک ماهلله اش را بلله دسللت دایلله ای بسللپارد و در مأموریتهللای  ۀبچّلل
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زنلدگی در  این زن دو سلال و انلدی کله رنلجِ. شوهرش با او همراه شود
 پدرِ. ردبیست و پنج سالگی مُ شد و در سنّ رد، بیماراین مأموریتها را بُ

، «ژرار»فرانسله و فرزنلد دور مانلد، و از همچنان در مأموریت « ژرار»
یکلی از کسلان  وار به دستِ«یتیم»که از سوی پدرش خبری نمی آمد، 

مادر، شاید عمو یا دایی مادر، سپرده شد، و هرچنلد کله کلودکی او در 
سللتایی و بسللیار زیبللا گذشللت، در خللانواده ای مهربللان و در محیطللی رو

پلدر و ملادر خلالی بلود،  وجلود و حضلورِ فضایی گذشت که از معنلایِ
در هفت سالگی، وقتی که پدرش سرانجام برگشلت، او « ژرار»چنانکه 

را « ژرار» ،عای پدر بودنو ادّ را بیگانه ای یافت که آمده بود تا با حقّ
نخسللتین « والنللر». ش بیللرون بکشللدا پللر آرامللش کللودکی از بهشللتِ

، در کتاب «کودکی» بیگانه را در قطعه ای با عنوانِ برخوردش با پدرِ
 ۀتوصلیف کلرده اسلت و در هملین قطعله دربلار« گشتها و ره آوردهلا»

من مادرم را هرگز ندیدم، عکسهایش گم شده بود »: مادرش گفته است
بلود تصلویرهایی  ند؛ همین قدر می دانم که او شلبیهِدیا آنها را ربوده بو

چاپ می شد و ایلن « فراگونار»یا « نپرودُ»که در آن زمان به سبک 
 «...می خواندند  «نجابت»تصویرها را مظهر 

 Jean]« فراگونلار»و [ Pierre Paul Prudhon]« نپرودُ»این  
Fragonard ]قلرن هجلدهم بودنلد، و  اشان و گراوورسازان ناملدارِاز نقف

اق در صلحنه هلایی ود پرداخته از عشّآنها تصویرهایی ب معروفترین آثارِ
 ، خدای عشلق، آن جوانلکِ(Cupid)«کوپید»عجیب و خیال انگیز؛ 
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تیر در قلبها می نشاند؛ حلوران یلا  کمانگیر که عشق را با پرتابِ بالدارِ
ژرار »می بینیم که  .«مانتیکرُ»چهره های   طبیعت؛ و دیگرِ فرشتگانِ

 ای مظهللرِ« فرشللته-زن»ل هرگللز ندیللده را در خیللا مللادرِ« نللروال دو
 اسللتعاریِ ۀهللرچیللا « بللوف کللور» مللی دانللد، چنانکلله راویِ« نجابللت»
 Bogam]بوگللام داسللی  ۀ، مللادرش را دختللر بللاکر«صللادق هللدایت»

Dhasi]ّمعبللد لینگللوم  ۀاصلل، رق[Lingam]ّکلله از  ،فللی مللی کنللد، معر
اسللت، « فرشللته-زن»اسللت کلله « اثیللری» دیللدگاهی دیگللر همللان زنِ

کله « داسلی»و « ت جنسیلذّ» به معنیِ« بگام»یا « مبوگا»هرچند که 
 .است« مرید»و « شاگرد»است، به معنی [ Dhasa]« داسا»ر آن مذکّ

 گوهایش با دوستان و در نامه هایشو در گفت« نروال ژرار دو»  
زنللدگی اش همللان چیزهللایی را مللی گفللت کلله در  ۀبلله آنهللا، دربللار

 ۀه غیلر از آنچله از چهلرب« صادق هدایت»ا داستانهایش می نوشت، امّ
زندگی اش  درونیِ ۀزندگی اش بر دیگران نمودار می شد، از چهر برونیِ

در شلرح حلال . چیزی در نامه ها و نوشته هلایش نملودار نکلرده اسلت
بللرای « فرهنللگ شللوروی ۀخانلل»مختصللری کلله آن را بلله درخواسللت 

خللودش  ۀشللرکتش در جشللنی فرهنگللی در ازبکسللتان نوشللت، دربللار
در این مختصلر . ت و چنان گفت که هیچ چیز نگفته باشدچیزهایی گف

م ملی کلنم همان قدر از شرح حال خلودم رَ»: خواسته بود که گفته باشد
شرح حال ملن »، و دیگر اینکه «که در مقابل تبلیغات آمریکایی مآبانه

 ۀاگلر بلرای عالقل»، و دیگر اینکله «برجسته ای در بر ندارد ۀهیچ نکت
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چلون اگلر  ،ل مراجعه به آراء عملومی آنهلا کلردوّخوانندگان است باید ا
    ۀخللودم پیشدسللتی بکللنم مثللل ایللن اسللت کلله بللرای جز یللات احمقانلل

و پیداست که این حرفها بیش « .م قدر و قیمتی قا ل شده باشما زندگی
واقعیتی است کله او  ۀی دارد، و پنهان دارندیفروتن نما ۀاز فروتنی جلو

 .در ذهن داشته است

    فقلل  ،«صللادق هللدایت» از شللیفتگانِ بعضللیر صللوّبللرخالف ت  
 واقعیلاتِ ۀعایی و فروتنی نبود که او را از گفلتن و نوشلتن دربلاربی ادّ

 اخلالق اشلرافیِ آیینِ تِیعادت به رعا فق می داشت و  زندگی اش باز
خانواده نبود که در آن ظاهر آراستگی روا دانسته می شد و باطن نملایی 

بلود کله ملی خواسلت « صلادق هلدایت» ن خلودِناروا، بلکله بیشلتر ایل
ق داشت و در آن ریشه زندگی واقعی اش را از مجموعه ای که به آن تعلّ

اسللتعاری آدمهللای  داشللت، جللدا کنللد و بلله صللورتی انتزاعللی در زنللدگیِ
او در  ش نهفته بدارد، و ما بهترین مأخذی کله بلرای شلناختِیداستانها

سلت کله در داسلتانهایش دست داریلم  هملین چهلره هلای اسلتعاری او
 .آورده است

« قاجللاری-دربللاری»فضللایی « صللادق هللدایت»خللانوادۀ              
 ۀآنهلا در سلسلل ۀافراد با یکدیگر به تناسب مرتب رواب ِ داشت که در آن
بللود، مللادر « سلللطان»پللدر . ن مللی شللدخللانواده معللیّ مراتللب دسللتگاه

پیدا « حرمت» در برخوردهاشان. «ترعیّ»، و فرزندان «سلطنت بانو»
از بیسلت و سله « صادق هدایت»در نامه هایی که . ناپیدا« مهر»بود و 
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بلرادرش نوشلته  سالگی تا بیست و هفت سالگی بلرای پلدر، ملادر و دو
 ۀاسللت، و در شللمار معللدود ناملله هللایی اسللت کلله بللا صللوابدید و اجللاز

صللادق »منتشللر شللده اسللت،  ،نویسللنده، پللس از حللذفهایی بازمانللدگانِ
خطلاب ملی کنلد و خلود را در برابلر او « خداونلدگار»در را پ« هدایت

او ملی شلود، و « ق وجلود مبلارکِتصدّ»در آنها . «فدوی»و « چاکر»
ه خداوند متعال روز به روز بر عمر و انشااللّ»: می گوید ت وار مثالًرعیّ
حضلرت  ۀبلندپایل ۀد و سلاییلبیفزا ت و شأن و شوکت حضرت اجلّعزّ

ی در نامله ای کله بله حتّل« .کلم و کوتلاه نفرمایلدرا از سر فلدویان  اجلّ
، بلکله «پلدر» ۀمی نویسد، از پدر نه بلا کلمل ،«محمود خان» ،برادرش
اکی از حلدو کاغذ هم که »: یاد می کند« حضرت خدایگان» با عنوانِ

در اینجا شاید با ایلن « .وضعیات بود برای حضرت خدایگان فرستادم
 اونلدگاری پلدر را نلزد بلرادرِمقلام خد لحن نخواسته اسلت کله حرملتِ

نزدیک به خود نگاه داشته باشد، بلکه احساس مشلترک خلود و بلرادر 
           . ار کللرده اسلللتکپللدر بللا نهفتللله گللویی آشلل را در برابللر خللدایگانیِ

    یعنللی مللادرش، و در  ،«خللانم جللان» در ناملله هللایش بلله پللدر، خللدمتِ
      علرا بنلدگی  ، یعنلی پلدرش«آقاجلان»نامه هلایش بله ملادر، خلدمت 

این نامه ها عبارتی نمی توان یافت کله جلای پلدر و  ۀدر هم می کند، و
نلی در خلانواده معیّ آنجا کله بلا فلردِ. او نشان بدهد دل ۀمادر را در خان

اند، چنانکله در سلی و چهلار « منزل اهلِ»افراد  ۀنی ندارد، همکار معیّ
ملی فرسلتد، « لکمنلزل آقلای اعتضلادالم»سالگی از بمبئی کلارتی بله 

بله مناسلبت عیلد » :نی، بله تملامی در ایلن دو جمللهبدون مخاطب معیّ
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امیلدوارم  ،منلزل داشلته اهللِ خلود را تقلدیمِ ۀنوروز تبریکات صلمیمان
ی همین دو جمله هلم ترکیلب کلالم را حتّ« .همگی سالمت بوده باشند

  .ساحسا او در بیانِ ۀاجتماعی  او گرفته است، نه از اندیش  ۀاز حافظ

« ۀبلندپایل ۀسلای»او و پدر، با اینکه همیشله در  پیداست که میانِ 
میلان خلود و « نروال ژرار دو»او زندگی کرد، فاصله بیش از آن بود که 
هلم ماننلد پلدر « نلروال»پلدر . پدرش می دیلد، یلا ملی خواسلت ببینلد

دلللش نمللی خواسللت کلله فرزنللدش نویسللنده بشللود، و  اصللالً« هلدایت»
آن تی در چند رشلته تحصلیل کلرد، از مدّ« هدایت» هم مانند« نروال»

ا هیچیک را به جایی نرساند و تا بیسلت امّ ،جمله در حقوق و پزشکی
پلدر  ۀو شش سالگی هم که ناگهان پولی از پدر به میرا  بلرد، در خانل

هلم تلا « هلدایت»ملدی نداشلت، چنانکله آزندگی می کرد و از خود در
بیست و هشت سلالگی کله در بانلک پدر ماند و تا  ۀآخر زندگی در خان

    هلر دو نویسلنده . پلدر وابسلته بلود ی ایران اسلتخدام شلد، بله اعانلتِملّ
می کوشیدند که به پدر ثابت کنند که نویسندگی هم، در عین هنر بودن، 

، «نللروال»ا امّلل. شللغلی اسللت، و هللر دو در ایللن راه تللوفیقی نیافتنللد
از حمایت ملالی برخلوردار  که از جانب پدر الاقلّ« هدایت» برخالفِ

ی ملادر هلم بلی بهلره نمانلده بلود، بلا و سنتّ زیغری ۀمی شد، و از عاطف
 او در ملرگِ ۀسلهم ناخواسلت داشت که از پدر به سلببِ وجود اینکه حقّ

مهرش به پدر دست  مادرش نفرت داشته باشد، هرگز از تالش در اثباتِ
 ۀن قسلمت از ارثیلبه آسانی فراموش ملی کلرد کله پلدر آ مثالً. برنداشت
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در اختیلارش نگذاشلت؛ و نیلز بله  ،به او می رسلید مادرش را که قانوناً
دستش تنلگ « وین»آسانی فراموش می کرد که یک بار هنگامی که در 

شده بلود و در نامله ای از پلدرش انلدک پلولی بله قلرا خواسلته بلود، 
 ۀیوآن هم با انتقاد شدید از شل ،کرد ردّ پدرش درخواست او را مطلقاً»

گفتله بلود « ژرار»بله  .او ۀاو، و از برنامه های آینلد ۀزندگی او، از حرف
اوست و بهتر است کله حلاال  که آنچه بر سرش آمده است، تقصیر خودِ

ق او بللوده انللد، او را از هللم همللان دوسللتانی کلله در راه حماقللت مشللوّ
کلافی  ۀایلن جلواب بله انلداز. گرفتاریهای این حماقلت نجلات بدهنلد

ا از این دردناکتر آن بود که به او گفته بلود کله وقلتش ود، امّدردناک ب
را تلف می کند و  پیداست که هیچ اسلتعدادی نلدارد و هرگلز نخواهلد 

زنلدگی و آثلار ژرار »، رینسللرنورما . ]نویسندگی امرار معاش کند توانست با
 ۀاو دربار تا پایان عمرِ« نروال»و این عقیده ای بود که پدر [ «نلروال دو

در نامله ای « نلروال»با وجود این . شخصیت فکری و هنری او داشت
، شش ماهی پیش از بازگشت از سفر آلمان  ۳۱۱۳که در بیستم ژو ن 

تنها هدف ملن »: به پدرش نوشت، به او گفت ،و خودکشی در پاریس
و تنها چیزی که می تواند به من آرامش خاطر بدهد، ایلن اسلت کله تلو 

   خوشلبختی  ۀ، زیلرا کله ملن خلود را شایسلتمرا روزی خوشلبخت ببینلی
می دانم، و دیگر اینکه مرا خوب بدانی، زیرا که ملن فکلر ملی کلنم آدم 

. ر نکن کله چلون از تلو دورم، بله تلو نزدیلک نیسلتمتصوّ. خوبی باشم
اگر ملن پلیش . ی زمانی که در گور هم خفته باشم، باز به تو نزدیکمحتّ
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ن فکر خواهم بود که شاید تلو هرگلز از تو بمیرم، در آخرین لحظه در ای
 «...مرا به خوبی نشناختی 

هرگز چنلین دردی را بلا پلدرش « صادق هدایت»با اینکه شاید          
او هم از رفتار پدرش  درونِ در میان نگذاشته بوده باشد، بخشی از رنجِ

رفتاری هرگلز بله  ا او در ذهن خود از پدری که در بدمایه می گرفت، امّ
        «حضللرت خللدایگان»یللک  ۀنمللی رسللید، چهللر «نللروال» رِپللای پللد

پللدری بللا قهللر روی از فرزنللد  ۀچهللر« نللروال»مللی دیللد، نلله همچللون 
صللادق ». گردانللده، و همللواره ناخرسللند و بیگانلله و طلبکللار مانللده

 آشللنایی داشللت و پللس از مللرگِ« هللدایت» کلله بللا پللدرِ« چوبللک
پلدرش پلس از »: ، گهگاه به دیدارش می رفلت، گفتله اسلت«هدایت»

 «.او به من گفت آخرش من هیچوقت طبیعت او را نشناختم مرگِ

 در مقللام نویسللنده ای کلله طبقللاتِ« صللادق هللدایت»شللاید           
هلر  ۀمختلف جامعه اش را کم و بیش ملی شناسلد، و هرگلاه کله دربلار

از هر طبقه ای داستانی می نویسد، با این اطمینان می نویسد کله  فردی
همله تالشلهایی  آن فرد آشناست، اگر از آن برونی و درونیِ با شخصیتِ

پلدر بله خلود کلرده بلود، انلدکی را نله برای نزدیک کردن ِ « نروال»که 
ملی توانسلته بلود  برای همدلی، بلکه برای همسخنی با پدر آزموده بود،

ا از خلود بگشلاید، امّل خوشبختی از دیدگاهِ پدر  را  به تفاوتِ که چشمِ
چنین بر ملی آیلد کله او بلا پلدر « صادق هدایت»ه های کرده ها و گفت

 ۀ، همسلای«ژاک کلدری». همواره بر سر غیظی آراسلته بله حرملت بلود
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در گفت و گو با علی جعفری در ]« صادق هدایت دوران کودکی و جوانیِ»
ۀ خاطره ای را بلاز ملی گویلد کله نشلان دهنلد[  ، چاپ آمریکا« دفتر هنر»

          و پلللدر« صلللادق هلللدایت»میلللان  دیلللوار بیگلللانگی برجلللا مانلللدنِ
مرحوم اعتضادالملک اغلب عصرها در کنار جوی خیابان و »: اوست
بعد . روزی هنگام خروج از خانه، مرا صدا زد. درختان قدم می زدزیر ِ 

: از سالم و عرا ادبی که کردم، ایشان سر صحبت را باز کرد و گفلت
ایت کنید که ازدواج او را هد ،شما که با صادق دوست صمیمی هستید

من هم یلک شلب کله بله . کرده و برای خود سر و سامانی ترتیب بدهد
فاق صادق به رستوان کنتینانتال رفته بودیم، ضلمن صلحبت، مطللب اتّ

تا چنلد روز : گفت. را مطرح کردم و سفارش پدر صادق را به او گفتم
ملن آملد و دسلتمال  ۀچند شلب بعلد بله مغلاز. دیگر جواب خواهم داد

این را بله پلدرم : لوده و چسبناک و خشکیده ای را به من داد و گفتآ
ملن جنلایتی را کله ! برسان و بگو نوه و نتیجه هایت توی این دستمالند

 «!تو مرتکب شدی، تکرار نخواهم کرد

مانتیلک، بخواهلد از دیلدی رُ« صادق هلدایت» اگر این سخنِ         
آن و  و بللی مقصللودیِبیمعنللایی  گللواه نفللرت او از زنللدگی بلله سللببِ

 آن باشد، در عین حال بیزاری او از همکلالم شلدنِ رنجهای بی پاداشِ
صلادق » ۀدوستانه بلا پلدر را هلم ملی توانلد القلاء کنلد، و اگلر همسلای

را به دسلت « دستمال آلوده و چسبناک و خشکیده»آن  واقعاً« هدایت
بلوده باشلد، تلخ فرزنلد را بله پلدر رسلانده  پدر او داده باشد و این پیامِ
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حاصل چنین پاسخی به پدری که کیفیتِ خوشبختی از دیدگاه فرزند بلر 
نیست، چیلزی مگلر دلشکسلتگی و روح آزردگلی نملی توانلد  او روشن

 .بود

چلون از »راوی پدرش را هرگز ندیلده اسلت،  ،«بوف کور»در           
او و پللدر   میللانِ. رفتلله اسللت« ابتللدای جللوانی بلله مسللافرت دور دسللتی

ا او از پدر همیشه تصویری در ذهلن بسیار بوده است، امّ ره فاصلههموا
در توصلیف عملویش کله بلا . کننده است داشته است که سخت مشمئزّ

پیرملردی بلود قلوز کلرده »: او دوقولوی همسان بوده اند، می گوید پدرِ
هندی دور سرش بسته بود، عبلای زرد پلاره ای روی دوشلش  ۀکه شالم

 ۀبا شال گلردن پیچیلده بلود، یخله اش بلاز و سلینبود و سر و رویش را 
گردن بیرون  ریش کوسه اش را که از زیر شالِ. پشمالودش دیده می شد

« .شلکری داشلت می شد دانه دانه شلمرد، پلکهلایی ناسلور و للبِ، بود
، یعنلی پلدر زنلش «هشوهر عمّ»و « پیر مرد خنزر پنزری»این چهره که 

راوی هلم  دیگری هلم دارد، و خلودِ مرد معمولیِ هم آن را دارند، و هر
در واقلع توصلیفی اسلت از  ،داستان به همین چهره در می آیلد در پایانِ

. افللراد دارد« سللیرتِ»احساسللی کلله راوی از  بللرای بیللانِ« صللورت»
صاحب این  است، و شباهتِ« نفرت» است، تصویرِ« بیزاری»تصویر 

 هملان: اسلت« یلک شلباهت دور و مضلحک»راوی  صورت بلا خلودِ
ا بلا او دارد، امّل« صادق هلدایت» پدرِ ،«صورت»شباهتی است که در 

 -دق افتلاده باشلد  ۀمثل اینکه عکس من روی آین»: وقتی که می گوید
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، «ر ملی کلردممن همیشه شکل پدرم را پیش خلودم هملین جلور تصلوّ
هملان « سلیرت»معنای حرفش می تواند این باشد کله او و پلدرش در 

شکسته  بی عیب و انعکاسِ طبیعیِ ۀن یک چهرتفاوتی را دارند که میا
 .دق می توان دید ۀو مسخ شده و مضحک این چهره در یک آیین

   در علالم واقعلی بلر او ظلاهر « بلوف کلور» پلدر یلا عملوی راویِ 
افیلون و ۀ او در علالم خیلال پلیش ملی آیلد و پرداختل ظهلورِ. نمی شلود

 نلد فقل  در چشلمِدر واقع این ظهلور ملی توا. ناگهانی و زودگذر است
کله « نلروال ژرار دو»ا امّل. یای بیداری پیش آمده باشدؤخیال، یا در ر

برخوردها و پیوندها فقل  عملو  ۀاز آغاز زندگی تا هفت سالگی در پهن
    « اورلیللا»مللادرش را در مقللام پللدر دیللده بللود، در داسللتان  یللا دایللیِ

کله در دارد « بوف کلور»بر راوی « عمو»ظهور  ۀصحنه ای شبیه صحن
  ملادرش  یکلی از  عموهلا یلا داییهلایِ ۀبه خانل« یای بیداریؤر»آن در 

پیر کله  ۀیک مستخدم« .رده بودبیش از یک قرن پیش مُ» می رود که
چلرا »: راوی او را از عهد کودکی می شلناخته اسلت، بله او ملی گویلد

روی تختخواب دراز نمی کشلی؟ از راه درازی آملده ای و عمویلت تلا 
 «.خانه نخواهد آمدوقت به  دیر

چیزهللای کهللن و « نللروال»یللا « اورلیللا» در ایللن صللحنه راویِ 
پرنلده ای بلر یلک سلاعت دیلواری بلا او . رده بسیار می بیندمُ خویشانِ

مثل انسان سخن می گوید و او فکر می کند کله روح پلدربزرگش بایلد 
در این پرنده باشد، و بعد پیرمردی را می بیند که همان کسی اسلت کله 
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     از میللان خویشللاوندان یکللی . قالللب پرنللده بللا او سللخن گفتلله اسللت در
 او هلم مثلل عملویِ. را با مهر در آغوش ملی فشلارد« نروال»می آید و 

بر تلن دارد  مولزمان و نامع جامه هایی دور از بابِ« بوف کور»راوی 
م ایلن ملرد در زیلر موهلای متبسّ ۀچهر»که فرسوده و رنگباخته است و 

تی بیشتر و از با دقّ. راوی است خودِ« ۀاندازه ای شبیه چهر زده تا درپو
او را در خلود دارد، و  نزدیک چنین به نظرش می آید که این مرد روحِ

مرا در کنلار خلود نشلاند و . او عموی من بود»: اینجاست که می گوید
      نمللی تللوانم بگللویم کلله صللدای او را . میللان مللا مکالملله ای برقللرار شللد

الی ملی چرخیلد، جلواب ؤسل فق  همینکه افکار من به دورِمی شنیدم؛ 
آن بیدرنگ بر ملن روشلن ملی شلد، و تصلویرهایی جللو چشلم ملن بله 

 «.وضوح جان می گرفت

 در داسلتانِ« هلدایت»یا تا انلدازه ای هملان ؤدر این ر« نروال» 
مردگان در جهان دیگری می گویلد، بلا  است که از احوالِ« آفرینگان»

یلا « دخمله»سری به « آفرینگان»در داستان « دایته»این تفاوت که 
 ردگان کله در جلوارِهای مُ«سایه» گورستان زردشتیان می زند و از زبانِ

         مللی لغزیدنللد و جللا بلله جللا »خللود  هللای پوسللیده یللا پوسللانِ«جسللد»
        را بللله بحلللث « زنلللدگی جاویلللدان»و « روح»، موضلللوع «ملللی شلللدند
        خود، بله عملویش ۀزندهل ظلاهراً امواتِ ۀبا مشاهد« نروال». می گذارد
پللس حقیقللت دارد کلله مللا جللاودانی هسللتیم، و در اینجللا »: مللی گویللد

      حفللظ موجللودیتی را کلله شللبیه موجودیتمللان در دنیللای پیشللین اسللت،
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آن کسان و چیزهایی که دوست می داشته ایلم  ۀفکر اینکه هم. می کنیم
اشلت، چله شلادی بزرگلی برای همیشه در اطراف ملا وجلود خواهنلد د

: و عمویش ملی گویلد« .من سخت از زندگی خسته شده بودم...  است
بلاالیی و  ق بله جهلانِاین قدر زود خوشحال نشو، چون تو هنوز متعلّل»

تلو  این قدراین مسکنی هم که . امتحان را بگذرانی باید سالهای سختِ
ای هلا و خطرهلرا به وجلد آورده اسلت، غمهلای خلودش را دارد، تقالّ

زمینی که ما در آن زندگی می کلردیم، هنلوز صلحنه ای . خودش را دارد
ملا . است که سرنوشتهای ما در آن شلکل ملی گیلرد و نملودار ملی شلود

مرکزی هستیم که بله زملین حیلات ملی بخشلید و  فروغهایی از آن آتشِ
 «...هم اکنون رو به کاهش گذاشته است

     بلله عمللویش « نللروال»اقللع یللا در و« اورلیللا» و راوی داسللتانِ         
رد و منظورت این اسلت کله زملین خواهلد مُل! چه می گویی»: می گوید

: و عمللویش در جللواب مللی گویللد« نیسللتی بللر مللا چیللره خواهللد شللد؟
ا زملین هلم ر ملی شلود، وجلود نلدارد، امّلنیستی به مفهلومی کله تصلوّ»

ذهنیلات را در بلر دارد و ایلن  ۀی کله مجموعلخودش جسمی است مادّ
   ا ه نیسلتی پلذیرتر از اندیشله نیسلت، امّلملادّ. وعه همان روح اسلتمجم

ملا بلاهم  ۀگذشته و آینلد. دیگرگون بشود می تواند بر حسب خیر و شرّ
ملا در ملا  خلود زنلدگی ملی کنلیم و نلوعِ ما در نوعِ. پیوند نزدیک دارد

معنای ایلن فکلر »: و در اینجا راوی به خود می گوید« .زندگی می کند
اتاق بر چشم اندازهایی بیکران  انگار دیوارهایِ. من روشن شد بر فوراً
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گشوده شد و من زنجیری بی گسست از مردان و زنانی را دیدم که خود 
 «...من بودند در آنها بودم و آنها خودِ

لحظه های برزخی و دوزخی بسیار « اورلیا»در داستان « نروال» 
طوره هلا و آیینهلای شلرقی و افسانه ها و اس او از دورنِ ا حرکتِدارد امّ

دریافتِ معنایی زیبا و پذیرفتنی از هستی و زندگی است، و غربی، برای 
. ی باشلدملادّ روح در جهلانِ  رسلتگاریِ می تواند رسیدن به آرامشی که

را مللی گیللرد کلله فرزنللد « آتللش»زردشللتی  در ایللن حرکللت از آیللینِ
بله تفسلیری  خلرد اسلت، و آن را ۀحیلات و زاینلد ۀو مایل« اهورامزدا»

 در دلِ« آتللش»ی از حیللات نزدیللک مللی کنللد، بلله ایللن معنللی کلله مللادّ
فروغللی از آن »فرزنللدش زمللین جلای دارد، و انسللان در دلِ خورشلید و 

است که کاهش یافتنی، یعنی نیستی پذیر اسلت، و زملین « مرکزی آتشِ
یت روح می بیند، و از اینجا به لّذهنیات یا کف ۀهم جوهرِ ۀرا در بردارند

زردشللتی مللی رسللد کلله در پدیللده هللا و  در آیللینِ« شللرّ»و « خیللر»
« هلدایت»ا امّل. نمود پیدا می کنلد« طبیعت»یا « هستی» دگرگونیهایِ

، هرچنلد «روح هلم ملی میلرد»ردگان که به اعتقاد او یکی از مُ از زبانِ
زنده اسلت و بلا حلرارت  است و ظاهراً« روح» ،او در داستان که خودِ

  زنلده هلای روی زملین را هلم انکلار  وجلودِ»: یدحرف می زند، می گو
هولنلاک، یلا خلواب  یک مشت سایه که در اثر یک کابوسِ... می کنم

ل یلک فریلب، بنگی ببیند بله وجلود آملده انلد، از اوّ هراسناکی که آدمِ
 ی است کله از درونِ«صادق هدایت»او « ...یک وهم بیش نبوده ایم 
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ی غرب همه چیز را مادّ ۀاه فلسفآیینهای شرقی گذشته است، و از دیدگ
می داند، و « تی و محکوم به نیستیروی زمین و آسمانها دمدمی، موقّ»

پوچ انگاری می رسد کله کله شلرقی و غربلی  سرانجام هم به نیهلیسم و
چلرا اینجلاییم؟ چلرا روی »: ملی گویلد وار«امخیّل»ندارد، هرچند کله 

ست کله حلرفش را هلم پس بهتر ا. زمین بودیم؟ نه تو می دانی و نه من
 «.نزنیم

، هرچنلد کله «هسلتی»در برابلرِ « صلادق هلدایت»این عصیان          
، جسللت و جللویی بللرای «هسللتی» در جریللانِ« نللروال»ماننلد بیقللراریِ 

روح در پلیش نلدارد، او را هلم ماننلد  دستیابی به آراملش و رسلتگاریِ
تلاریخ  یرِانسلان در سل اندیشه و خیلالِ از گردش در موزه هایِ« نروال»

ای هللش در یادگار، یلا تلأمّ«سفر بله شلرق»در « نروال». باز نمی دارد
، خود «شرق» رمزی، جادویی، افسانه ای، اسطوره ای، آیینی و فلسفیِ
       بلزرگ  انسلان   ۀرا نه یک فرانسوی یا غربی، بلکه فرزنلدی از خلانواد

س کله قلدّمسلرزمینِ ایلن »: ملی گویلد« شرق » می بیند و در اشاره به 
ل را سلیراب ، و هلدفش از ایلن سلفر و تأمّل«ماست ۀهم وطنِ نخستین
ملی دانلد « بشلریت از این سرچشمه های حیات بخلشِ»ذهنش  کردنِ
نورما »و چنانکه « .پدارن ما در آنها جاری است شعر و معتقداتِ»که 

رده نله، بلکله بله مُل ۀبه گذشتفق  خود را  هِاو توجّ»: می گوید« رینسلر
تها نیز معطوف می داشت، و به همین دلیل به افسانه ها سنّ ۀزند جریانِ

      خلود را همچلون للوحی ۀحافظل. و ترانه های عامیانله عالقله منلد بلود
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می دانست که بر آن متنی بر روی متن دیگلر نوشلته ملی شلد، بلی آنکله 
انسلان را  تبارِ ۀی محو شده باشد، و تاریخ، یا حافظمتنهای زیرین به کلّ

تجربه ها می دید که پی در پی بلرهم قلرار گرفتله اسلت،   هایی از الیه
اریهلای باسلتان شناسلی ن کله در حفّتملدّ همچون الیه های پلی در پلیِ

     نمللی گیللرد، بلکلله روی آن سللاخته  نللو جللای کهللن را: آشللکار مللی شللود
 « .می شود

ی نیلز ترانله هلای عامیانله، و بله طلور کلّل« صادق هدایت»برای  
یلت داشلت، چنانکله او در گلردآوردن و ، هملین قلدر اهمّفرهنگ توده

. میرا  فرهنگی جامعله اش از پیشلگامان بلوداین بخش از  شناساندنِ
، مجلله موسللیقی]« ترانله هلای عامیانله»مقالله ای بلا عنلوان  ۀسلرلوح در

: ، آهنگساز آلملانی را آورد[Schumann]« شومان»این سخن [ ۳۱۳۱
بلی پایلان  ۀوش فلرادار، آنهلا سرچشلمی گلت بله ترانله هلای ملّلبا دقّل»

مللل  ۀصلقشنگترین ملودیها می باشند و چشم تلو را بله صلفحات مشخّ
     ۀسرچشللم... »: در ایللن مقاللله گفتلله اسللت« .گونللاگون بللاز مللی کننللد

ترانه های عامیانه بسیار قدیمی و همزملان نخسلتین تراوشلهای معنلوی 
یی بله قلدری نیرومنلد و ولی باید اقرار کرد که این هنر ابتدا. بشر است
 «.حیاتی به خصوصی است که از بین نرفته است ۀدارای قوّ

نخسلتین « هلدایت»هم « فرهنگ توده»یا « فولکلور» ۀدر زمین 
یلت آن، و و اهمّ مه ای در تعریفکسی بود که رساله ای نوشت، با مقدّ

م تا ششلم ، شماره های سوّ«سخن» ۀمجلّ]طرحی برای کاوش و گردآوری آن 
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مصلالح    ۀبه منزل  هنر  و ادبیات  توده»: ، و در آن گفت[ ۱۳-۳۱۱۱، 
شمار می آید، به خصوص ادبیات و  بهترین  شاهکارهای  بشر  به ۀلیاوّ

از ایلن چشلمه سلیراب شلده و  هنرهای زیبا و فلسلفه و ادیلان مسلتقیماً
 ۀافکلار تلوده کله نسللهای پیلاپی همل ۀاین سرچشم. هنوز هم می شوند

[ تجربله]ی گرانبها و عواطف و نتای  فکر و ذوق و آزملایش اندیشه ها
آثلار  ۀزوال ناپلذیری اسلت کله شلالود ۀخود را در آن ریخته اند گنجینل

 «.معنوی و کاخ باشکوه زیباییهای بشریت به شمار می آید

ایلن دو نویسلنده بله  ۀا با وجود این شباهت آشکار در عالقلامّ           
زمین،  ۀبزرگ انسان در خان ۀاخه های خانوادش ۀهم فرهنگیِ میراثهای

 نملی بینلیم کله او قلومی را« نروال ژرار دو»نوشته ای از  هرگز در هیچ
به سبب خطاهای چند نسلی از گذشتگانش تحقیلر کلرده باشلد، حلال 

سلرزمین اعتقلاد بله طبیعلت  ۀکله زاده و پلرورد« صادق هلدایت»آنکه 
ی اهلورایی و اهریمنلی در انسان، یعنی نیکلی و بلدی، مظهرهلا ۀدوگان
خود را « قومیضمیر ِ»انسان است، در بسیاری از نوشته هایش  سرشتِ

« قلومی ضلمیرِ»اش جدا نگلاه ملی دارد و بلا هملین «بشری ضمیرِ» از
و داسلتان « مازیلار»و « پروین دختلر ساسلان»است که نمایشنامه های 

از را مللی نویسللد و در ایللن داسللتان از زبللان یکللی « آخللرین لبخنللد»
ایلللن تقصلللیر خودملللان بلللود کللله طلللرز »: شخصلللیتهای آن ملللی گویلللد

مملکتداری را به عربها آموختیم، قاعده برای زبانشلان درسلت کلردیم، 
فلسفه برای آیینشان تراشیدیم، برایشان شمشیر زدیم، جوانهای خودمان 
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را برای آنها به کشتن دادیم، فکر، روح، صنعت، ساز، عللوم و ادبیلات 
ستی تقدیم آنها کردیم تلا شلاید بتلوانیم روح وحشلی و د خودمان را دو

نژاد آنها و فکلر  اصالً! ولی افسوس. ن بکنیمسرکش آنها را رام و متمدّ
ایلن . آنها زمین تا آسمان با ما فلرق دارد و بایلد هلم هملین طلور باشلد

قیافه های درنلده، رنگهلای سلوخته، دسلتهای کلوره بسلته بلرای گردنله 
ی کله میلان شلاش و پشلگل شلتر نشلو و نملا افکار. گیری درست شده

تمام ساختمان بدن آنها گواهی می دهد کله . کرده بهتر از این نمی شود
و  فراموش می کند کله خلود در « ...برای دزدی و خیانت درست شده

و اعتقادات ما نه تنهلا  عادات... »: گفته است« فرهنگ توده» ۀرسال
بله  ،نژاد نیاکان می زیسته انداز جانب پدر یا کسانی که در سرزمین هم 

ملا رسلیده، بلکلله از تملام نژادهللای دیگلر ایللن علادات و اعتقللادات را 
فولکلور دشمنی با بیگانگان را زایلل ملی کنلد و همبسلتگی . گرفته ایم

 «.نژاد بشر را نشان می دهد

و « نلللروال ژرار دو»و عقلللده هلللای روانلللی  آشلللفتگیها ۀدربلللار       
نشناسی و روانکاوی بله بسلیار نکتله هلا اشلاره از دیدگاه روا« هدایت»

را، بلر اسلاس واقعیتهلایی  ها ن این نکتهکرده اند، و در موردهایی معیّ
؛ اسلکیزوفرنی «ادی  ۀعقد»جمله آن از زندگی آن دو، شکافته اند، از 

 یللا جنللون جللوانی؛ بیگللانگی و سلللطه جللویی پللدر؛ مانللدگار شللدنِ
   مانند کمرویی، ،جنسی در آن دو بلوغِ ۀب  گذرای دوربالطّ خصوصیاتِ

وابسللته بلله زن طلبلی؛ کللم تللوانی یللا  بلی اعتمللای بلله نفلس، زن گریللزیِ
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خلود بله پلدر؛  موجودیلتِ شایسلتگیِ جنسلی؛ تلالش در اثبلاتِ ناتوانیِ
آرملان پرسلتی و  فعالیتهلای اجتملاعی بله سلببِ ۀکناره گیلری از صلحن

ننلد اینهلا، و اینهلا زمانله؛ و ما پرهیز از سازش با فرومایگیهلای معملولِ
از سوی دیگلر آن . همه روح آن دو را همواره بیقرار و آشفته می داشت

 نوشته های فلسفی و علمیِ تهای گوناگون، ازدو، گذشته از آثار ادبی ملّ
شناسلی و  گذشته و حال گرفته تا رمزنامه های جفر، اسطرالبگری، جنّ

ارواح، اخلراج  گیری، مانیتیسم، طلسمات، تعبیر خواب، احضلار جنّ
اعداد، و مانند اینهلا را مطالعله ملی کردنلد و  ه، کیمیاگری، خواصّاجنّ

         ا بشللری، هملله آگاهیهللای ناهمسللاز ، امّلل ذهنشللان را بللا ایللن ۀخزانلل
       « صللادق هللدایت» بللرخالفِ« نللروال ژرار دو»ولللی . مللی انباشللتند

للی و نی و تخیّپیوندهای نهفته در باورهای ذه می کوشید که با شناختِ
انسلان در طلول تلاریخ، نظملی و نظلامی در  علمی و تجربلیِ دریافتهایِ

فکری بر آن  ۀانسان بیابد یا برقرار ببیند و با این پشتوان جهان بینی عامّ
 .روانی فایق بیاید بیقراری و آشفتگیِ

یکی از راههای « نروال» زمانِ ۀمانتیک در فرانسرُ در ذهنیتِ           
بازگشللت بلله »ن وح انسللان از  دردمنللدیهای ناشللی از تمللدّنجللات ر
 سلتیِرُدُ در بیانِ« ژان ژاک روسو»دانسته می شد، و پیامهای « طبیعت

 ۀا در دورامّل. ر افتلاده بلودثّؤبسیار م« نروال»این باور در کسانی مانند 
ترین یرمانتیللک ایرانللی، کلله در آن جللایگ، ذهنیللت رُ«صللادق هللدایت»

یهلای اجتملاعی و ایجدید و آرمانگر نِتمدّ به مظاهرِمشغله ها دستیابی 
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بازگشللت بلله طبیعللت  سیاسللی بللود، نمللی توانسللت خللود را بلله موضللوعِ
که در ساختار شخصلیت « صادق هدایت»با وجود این . مشغول بدارد

« نلروال»فکری خود از خوانده هایش بسیار تأثیر می پلذیرفت، ماننلد 
طبیعت به  ۀانسان از خطّ شیدنِن صنعتی در بیرون کاز کجروشیهای تمدّ
بله « ل.ل.گ.س» او ایلن کجروشلیها را در داسلتانِ. وحشت می افتلاد

خود  لِتصویر کرده است، و در تخیّ« آخر دنیا»نزدیک شدن به  مفهومِ
رسلیده « انقراا نسلل بشلر»علمی و صنعتی، به  نِن، تمدّتمدّ ۀاز آیند

س تسللیم ملی کنلد و خود را بله ایلن کلابو« نروال»ا برخالف است، امّ
مللی انگللارد، « آخللرین پیللروزی فکللر بشللر»دسللته جمعللی را  خودکشللیِ

    بله پایلان ملی بلرد و« گلروه لختیهلا»هرچند که داستان را بلا پیلروزی 
گروه لختیها با اندام ورزیلده، رنگهلای سلوخته و بازوهلای »: می گوید

مقاومت  شهر را بدونِ ۀل شب همشدند و تا اوّ« کانار»توانا وارد شهر 
، یعنلی کله پیلروزی نهلایی بلا طرفلداران بازگشلت بله طبیعلت «گرفتند
     بشلر  نِپشلت پلا بله تملدّ»کسلانی هسلتند کله « لختیهلا»و ایلن . است

در « خودکشلی دسلته جمعلی»معتقلدان بله  در برابلرِ و ظاهراً« زده اند
ن صنعتی است، طغیلان کلرده انلد و بلرای که سمبول تمدّ« کانار»شهر 
و در اینجاسللت کلله . گریختلله انللد  هللایی، چریللک وار از شللهرن ۀمبللارز

« بلوف کلور»مثلل داسلتان  ،، که در این داسلتان هلم«صادق هدایت»
ژان ژاک »شخصیت فکری چندگانه یلا چندگونله ای دارد، از دیلدگاه 

لختیهاست که پشت پلا بله  به جانبِ حقّ»: می گوید« نروال»و « روسو
ر میلیونهلا سلال زیلر درختهلا خوابیلده، چونکه بش... بشر زده اند نِتمدّ
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. کلرده، صلبح زود از آواز پرنلدگان بیلدار شلده آرامش جنگل را حلسّ
محلروم مانلدن از  ۀشبهای مهتاب به آسمان نگاه کرده و حاال بله واسلط

طبیعی خودش است که  دور افتادن از محی ِ ۀکیفهاست، به واسط  این
 «...امروز درآمده  به صورتِ

     در هملللان « نلللروال»ی «اورلیلللا» در داسلللتانِ« لختیهلللا»ایلللن  
عمللویش برخللورد مللی کنللد،  ای کلله او بللا روحِ«یللا در بیللداریؤر»
یند که دور از شهر شلوغ، در بلندیهای کوهستان زنلدگی «کوهستانیها»

هم دیده شوند، پیداسلت « شهر بزرگ» می کنند و گهگاه اگر در خودِ
، و در «ا حفللظ کللرده انللدخودشللان ر کوهسللتانیِ فردیللت اسللتوارِ»کلله 

ر پُلل»و در چهللره هاشللان چنللان « هشللیار و بللا اراده»رفتارشللان چنللان 
قلومی  از تبلارِ»آنهلا را « نروال»به نظر می آیند که « حرارت و نیرومند

کلله « نللروال»راهنمللای . مللی پنللدارد« کوهسللتانی سلحشللور و مسللتقلّ
باالتر ملی بلرد، کوه باال و  ۀه هایی بر سینروحی است جوان، او را از پلّ

را کله از شلهر « کوهسلتانیها»و در آن بلندیها کلبه های سلاده و زیبلای 
: ملی گویلد« نلروال»بزرگ روی گردانده اند، به او نشلان ملی دهلد، و 

پرندگان و گلهاست، بلا  سعادتمند این پناهگاه را که دلخواهِ یک قومِ»
 و روحِ« .هوایی پاک و برخوردار از آفتاب، بلرای خلود سلاخته اسلت

خلود، مهربلان و  ۀاینهلا بلا آداب و رسلوم سلاد»: راهنما به او می گویلد
 طبیعللیِ راسللت کللردار، زمللانی دراز در اینجللا زیسللته انللد و فضللیلتهایِ

     نتیجلله « نللروال»، و چنانکلله «انسللانهای نخسللتین را حفللظ کللرده انللد
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     بلا وجلود اینکله بلر جهلل چیلره شلده انلد، همچنلان پلاک »می گیلرد، 
 «.نده اندما

پیروز می شلوند، « لختیها»با اینکه « ل.ل.گ.س»در داسستان    
، زنلی اسلت هنرمنلد کله «سوسلن»دو شخصیت اصللی داسلتان، یکلی 

مرگ را قوی تلر  روح را مسخره می کند، میلِ« بوف کور»مانند راوی 
، و احساس «برای تولید مثل دام طبیعتِ»به زندگی، و عشق را  از میلِ

همیشه عشق »که  می داند و معتقد است« کشته شده شهوت»عشق را 
اینکله بله اسلم  جنلگ و   م است، همیشه بشلر در علینِأو مرگ باهم تو

« دتِل» ،و دیگلری ؛«مبارزه کوشیده، در حقیقت  خواستار  مرگ  بوده
معتقلد اسلت، « غزللی عشلقِ»هم مردی هنرمند، که سخت به عشق، آن

تلا را  «بلوف کلور» راویِ« زن اثیلری» همان عشقی که در یلک نگلاهِ
اعتلراف « سوسن»او به معشوقش . خود نگاه می دارد مرگ در افسونِ

 قللب و احساسلاتِ»: است، و می گویلد« قدیمی»می کند که در عشق 
اگلر روزی بشلر ملی توانسلت ملدار ... بشر هیچوقت علوا نملی شلود

ضلعیف و  هملان آدمیلزادِ... زمین را هم بله دور خورشلید تغییلر بدهلد
و همین عاشق است . عشق می ماند ۀ، یعنی بند«سو و احساساتی بودتر

« نلروال ژرار دو»ی «اورلیلا» در داسلتانِ« کوهسلتانیها»که گلویی بلا 
: آشناسللت و آنهللا را، و در آنهللا طبیعللت را، چنللین سللتایش مللی کنللد

لختیها عاقلند که می گویند باید به طبیعت برگشلت، انسلان هرچله از »
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طالیلی، چشلمه هلای  آفتلابِ. بدبخت تر می شلودطبیعت دورتر بشود 
 «.لطیف ایدرخشان، میوه های گوارا، هو

زنللدگی،  ۀایلن عاشلق و معشلوق کله در گفلت و گوهاشلان دربلار  
دارنلد، در  ا عقیده های متفاوت و یلا متضلادّروح، مرگ و عشق ظاهرً

« نلروال»شخصیتی واحدنلد، چنانکله  درونیِ گفت و گویِ واقع صدایِ
 : مللی گویللد« اورلیللا»عمللویش در داسللتان  فللت و گللو بللا روحِهللم در گ

نمی توانم بگویم که صدای او را  می شنیدم؛ فق  همینکه افکار ملن »
            الی ملللی چرخیلللد، جلللواب آن بیلللدرنگ بلللر ملللن روشلللن ؤبللله دور سللل

الها و جوابها می توانسلت یلک گفلت و گلوی ؤ، یعنی که س«...می شد
صلادق »اسلت کله ای ت و گلوی درونلی درونی باشلد، و در چنلین گفل

ر از تصلوّ« نلروال»هملان وحشلت « تد»و « سوسن»از زبان « هدایت
 -علمللی» ۀمطلللق انسللان، و همللان پاسللخهای آرامللش دهنللد نیسللتیِ
 : عموی او را مطرح می کند« عرفانیِ

بللاالخره زنللدگی روی زمللین خللاموش خواهللد ... »[ : سوسههن]      
 «...شد

ن روحی که به آن معتقدی بعد از آنکله خورشلید پس ای» :  [تد]       
 «ژاله در فضا تبخیر شد در فضای سرگردان چه می کند؟ ۀمثل قطر

و مطلق که بعد از تلن بتوانلد  مستقلّ من به یک روحِ... »[ : سوسن]
معنلوی کله  خلواصّ معتقد نیستم، وللی مجملوعِ ،زندگی جداگانه بکند
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... ملی دهلد، روح اسلت تشکیل شخصیت هر کس و هرجنبنده ای را 
 رات ملا خلارج از طبیعلت نیسلت و هملانمگر نه اینکه افکلار و تصلوّ

 ی کله از طبیعلت گرفتله پلس از ملرگ بله آن رد طوری که جسم ما موادّ
می کند، چرا افکار و اشکالی که از طبیعت به ما الهام می شود، از بلین 
       بللرود؟ ایللن اشللکال هللم پللس از مللرگ تجزیلله مللی شللود ولللی نیسللت 

 «...نمی شود

عملوی  درسلت هملان سلخنی اسلت کله روحِ« سوسن» سخنِ           
ه باید این واقعیلت را بله خلاطر داشلت کله البتّ. به او می گوید« نروال»

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری موجودیت یافتله اسلت،  هنرها در جریانِۀ هم
 تلداییِاب ۀاگر چنین نمی بود، هیچ هنری از تنگنلای فردیلت در واحل و

هملین . کمال نمی رسید خود بیرون نمی آمد و در آفاق جمعیت به شهرِ
قیلت ادبلی در دوره ای از خالّ« صلادق هلدایت»که « ژرار دو نروال»

پذیرفته اسلت، خلود معملاری بلود کله در  ثیرأتقلید از او ت خود در حدّ
     مناسللب را از آثللار دیگللران « مصللالح»سللاختمان آثللارش بسللیاری از 

تی به کار می بلرد کله بله نملای رفت و آنها را با چنان مهارت و دقّمی گ
           ی و فضلللای درونلللی در بنلللای آثلللارش وحلللدت و اصلللالت کلللافیکلّللل

ا سلاختمایه هلای یکلی از ی« مصالح» دّاگر رَ می بخشید، چنانکه مثالً
پلنج قلرن  ۀرا در حیطل« حلافظ»زیباترین و کمال یافته تلرین غزلهلای 

را « مصلالح»وییم، خواهیم دید که هر پلاره ای از ایلن غزل فارسی بج
بلر « کلاخی بلنلد»خلود  ا در غلزلِاز کسی دیگر به وام گرفته است، امّل
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 ملی تلوان گفلت کله زبانلدانیِ. اوسلت آنِ افکنده است که بله تملامی از
او . ملی کلرد بسلیار بله او یلاری« مصلالح یلابی»هلم در کلار « نروال»

گشلتها و »در آن استاد بود، چنانکه در کتاب آلمانی که  عالوه بر زبانِ
ی گفته است، با زبانهای ایتالیلایی، یونلانی، التلین، و  حتّل« ره آوردها

فرانسلوی اش از ۀ ترجمل ۀمعربی و فارسی هم آشنایی داشت، و در مقدّ
در اثلر هنلری « سلاختمان» یلتِاهمّ ۀدربلار ،«گوتله»، اثر «فا وست»

البی است دقیق و کمال یافته، کله اگلر هنر همواره نیازمند به ق»: گفت
چنین نباشد، در آن چیزی مگر ناهملاهنگی و آشلفتگی یافلت نخواهلد 

 «.شد

ی کلله او در بلله دقتّلل ۀدربللار ،«نللروال»دوسللت  ،«تئوفیللل گوتیلله» 
   ملن بلا اطمینلان »: اثر هنری به کلار ملی بلرد، ملی گویلد کمال رساندنِ

از شلهرت، کله او سلرانجام بله می توانم بگویم که پرهیز ژرار دو نروال 
ملردم  کنجکلاویِ برانگیختنِ به هیچوجه به قصدِ ،را پذیرفت آنناچار 
او در کلار سرچشلمه ملی گرفلت و از  بلی نهایلتِ بلکه از وسواسِ ،نبود

 در پرداخلتِ هرقدر هم کله. بسیار عمیقی که برای هنر قا ل بود حرمتِ
ار نلاقِ ملی پنداشلت، ت به کار می برد، بلازهم آنهلا را بسلیآثارش دقّ

      بله خلود نازیلدنی  نامش بر آنهلا در حکلمِ احساس می کرد که چسباندنِ
 «.کودکانه است

زبلان  در کاربردِ« نروال» با اینکه بسیاری از منتقدان استادیِ            
ت او در ساختمان هنری آثارش را ستوده انلد، بعضلی از منتقلدان و دقّ
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او ندیده انلد، و گفتله انلد کله  و ابداع در کارِ چندان مایه ای از ابتکار
 در بسیاری موارد بخشی از یک مطلب یلا تملامی آن را در چنلدین اثلرِ
خود تکرار کرده اسلت؛ بسلیاری از مطاللب را از کتابهلا گرفتله اسلت؛ 

، یا بلا از چند جمله تا بندهایی بلند از نوشته های دیگران را عیناً غالباً
رده است؛ و بعضی از پیشامدها و تجربه هایی که به تغییرهایی، به کار ب

کسانی است کله او در  دوستان او، یا از آنِ خود می بندد، در واقع از آنِ
هلم اشلاره شلد،  ا چنانکه قبالًامّ. سفرهایش با آنها برخورد داشته است

     مایه هلایی هلم کله او از دیگلران ملی گرفلت و در اثلری واحلد بله کلار 
روح او، در  ۀذهللن او مللی گذشللت و بللا زمزملل افیِصللاز  مللی بللرد، بایللد

 مضمونی و اصالتِ او جاری می شد تا به وحدتِ لِر و تخیّجویبار تفکّ
در « صلادق هلدایت»او خدشله ای وارد نشلود، حلال آنکله  معنوی اثرِ

 های پریشان است، مخصوصلاً«روح حدیثِ»بعضی از داستانهایش که 
گرفتله اش  از دیگلران  مایله هلایِ ، نتوانسته اسلت  بله«بوف کور»در 

 مضللمونیِ نمونلله هللایی از خدشلله در وحللدتِ. چنللین وحللدتی ببخشللد
س یللدیادداشللتهای مالتلله الور»آن بلا  ۀدر مقایسلل را قللبالً« بلوف کللور»

یلک  دیدیم، و در اینجا به نمونه هلایی از تکلرار بلیش از حلدّ« بریگه
می کنیم، یعنی به  هتوجّ« بوف کور»عاریتی در  ۀتصویر، نمایه یا اندیش

نلد و آن را ه اوارد کلرد« نروال ژرار دو»یکی از همان ایرادهایی که بر 
فقر نویسلنده در ابتکلار و ابلداع دانسلته انلد، بلا ایلن تفلاوت کله  ۀنشان

یک تصویر، نمایه یلا اندیشله را در چنلد اثلر متفلاوت تکلرار « نروال»
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تکلرار را از  در یک اثر کوتاه« صادق هدایت»حال آنکه  ،کرده است
 . گذرانده است و آن را مالل آور کرده است حدّ

بلوف » او را با سلتودنِ ستودنِ اکثراً« صادق هدایت»شیفتگان  
در »: خود را با نقل این جمله از کتاب آغلاز ملی کننلد ، و سخنِ«کور

ست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خلورد هزندگی زخمهایی 
مله ای است که نویسلنده داسلتان را بلا آن آغلاز ، و این ج«و می تراشد
این جمله را یک بار دیگلر بلا « صادق هدایت»شاید اگر . کرده است

همین  کلمه ها، یا مفهوم آن را با تغییری در کلمله هلا، در داسلتان بله 
کار می گرفت، از تأثیر آن در خواننده کاسته می شد، و اگر بارها آن را 

داسلتان از تلأثیر آن چیلزی در ذهلن خواننلده  تکرار می کرد، در پایلانِ
 .نمی ماند

سه ماه، نه، دو »: می گوید« بوف کور»در ابتدای داستان، راوی  
 ۀچنلد صلفحدر ، و «...او را گم کلرده بلودم ماه و چهار روز بود که پیِ

تمام اطرف خانه مان را زیر پا کرده ام، نه یک روز، نه »: بعد می گوید
وی تلدر جایی که دست می کنلد « ... ماه و چهار روزدو روز، بلکه دو 

دو قلران و یلک »: را بپردازد[ نعش کش]چی کالسکه ۀجیبش که کرای
شلاید کسلانی باشلند کله نداننلد کله در « .عباسی بیشتر توی جیبم نبود

برابلر بلا هلزار  «قلران»اوایل عهد پهلوی هلر یلک  اواخر عهد قاجار و
  ۀر بلا دویسلت دینلار، یعنلی دو سلکّبرابل« عباسی»دینار بود و هر یک 
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دو  بنلابراین. می گفتند « صنار»در زبان محاوره  به آن که صد دیناری 
 .دو ماه و چهار روز است عددی عینِ ار هم در مفهومِقران و چهار صنّ

« زن اثیلری»برای دفلن جسلد  کندنِ گور   پیرمرد آنکه  از   بعد 
تلوی جیلبش کله ملزد او را بلاز راوی دسلت ملی کنلد را تمام می کنلد، 

، و بلاز کله راوی «دو قران و یک عباسی بیشتر نداشلتم»: بدهد، و باز
می خواهد به خانه برگردد، پیر مرد پیدایش می شود و گللدان راغله ای 

قبر یافته است، به راوی می دهد، و در اینجا هلم  را که در هنگام کندنِ
عباسلللی  ملللن دسلللت کلللردم در جیلللبم دو قلللران و یلللک»: بلللاز راوی

 «...وردمآدر

او را به همبستری « اتهلکّ»ازدواج می کند و « اتهلکّ»راوی با           
دو ملاه، نله ، دو ملاه و چهلار روز دور از او روی زملین »: راه نمی دهد

و بلاز در نالیلدن از رفتلار « .نزدیکش بلرم منمی کرد ت خوابیدم و جر
دم برای من تنگ تر  در این اتاق که هر»: زنش می گوید ۀعذاب دهند

   وللی هرگلز  ،و تاریک تر از قبلر ملی شلد، دایلم چشلم بله راه زنلم بلودم
آیا از دست او نبود که به این روز افتاده بودم؟ شوخی نیست، . نمی آمد

بود، ولی روز و ماه چیست؟ برای ملن ماه سه سال، نه، دو سال و چهار 
د خنزرپنزری می رود و و باز آنجا که به سر بساط پیرمر« ...معنی ندارد

من دست کردم جیلبم دو درهلم و چهلار »: قیمت کوزه اش را می پرسد
 .«سفره اش  ۀپشیز گذاشتم گوش
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صلادق هلدایت چله »]« نقدی بر بوف کور»در « فرزانه .ف .م»           
عای هدایت ادّ»: می گوید[ «آشنایی با صادق هدایت»م ، جلد دوّ«می گفت؟

اسلی، دو عدد بیست و چهار، دو قران و یک عبّمرا تصدیق می کرد که 
ملاه و چهلار روز ، هملله کنایله بله طللول زملانی بلوده کلله بله یلک دختللر 

ایلن  اگلر تکلرار بلیش از حلدّ  واقعلاً« .پاریسی عشق می ورزیده است
 عددها با معدودهای متفاوت فق  بله هملین دلیلل بلوده باشلد، مفهلومِ

 ند، چلون مشلغول داشلتنِشخصی است و شخصی هم می ما آنها مطلقاً
کلاری   آن رملزِ نلی شخصلی کله تلالش در گشلودنِذهن خواننده به تفنّ
 با سازه های احساسی و فکری و  کرداریِ  همآن  عبث باشد، و مفهومِ

حرملت  داستان ارتبلاطی نداشلته باشلد، در واقلع بلی اعتنلایی بله اصللِ
« تللهلکاّزن »اینکلله  اگللر بللرای نشللان دادنِ. خواننللده در ادبیللات اسللت

می و یک بلار دوّ م کردنِبار در گف است، یک« زن اثیری» دیگر ِ  ۀچهر
اشلاره کلرده بلود، « دو ماه و چهار روز»لی به هم در ازدواج کردن با اوّ

 .نمی بود مخلّ تکرارِمضمونی پیدا می کرد و  ۀتکرار وظیف

 مانتیسیستها که عالوه بلر اسلطوره هلا و افسلانه هلا، در آثلاربعضی از رُ
ه داشلتند، عجیلب نیلز توجّل خود بله حکملت عامیانله و عقایلد خرافلیِ

. نیلز کلرده انلد« حروف»و « اعداد»رمزی  گهگاه اشاراتی به خواصّ
« احادیلللث»یلللا [ Kabbalah] هبّالفلقفللاز  مخصوصلللاً« نللروال ژرار دو»

گلاهی وسلی  داشلت« عهد عتیلق»کتاب «تفسیر عرفانی»یهودی و  . آ
« نروال» مثالً. رمزی اعداد است در مفهومِ بخشی خرافی از این تفسیر
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، آنجلا کله بلا روح عملویش دیلدار ملی کنلد، از او «اورلیلا»در داستان 
 ۀافلراد خلانواد ۀملی شلنود کله شلمار« هفت»معنای رمزی عدد  ۀدربار

بله  یا خلدایان یهلودی، کله بعلداً« الوهیم»بود و با نسل پیشین  «نوح»
و در جلایی  .شلود، ارتبلاط داردتبدیل ملی « یهوه»خدای واحد، یعنی 

راوی  رمزی اعلداد در ذهنیلتِ تأثیر خاصیتِ« اورلیا»دیگر از داستان 
   نیمله شلب، بله  یلک شلب، حلوالیِ»: را با این روایلت نشلان ملی دهلد

سرم را بلاال  فاقاًه ای که در آنجا سکونت داشتم، بر می گشتم که اتّمحلّ
نلور چلراغ خیابلان آن را  یلک خانله افتلاد کله ۀبردم و نگاهم به شلمار

سرم را که پایین آوردم، . من بود سنّخانه برابر ِ  ۀشمار. روشن کرده بود
در جلو خودم زنی را دیدم با چشمهای گودافتاده که در سیما بله اورلیلا 

 خللودم یللا مللرگِ مللرگِ ۀایللن نشللان: بلله خللودم گفللتم. شللباهت داشللت
 «.اورلیاست

اشاره ای دارد، در آنجلا  خرافی هم به این باورِ« صادق هدایت» 
شنیده بودم کله »: سر می بیند و می گوید که سایه اش را بر دیوار بدونِ

 .«کسی سر  نداشته باشد  تا سر سال می میرد  ۀاگر سای

اعداد در  به معنای رمزیِ« نروال»ا می بینیم که این اشارتهای امّ 
الت تخللیّ و الت خرافللیِتللأمّ ۀداسللتان، کلله در پهنلل حللال راویِ روایللتِ

داسلتان ناهملاهنگی نلدارد،  یِجادویی شلنگ می اندازد، با ساختار کلّ
بلا « چهلار»بلا معلدود بلزرگ و علدد « دو»عدد  ررِحال آنکه ذکر مکّ
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کله  حلواسّ ۀنعره ای است پرت کننلد« بوف کور»معدود کوچک در 
 !روایت کشیده می شود در بیرون از مجلسِ

بلله « زن اثیللری»از آنکلله  ، بعللد«تکللرار مخلللّ» ۀو بللاز در حیطلل 
بلر راوی « یلک لحظله در روشلناییِ»ای «فرشلته-ستاره-زن» صورتِ

: ملی شلود، در اشلاره بله دیلوار سلیاه رنلگ ملی گویلد پدیدار و ناپدیلد
. «مانند همان تاریکی که سرتاسر زندگی مرا فراگرفته، جلوی من بلود»

     بلدیل ت« شلب»زمانله بله  ملردمِ بعلد در اشلاره بله جهللِ« تاریکی»این 
، و در اشلاره بله «مانند شبی که فکلر و منطلق ملرا فراگرفتله»: می شود

در چشلمهای سلیاهش »: «شلب ابلدی» گمشلده بله چشمهای معشلوقِ
پیلدا کلردم  ،شب ابدی و تاریکی متراکمی را که جست و جو می کردم

، «ابلدی شلبِ»و ایلن . «و در سیاهی مهیب افسونگر آن غوطه ور شدم
 نمایه ای است که بارها در بافت غزللیِ« جاودانی شبِ»، «ازلی شبِ»

در اتللاقی کلله مثللل گللور بللود، در میللان »: داسللتان خودنمللایی مللی کنللد
تلاریکی،  در شلبِ»؛ «که مرا فراگرفتله بلود [ای]جاودانی تاریکی شبِ

  ؛«عمیقی کله سرتاسلر زنلدگی ملرا فراگرفتله بلود راه ملی رفلتم در شبِ
ه هلیچ ملانعی بلر نملی خلوردم، یلک می لغزیدم و دور می شدم ولی ب»

گیسلوی سلیاهی کله »؛ « جلاودانی بلود پرتگاه بی پایان در یلک شلبِ
ا دستم را امّ»؛ «ازلی تاریک و در پشت سرش گرده زده بودمانند شب ِ 

جلاودانی را  کلف دسلتم شلبِ ۀبلند کردم، جلو چشمم گرفتم تا در چال
جلاودانی  شلبِمی خواسلتم خلودم را تسللیم نیسلتی و »؛ « تولید بکنم
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تاریک و ساکت، مثل شبی که سرتاسر زندگی ملرا  یک شبِ»؛ « بکنم
 . «فراگرفته بود

شللب »یللک بللار از « اورلیللا»هللم در داسللتان « نللروال ژرار دو»      
 راویِ. سلخن  ملی گویلد« شلب جلاودانی »یلا « شب ازللی»یا « ابدی

ی رده است، در پریشلانی روح، بله فکلر خودکشلداستان که معشوقش مُ
ا چیزی او می کند، امّ« سن»رفتن به سوی رود  می افتد و چندبار قصدِ

 آسلمان   در ستاره هلا»: را از این کار باز می دارد، و در اینجا می گوید
آنهلا مثلل شلمعهایی کله   ۀهم که  آمد ناگهان به نظرم  . می درخشیدند

فکلر کلردم کله وقلت آن شلده . در کلیسا دیده بودم، خاموش شلده انلد
خورشیدی سلیاه در یلک آسلمان خلالی ...  ست که دنیا به پایان برسدا

بله [. Tuileries]بلاغ تلوییلری  خلون بلر فلرازِ دیدم و یک گلوی سلرخِ
وقتلی . ابدی آغاز شده است، وحشلناک خواهلد بلود شبِ: خودم گفتم

و « که مردم بفهمند که دیگر خورشیدی وجود ندارد، چه خواهد شد؟
ید سیاه و شب ابدی دیگلر در داسلتان تکلرار این آسمان خالی و خورش

، زیرا که این موقعیتِ روحلیِ راوی در جاهلای دیگلرِ روایلت نمی شود
روانللی  آشللفتگیِ ن، او در اوجِدر ایللن موقعیللت معللیّ. تکللرار نمللی شللود

است، و در همین جاست که از پدر و مادرش حرف می زند؛ و از یأس 
بعلد از  یاسلی و اجتملاعیِس و بحلرانِ سلالهای شلکّ ازو خودکشی؛ و 

؛ و از اینکله [Robespierre]« روبسپر»و سقوط  ۳۳۹۳ ۀانقالب ژویی
او یکلللی از جوانهلللای ایلللن دوره بلللوده اسلللت و هیجانهلللای آتشلللین و 
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رده اسللت و ن را چشللیده اسللت؛ و از اینکلله ایمللان در او مُللآ تلخیهللای
زمین از » او د؛ و از اینکه به نظرِنکلیسا را از خدا و مسیح خالی می بی

مدار خود بیرون افتاده است و مانند کشتی بی بادبان در فضا سرگردان 
حلاال ملردم وقتلی کله ببیننلد شلب همچنلان ادامله »؛ و از اینکه «است

دوستی،  ۀ؛ و در همین جاست که به خان«دارد، چه حیرتی خواهند کرد
: ، ملی رود و بله او ملی گویلد[هاینریش هاینله]که شاعری آلمانی است 

؛ و « دیگر همه چیز تمام شده اسلت و بایلد بلرای ملرگ آملاده شلویم»
 آلمانی زنش را صدا می زند و او را از بحران روانلی راویِ آنوقت شاعرِ

را به « نروال»است، خبر می کند، و « نروال»داستان، که در واقع خود 
بیمارستان روانی می برند و یک ماهی بستری می شلود و انلدکی بهبلود 

دو مللاهی مثللل  گذشللته در  ،، و از بیمارسللتان کلله بیللرون آمللدمللی یابللد
در او  ا با نشلانه هلایی کله دوسلتانش از جنلونپاریس پرسه می زند، امّ

آشکار می بینند، ناگزیر به تیمارستانش ملی برنلد، و داسلتان در هملین 
ا بلا امیلد ، امّ«ابدی شبِ»همان  ۀتیمارستان به پایان می رسد، در ادام

یاهای او در ستاره ای بر او پدیدار می شود و ؤر ۀراکه الهرستگاری، زی
محنلتش  ۀبانوان هندی، به او نوید می دهلد کله دور ۀبا لبخند، در جام

سته از رده است و روحی ساده، رَس نمُبه آخر رسیده است، عذرای مقدّ
و این شلفی  . او شفاعتش را خواهد کرد بندها و پیوندهای خاکی، نزدِ

و داسلتان . سلت«اورلیلا»یا معشوق عرفانی او، « غزلیمعشوق »همان 
های تازه ای کله پیلدا رمن از بابت باو»: با این سخن پایان می گیرد که

کرده ام خوشحالم، و محنتهایی را که بلر ملن گذشلته اسلت بلا علذابی 



335 
 

و « .همسان می بینم که برای پیشینیان معنلای افتلادن بله دوزخ داشلت
 ر کنللد کلله از درونِان مللی توانللد تصللوّداسللت ۀچنللین اسللت کلله خواننللد

« علالم هیلولی»، که بله «جنون»، یا در واقع «ابدی شبِ»آن  آشفتگیِ
« عقلل» ۀیا در واقع به جهلان نظلام یافتل« کون عالمِ»شباهت دارد، به 

 .راه خواهد یافت، که ضامن رستگاری او خواهد بود

و عقللی نظر به آشفتگیهای روحلی  که با « بوف کور»ا راوی امّ   
 عللالمِ»کللرده اسللت، از ایللن « ابللدی شللبِ»خللود را گرفتللار « نللروال»

او « عشلق غزللیِ»راهی به سوی رستگاری نمی جوید، زیرا که « هیولی
صللادق » خللودِ ۀنیسللت، و بلله گفتلل« مانتیللکرُ»و « عشللق عرفللانی»

روشنفکرانه  حیوانی و جنونِ عقلِ ، که راوی داستانش را میانِ«هدایت
 اسللت، حسللرتِ« شللته شللدهکف عشللقِ»یللک ت، کللرده اسلل سللرگردان

 شلبِ»هماغوشی اسلت، و چنلین اسلت کله در آخلرین بلاری کله از آن 
ملافوق بشلری در خلود  ۀیلک قلوّ»یاد می کند، وقتلی اسلت کله « ازلی
پیر ملرد خنلزر پنلزری بله  ۀبه دست و جام« گزلیک»می کند و « حسّ

اکت، تاریلک و سل شلبِ»اب و فاسلق، در آن قصّل تن، یعنی در قاللبِ
  « اتلهلکّ»، بله بسلتر «مثل شبی که سرتاسر زندگی او را فراگرفتله اسلت

یلک  مثللِ»: این اسلت کله« مافوق بشری ۀقوّ»این  می رود، و حاصلِ
سلینه اش مسلت کننلده  عطرِ... درنده و گرسنه به او حمله کردم   جانورِ

بود، گوشت بازویش که دور گلردنم پیچیلد گرملای لطیفلی داشلت، در 
 ۀظه آرزو می کردم که زندگیم قطع بشود، چون در این دقیقه هملاین لح
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من حرارت گوارای ... کینه و بغضی که نسبت به او داشتم از بین رفت 
م هل احسلاس تلرس و کیلف بله... کلردم  این گوشت تر و تازه را حسّ
در میان این . خیار می داد و گس مزه بود ۀآمیخته بود، دهنش طعم کون

و پس از ایلن « .می ریختم و از خود بیخود شده بودمفشار گوارا عرق 
به یک »که گزلیک را  ،«روحی» کامیابیِ ، نهاست «گوشتی» کامیابیِ
بایلد « ازللی شبِ»زن فرو می کند و او را می کشد، و در آن « جای تنِ

نداشته باشد، زیرا که « افتادن به دست داروغه»دیگر غمی و پروایی از 
« بهشلللتِ»یلللابی بلللوده اسلللت، و اکنلللون بللله کام او حسلللرتِ« دوزخِ»

 کللامروایی رسللیده اسللت، هرچنللد کلله سللاختگی بللودن یللا چنللدگونگیِ
رفلتم جللو آینله، وللی از »: شخصیتش او را وادار ملی کنلد کله بگویلد

 دیلدم شلبیه، نله ، اصلالً. تلرس دسلتهایم را جللو صلورتم گلرفتم تِشدّ
     حلللول کللرده تللازه ای در مللن  روحِ... پیرمللرد خنللزر پنللزری شللده بللودم

می کردم و نمی توانستم خلودم را از دسلت او،  طور دیگر حسّ... بود 
 «...از دست دیوی که در من بیدار شده بود نجات بدهم 

داسلتان  ، که در بافتِ«بوف کور»و از دیگر تکرارهای غزلی در  
، و «بلاران»است، یکلی « خیار ۀطعم کون»می نشیند، یکی همین  باال

، آن هم چنان غللیظ کله راوی درسلت جللو پلایش را «ظمه غلی»یکی 
« فرزانله .ف .م»ه اسلت کله ایلن بلاران و مِل ۀنمی تواند ببیند، و دربلار

 تللر قسللمتهایی اسللت کلله نلله تنهللا خللاصّو از آن مهمّ... »: گفتلله اسللت
سللینمای  ر از ادبیللات و مخصوصللاًفرنگسللتان مللی باشللد، بلکلله متللأثّ
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ی وقتلی حتّل... ل است جهانی اوّ سالهای بعد از جنگ سپرسیونیستِکا
داغ و  ر خاشلاک و شلنِپُل»خانه اش که پشت به یلک صلحرای  که از

غللیظ  دارد، بیرون می رود، به هوای بارانی با مهِ« اسب ۀاستخوان دند
         بللر مللی خللورد کلله آدم را بلله یللاد هللوای اوایللل زمسللتان شللمال اروپللا 

مصلللاحبه ای بلللا  هلللم در« پرویلللز ناتلللل خلللانلری»و « .ملللی انلللدازد
صلادق  ۀویلژۀ دفتلر هنلر، شلمار]« نقلد بلوف کلور»در « ین الهلیصدرالدّ»

ا امّل ،اوصاف دقیق و بدی  در کتاب بسلیار اسلت»: گفته است[ هدایت
گاهی بعضی از آنها چندین بار در موارد مختلف تکرار شده و مثل این 

 «.استق خاطری به این کلمه داشته است که نویسنده فریفتگی و یا تعلّ

صللادق »مطالعللات  ۀع در حیطللدر وسللعت و تنللوّ یاز شللباهتهای 
بهلره گیلری از  به تفاوتهایی در چگلونگیِ« نروال ژرار دو»و « هدایت

شللباهتها و  ای و اکنللون بلله پللاره ،ایللن مطالعللات در آثارشللان رسللیدیم
چنانکله از . نویسلنده نگلاه ملی کنلیمدو ایلن  تفاوتهای دیگر در زندگیِ

، چله در معنلای «زن»دو بر ملی آیلد، در زنلدگی هلر دو نوشته های آن 
رد، چه به صورت نمایه ای از بیقراریها طبیعی و انسانی مَ« دیگرِ ۀنیم»

ایلن هلر دو . انسان، بیشلترین و برتلرین نمودهلا را دارد و سرگردانیهایِ
تی کوتاه یا دراز با زنی زندگی مشلترک هرگز ازدواج نکردند و هرگز مدّ

 ۀرفتار و کردار همدیگر شوند و چهلر ۀرصتی بیابند که آییننداشتند تا ف
واکنشلهای زن ببیننلد  ۀبلکه در آیین ،خود خیالِ ۀمرد بودن را نه در آیین
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زن و مرد در جریان طبیعی و عادی زنلدگی  کششهای میانِ واقعیتِ به و
 . برسند

هیچ نمی دانیم، « صادق هدایت» نوجوانیِ ۀعشقهای دور ۀدربار  
بیسلت و شلش  ، یعنلی در سلنّ ۳۱۱۳می دانیم که او تا اوایل سال  اامّ

         سللالگی کلله در فرانسلله بلله قصللد خودکشللی خللود را بلله رودخانلله ای
 مللی انللدازد و او را زنللده از آب بیللرون مللی کشللند، بلله جللز آن دختللرِ

به دختران و زنان دیگلری  ماًباشد، مسلّ« ترز»فرانسوی، که باید همان 
او چیلزی نوشلته اسلت، نله  ا از ایلن عشلقها نله خلودِامّل دل باخته بود،

ملی تلوانیم حلدس « تلرز»فق  در ملورد ایلن . دیگران چیزی گفته اند
جلوانی و در  ۀخلود را در بحبوحل« کوچلک ایرانلیِ ۀگربل»بزنیم که او 

 ،خود امیدوار می کند سخت به عشقِ دیار غربت، خواسته یا ناخواسته،
   در علالم عشلقی شلرقی و غزللی سلیر  کله البلد« صادق هدایت»و بعد 

مللی خواسللته اسللت، بللا  «اثیللری»مللی کللرده اسللت، و معشللوق را زنللی 
فرنگلی چنلان گرفتلار یلأس ملی شلود  کله   نمایی این معشوقِ« اتهلکّ»

عشق باشد که  دست  به خودکشی می زند، و شاید یاد ناکامیابی همین
 . غزلی پیدا می کندبازتاب ِ« بوف کور» در

تا پیش از آنکه در بیست و هفت سالگی « نروال ژرار دو»ا امّ           
 ۀ، یللک آوازخللوان و هنرپیشلل[Jenny Colon]« ژنللی کولللون» عاشللقِ

اقل از یلک او بماند، حدّ خود عاشقِ بشود و تا آخر عمرِ« سیاه چشم»
هلم  ،که در آن« سیلوی»نوجوانی داستانی ساخت با عنوان  ۀعشق دور
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خلود  زن در زنلدگیِ« خیالیِ»و « واقعی» ۀاز چهرزن،  ۀدوگان ۀاز چهر
فراملوش  تصویری درخشان پرداخت، هم با روایتی از زیبایی و سادگیِ

زنلدگی  گلیِبلزک کرد زنلدگی روسلتایی فرانسله، در برابلر افسلونِ ۀماند
قرن نوزدهم، در دلهای آماده برای جللوه هلای  اوّ ۀشهری و صنعتی نیم

ژنلی »بله  شکله عشلق« نروال». یخترمانتیسیسم حسرتی عمیق برانگ
 ۀاز ابتدا عشقی خیالی بود و این معشوق را مظهر زنانگی، الهل« کولون

س می دید ی عذرای مقدّسبا، ایزیس، فرشته، ستاره، و حتّ ۀعشق، ملک
و او را دست نیافتنی می خواست، با زنهلایی دیگلر در زنلدگی برخلورد 

دختلری را بله خلاطر  ۀچهلرهملواره « واقعی»ا از میان زنهای یافت، امّ
داشت که در نوجوانی به او دلبستگی یافته بود، و او دختلری روسلتایی 

بللا خللاطره هللای ایللن     . زنللدگی مللی کللرد« ژرار»بللود کلله در همسللایگی 
 ۀعشلق از دسلت داد« سلیلوی»در داستان « نروال»دلبستگی است که 

اصللی  م اسلت کله بخلشِدوران نوجوانی خود را روایت می کند و مسلّ
 ایللن روایللت از تجربلله هللای واقعللی او گرفتلله شللده اسللت، بللر خللالفِ

  بله نلدرت از تجربله ای حلرف « بلوف کلور»کله در « صادق هدایت»
می زند که از واقعیت گرفته شده باشد، و بعضی از تجربه ها هم کله در 

ننله »آنها رگه هایی از واقعیت مشاهده ملی شلود، مثلل رفتلار و گفتلار 
راوی، و « فرویلدیِ» ی کله اگلر چهلره اش بلا دانلشِپیلر ۀ، دایل«جون

بللی منطللق او مسللخ نمللی شللد، مللی توانسللت  طبقللاتی و نفللرتِ نخللوتِ
      باشللد، « خللدمت»زنللدگی دایلله هللا در مفهللوم  ۀتصللویری از اسللتحال
  « مخلدوم»موجودیلت خلود را فقل  در رضلایت  دایه هایی که حاصلِ
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تنهلا « ننله جلون»نکله بلا ای. دنلخلالی ملی ماند« خلود»می دیدند و از 
بلا دنیلای خلارج و دیگلران اسلت، و « بوف کور» ارتباط راویِ ۀواسط

می کند، چهره اش در « تر و خشک»تنها کسی است که هنوز هم او را 
در جلایی از  مثالً. او نفرت انگیز می نماید ۀتحلیلهای روانشناسان ۀآیین

عللوام » تِسللیما و سللیر را در حللدّ« دایلله» ۀداسللتان کلله نویسللنده چهللر
زمان خود بزرگ می گیرد، و انتظار دارد که خواننده  ۀدر جامع« اسالنّ
او ببینلد،  ۀصات ملردم فقیلر و جاهلل و خرافلاتی را در چهلرمشخّ ۀهم

    البلد . فقل  او بلود کله بله ملن رسلیدگی ملی کلرد»: او می گوید ۀدربار
بله . دایه ام معتقد بود کله تقلدیر ایلن طلور بلوده، سلتاره اش ایلن بلوده

درد دلهلای خلانوادگی،  ۀعالوه او از ناخوشی من استفاده می کرد و هم
ملوذی و گلدامنش خلودش را  ۀتفریحات، جنگ و جدالها و روح سلاد

ری کله از عروسلش داشلت مثلل اینکله برای ملن شلرح ملی داد و دل پُل
هووی اوست و از عشق پسرش نسبت به او دزدیده بود، با چه کینله ای 

 «!نقل می کرد

چنللین موردهللایی اسللت کلله نویسللنده شخصللیتی را کلله بللرای  در 
در نظلر گرفتله اسلت، فراملوش ملی کنلد و او را بله « بوف کور» راویِ

شللورانه وا مللی دارد، و بلله چهللره اش نمللودی نتحلیلهللای آگاهانلله و دا
ر و انتظلار او ، داسلتانش ساختگی می دهد، چنانکله بلر خلالف تصلوّ

« جیمللز جللویس»و « ل پروسللتمارسلل»و « نللروال»ماننللد داسللتانهای 
    پیلدا « روایت ضمیر نا به خود آگلاه»یا « Inconscientرمان »ماهیت 
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بمبئلی، در پاسلخ بله چنلد  از در نامله ای« صلادق هلدایت». نمی کنلد
: گرفتله اسلت، ملی گویلد« بلوف کلور»از « مجتبی مینوی»ایرادی که 

کو در باز صحبت از بوف کور کرده بودی که تریاک و عینلک و تنبلا»
آن زمللان وجللود نداشللته، ولللی موضللوع تللاریخی نیسللت، یللک نللوع 

Fantaisie [خیالپردازی ]ۀتاریخی است که شخِ به واسط instinct 
dissimulation or simulation  فللرا کللرده اسللت و زنللدگی واقعللی

. قلم داده، به هیچوجله تلاریخی حقیقلی نیسلت Romanceeخودش را 
 ۀ،  گردآورد«نامه های  صادق  هدایت» ]« .است inconscientرمان  تقریباً
 [« د  بهارلومحمّ

 معنایی نزدیک« dissimulation»از « صادق هدایت»راد اگر مُ 
معنللایی « Simulation»باشللد، و از « پنهللان داری»یللا « کتمللان»بلله 

، و از «دیگلر نملایی»یلا « چهلره بلازی»، «نقلاب زدگلی»نزدیک بله 
«instinct » غیلر ارادی»یا « طبیعی»، «زییغر»معنایی نزدیک به» ،

 نی گفتلار و کلردارِاایلن معل و آنگاه او خواسته بوده باشد که بلر اسلاسِ
، بللللله معنلللللای «fantaisie»در داسلللللتان را « بلللللوف کلللللور»راوی 

خلللودش را  زنلللدگیِ»تعریلللف کنلللد، چنانکللله راوی « خیلللالپردازی»
Romancee »کرده باشد، یعنی با شاخ و برگهای غیرواقعلی بله آن آب 

اینهللا را  ۀهملل« صللادق هللدایت»داسللتانی داده باشللد، و آنگللاه  و تللابِ
 داسللتانی بللر مبنللای روایللتِ»بلله معنللای « inconscientمللان رُ تقریبللاً»

صلادق »ی این تقالّ دانسته بوده باشد، بر اساسِ« ضمیر نا به خود آگاه
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ناهمخوانیهلا و ناهمزمانیهلای داسلتانش ایلن  ۀهمل در توجیلهِ« هلدایت
داسلتان پلردازی نویسلنده بایلد در  ۀمی آید که در این شلیوفرا پیش 

 روایللت همللواره سللخت مراقللب باشللد کلله چیللزی از شخصللیتِ سللیرِ
 قهرمان داستان نیلامیزد تلا بله واقعیلتِ خود را با شخصیتِ غیرداستانیِ

فکری و روحی او خدشه ای وارد نشود و چهره ای ساختگی پیدا نکند 
صللادق »و ایللن مراقبتللی اسللت کلله  کلله چندگانلله و چندگونلله بنمایللد،

 ت اصللیِعلّو در روایت داستان همواره با خود نداشته است، « هدایت
 اوتِفنشان داده شد، ت این ناهمرنگیها و ناهماهنگیها هم، چنانکه قبالً

از اندیشله « صادق هلدایت»برگزیده های است بین ماهیتی و ضمیری 
 .خود او اندیشه ها و خیالهایو ها و خیالهای دیگران 

، چنانکلله بعضللی از منتقللدانش دریافتلله انللد و «نللروال ژرار دو»        
  ، «اورلیللا»در داسللتان  گفتلله انللد، در داسللتانهای خللود، مخصوصللاً

اندیشه ها و خیالهایی از دیگران را به راوی داستان خود بسته است، و 
ت، یاهای او هملراه کلرده اسلؤیاهای دیگران را با رؤی پاره ای از رحتّ
اوسللت،  شخصللیتش خللودِ ا راوی داسللتان او، کلله در اصللل و اسلاسِامّل

از خللود »هرگللز چیللزی از دیگللران  بلله عاریللت  نگرفتلله اسللت کلله بللا 
او عللاریتی  ۀهللای او ناهمرنللگ و ناهماهنللگ باشللد و بللر چهللر«داشللته
ملن از شلمار آن »: خلود بله صلراحت گفتله اسلت کله« نروال». بنماید

ن با آثلاری کله عرضله کلرده انلد پیونلدی نویسندگانی هستم که زندگیشا
« نلروال»در ایلن سلخن « رینسللرنورملا »لی کله در تأمّ« .نزدیک دارد
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آیلا ایلن »: کرده اسلت، آن را ملبهم و دوپهللو یافتله اسلت و ملی گویلد
ش گرفتله اسلت یلا ا آثلارش را زنلدگیاو  حرف به این معنلی اسلت کله

کله « نروال»جیب ه به شخصیت عو با توجّ« ش را از آثارش؟ا زندگی
ش ا یا زندگی می کرد، این معنی را کله او زنلدگیؤیا، بلکه در رؤنه با ر

« نلروال»را از آثارش گرفته باشلد، دور و نلاممکن نملی دانلد، زیراکله 
      داسللتانی  م روالِا مللن بلله خواسللت خللود بلله زنللدگی»: خللود گفتلله بللود

 «.می دهم

 بللا زنللدگیِ« نللروالژرار دو » زنللدگی واقعللیِ بللا ایللن درآمیختگللیِ 
      راوی در داسللللتانهایش، منتقللللدان بلللله آسللللانی  شخصللللیتِ داسللللتانیِ

در داسلتانی بلا هملین عنلوان، « اورلیلا»، بگویند که  توانسته اند، مثالً
« اوکتاوی»او ماند؛ یا  ۀتا آخر عمر شیفت« نروال»زنی بود هنرپیشه که 

[Octavie ]ره هلایی بله او در ی با همین عنوان، و نیز در اشلاندر داستا
در سفرش به ایتالیلا بلا « نروال»داستانهای دیگر، زنی بود انگلیسی که 

در داستانی با همین عنلوان زنلی [ Pandora]« پاندورا»او آشنا شد؛ یا 
در اتللریش « نللروال»کلله [ Marie Pleyel]« مللاری پلیللل»بللود بلله نللام 

ان، در داسللتانی بللا همللین عنللو« سللیلوی»چنللدی دل بلله او بسللت؛ یللا 
« نلروال»ملادر  عمو یا دایلیِ ۀدخترکی بود روستایی در همسایگی خان

که بعلدها شلوهر کلرد و ملادر دو [ Tremblay]« مبلهسیلوی ترُ»به نام 
صلادق »ا امّل. ردمُل« نلروال»فرزند شد و سه سلالی پلیش از خودکشلی 

خود در  که در بسیاری از داستانهایش دنیای مرد را از دیدگاهِ« هدایت
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مرگ تصویر می کند، در هیچیلک از  ۀعشق و در سای ۀن، در پهنز افقِ
آنهللا واقعلله ای از واقعلله هللای زنللدگیش را چنانکلله بللر او گذشللته بللوده 

که  آنها دیگرانی متفاوت با اویند ۀاست، تصویر نکرده است، و در هم
او را زندگی می کنند تلا بله اندیشله هلا و  ۀسرنوشتهای ساخته و پرداخت

کله « بلوف کلور»ی در داستان حتّ. داستانی بدهند قعیتِخیالهای او وا
 او باشد، در آن همله چیلز و خودِ می تواند تصویری استعاری از زندگیِ

خود دور کرده است که شلباهتی هلم  واقعیِ همه کس را چنان از زندگیِ
 .دیگر پیدا نکرده است به زندگی واقعی هیچکسِ

وجلود شلباهتهای آشلکار، بلا  ،هلم« هلدایت»و « نلروال» مرگِ        
در چهلل و « نلروال»: هلر دو خودکشلی کردنلد. تفاوتهایی نهفتله دارد

خیابلان، و  هفت سالگی، بی هیچ اعتنایی به آبلرو، حللق آویلز در کنلارِ
     آپارتملللان  ۀدر چهلللل و نللله سلللالگی، در آشلللپرخان« صلللادق هلللدایت»

ین گللذران آخللر کیفیللتِ. اجللاره ای خللود بللا گللاز، و هللر دو در پللاریس
می تواند شلباهتها و تفاوتهلا را تلا انلدازه ای نشلان  روزهای زندگیشان

روحلی و  آشفتگیِکه در بعضی از داستانهایش، در اوج ِ « نروال». دهد
او سلخن گفتله اسلت، در هیچیلک از  راوی، از قصد خودکشیِ فکریِ

نکلرده اسلت، زیلرا کله  راوی را با خودکشلی حللّ وجودیِ آنها مشکلِ
داسللتانهایش همللان راوی اسللت، در جسللت و  در بیشللترِ ، کلله«نللروال»

تلللخ تللرین لحظلله هللا  جللوی رسللتگاری روح اسللت و در سللیاه تللرین و
 ۀخودکشی را پلیش ملی آورد تلا از ملرگ بپرهیلزد و بلرای ادامل ۀاندیش
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، آنجلا کله «اورلیلا»در داسلتان  ملثالً. زندگی از این پرهیز نیلرو بگیلرد
را از ایلن کلار بلاز ملی دارد و  خودکشی می کند، چیلزی او راوی قصدِ

. رهسپارش می کنلد« هاینریش هاینه» ۀبرای گریز از مرگ به سوی خان
 ییلأس و خودکشلی ناشلی از موقعیتهلای»: در همین داسلتان ملی گویلد

غمهلا  ۀو مرگناک در زندگی کسی است که به جاودانگی، با همل خاصّ
 ۀسلسلل و روشلنِساده  و شادیهایش ایمان ندارد؛ فکر می کنم با روایتِ

ذهن و نیروی تازه ای  آنها توانسته ام آرامشِ ۀاندیشه هایی که به واسط
برای مقابله با مصیبتهای زندگی ام در آینده به دست بیاورم، کار خوب 

 « .و مفیدی کرده باشم

  پللیش  از بللارِ را رهللایی او از حمللله هللای جنللون، کلله هللر بللاامّلل 
در  ۳۱۱۱در مللاه اوت . نبلود مللی شلد، شللاید امکلان پللذیر کوبنلده تلر

کله تلا انلدازه ای  ،در حلدود ده ملاه بعلد. بیمارستان روانی بستری شلد
چیلزی کله بلا خلود از بیمارسلتان بیلرون . ِ شلدبهبود یافته بود، مرخّ

دختلران » دو ماه بعلد کتلابِ. بود« اورلیا»ناتمام داستان  ۀآورد، نسخ
ن کتللاب داسللتان او انتشللار یافللت، و یکللی از داسللتانهای ایلل« آتللشِ

ا بود که بیش از هر داستان دیگری بلرایش شلهرت آورد، امّل« سیلوی»
علاقالن او  انگار دیگر دنیایِ. روحی باز بر وجود او چیره شد آشفتگیِ

دیگلر از  کله بلارِ ۳۱۱۳ق نمی دانست، چلون از اکتبلر را به خود متعلّ
، بیشلتر که خودکشی کرد ۳۱۱۱ ۀبیمارستان روانی بیرون آمد، تا ژانوی

 اتش را در کوچه پسکوچه هلای پلاریس، و در معاشلرت بلا فقیلرانِقاو
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        خانللله بللله دوش، سلللرگردان ملللی گذرانلللد، در مسلللافرخانه هلللای ارزان 
می خوابید، و پیوسلته جلا علوا ملی کلرد تلا دوسلتانش نتواننلد او را   
پیدا کنند، از رنج و دردمنلدی اش بله زحملت بیفتنلد و نلاگزیر بلاز بله 

در این موقعیت، خود را جلانوری زخملی توصلیف . ارستانش ببرندبیم
د تلا در تنهلایی زملانی دراز رنلج رَبه گوشه ای پناه ملی بَل»کرده بود که 

 «.کوه خود را به مرگ تسلیم کندببرد، یا بی ناله و شِ

 بللا وجللود ایللن یکللی دو روز پللیش از خودکشللی اش بلله سللراغِ 
دوسلتان نلزدیکش رفلت، و ،یکلی از [Joseaph Mery]« ریف مِزژو»

صللیب عالملت ه ای چون او را در خانه اش نیافت، با خلراش بلر سلکّ
یادداشلتی از خلود  ۀه را به منزللرنج بردن است، و سکّ ۀکشید، که نشان

اتلاقی  ۀیلک شلب اجلار ۀروز بعد هم فقل  بله انلداز. برای او گذاشت
 ار سلردِبسلی ر، و نه بیشتر ، از دوست دیگری گرفت، و در آن شبِمحقّ

خانلله ای را کلله  ه ای فقیللر نشللین، درِبیسللت و پللنجم ژانویلله در محلّلل
مسافرخانه وار اتاق به اجاره می داد، کوبید و کوبید و جوابی نیاملد، و 

حللق آویلز، در خیابلان یافتنلد، و آخلرین ، روز بعد بلود کله جسلدش را
ه آن خان سرایدارِ. در جیبش را« اورلیا»داستان  صفحه های دستنویسِ

او را شللنیده   کلله  صللدای در زدنِ گفتلله بللود ،« نللروال»بعللد از مللرگ 
آن را نداشته است که از جا  ا از بس هوا سرد بوده است، حالِامّ ،است

آن در، در آن سرمای شلدید،  شاید بسته ماندنِ. در را باز کندو برخیزد 
دل از امیلد نجلات دیگلر آواره را بر آن داشلته بلود کله  ۀآشفت« نروال»
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، [ Blanche]« بالنلش»شاید چنانکه پزشک معالجش، دکتر . بردارد
خلودش را رو  نروال خود را کشت زیلرا کله جنلونِ ژرار دو»: گفته بود

 «.در رو دیده بود

، بللا اینکلله سللرانجام خللود را شایسللتۀ «نللروال»امّللا پیداسللت کلله  
آخلر  خلود نیافلت، تکللیفش بلا هنلر تلا دمِ ۀرا شایسلت زندگی یا زندگی

و  ن بود، یعنی اگر در ایمان به عشق و ایملان بله خلدا میلان شلکّروش
چنان یکپارچه . یقین در نوسان ماند، ایمانش به هنر سخت استوار بود

هنلر سلپرده بلود کله در میلان شلعله هلای  ۀخود را به الهل ۀروح و اندیش
سله هفتله ای پلیش . باز نمی مانداین الهه  ۀمنانؤم تشِسجنون هم از پر
« پلللاریس ۀمجلّللل»ی او در «اورلیلللا»ل داسلللتان خلللش اوّاز ملللرگش ب

[Revue de Paris ]و اینکه آخرین صلفحه هلای دسلتنویسِ ،چاپ شد 
کاملل  وفاداریِ م آن را در هنگام مرگ در جیب داشت، نشانِبخش دوّ

ی دو روز پلیش از ملرگش فهرسلتی کاملل و دقیلق از حتّل. او به هنر بود
 Paul]« پلل الکلروآ»سلتی بله نلام آثارش تهیه کلرد و آن را بله دو ۀهم

Lacroix ] رینسلللرنورمللا »سللپرد، و ایللن کللاری اسللت کلله بلله تعبیللر» :
 .بود« مسئولیت هنری به احساسِاو رقّت انگیز  آخرین اشارتِ»

ش در ا هللم در آخللرین روزهللای زنللدگی« صللادق هللدایت»             
ه تی کوتللاه بعللد از ورودش بللمللدّ. پللاریس سللخت مللردم گریللز شللده بللود

: ملی نویسلد« انجوی شلیرازی»به [ ۳۹۱۳ژانویه  ۳۳]پاریس در نامه ای 
از همله کنلار کشلیده ام  تقریبلاً. اینجا به من خیلی خلوش نملی گلذرد»
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 و در ایللن لحظلله بزرگتللرین مشللکلی کلله بلله« ...از ایرانیهللا مخصوصللاً
      مخللارج دارد تلله »: ذهللنش مللی آیللد، مشللکل مللالی اسللت و مللی گویللد

«                    .هیچ اهمیتی ندارد، دیگر باالتر از سیاهی رنگی نیسلتا می کشد، امّ
        «زاده جمللال»، در ناملله ای بلله [ ۳۹۱۳فوریلله     ۱۳ ]دو  هفتلله  بعللد 

. صی محدودی که داشتم حسابی نفله شددو سه ماه از مرخّ»: می گوید
بللر خللالف انتظللار خیلللی خللوش . مسللافرتی بلله هللامبورگ کللردم اخیللراً

به عالوه اشکاالت خیللی . که خیری ندیدم[ فرانسه]از اینجا . گذشت
این است که خیال دارم فرانسه را . مضحک برای جواز اقامتم می کنند

و « ...س بگلذرانمیصی را در لندن یا سویمرخّ ۀترک بکنم و باقی ماند
: ملی نویسلد[ ۳۹۱۳ملارس  ۳۱]« محمود هلدایت»در آخرین نامه اش به 

     ن خواسلته باشلید بله هملان طلرز سلابق ملی گلذرد، یعنلی از اوضاع مل»
بی تکلیفی و دوندگی برای جا و غذا و هزار جور اشلکاالت مضلحک 

بللا اشللکاالت زیللاد دو مللاه تمدیللد جللواز اقامللت در  عجالتللاً... دیگللر 
س یللا جللای دیگللری یفرانسلله را گللرفتم، ولللیکن خیللال دارم بلله سللوی

 «...بروم

حا  اقامت و مشکل مالی همچنلان بله جلا او از ل ا بالتکلیفیِامّ 
، در «فریلدون فلروردین»ماند و پیش از رفتن به هامبورگ، به دعلوت 

هملان ده  تقریبلاً»: نوشت [۳۹۱۱فوریه  ۹]« انجوی شیرازی»نامه ای به 
دوازده روز دیگر مجبورم که از آلمان برگردم، آنوقت می بینلیم کله چله 

ت بگیرم و بلا کنم و تمدید مدّ باید کرد، چون باید پاسپورت را عوا
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ی اوضاع مادّ... س بی مورد استیوضع فعلی تقاضای مسافرت به سوی
کفگیر به ته دیگ خورده و گمان می کنم اگر بله  تعریفی ندارد، تقریباً

و در ایلن « ...هامبورگ رفتم و برگشتم دیگلر چیلزی در بسلاط نباشلد
تمدیلد شلود و خصلی اش مرّ ۀرهنگام در تالش است کله بله نحلوی دو
ه به همین قصد اسلت کله با توجّ. برایش هیچ اشکال اداری پیش نیاید

ملن در هملان اوایلل »: ملی گویلد« انجلوی شلیرازی»در همین نامه به 
ورود به دکتر مراجعه کلردم و مقلداری اسلناد تهیله کلردم کله تلاریخ آن 

مقداری روی دستمان گذاشلت، حلاال . مطابق دسامبر سال گذشته است
سلفارت برسلانم و بله تهلران بفرسلتم کله  ۀخواهم آنهلا را بله صلحّاگر ب

تاریخش به دبّه ای که درآوردم وفق نمی دهد و  ،صی بدهندتمدید مرخّ
آنوقلت  .از قرار معلوم مبل  ارزی که مجبورند بدهنلد زیلاد خواهلد شلد

 «ل بهمن ماه آمده ام تکلیف این موضوع چیست؟اگر بگویم از اوّ

ی پیش از سفر به پاریس هم در فکر آن بود حتّ« صادق هدایت» 
 ،تی از ایران دور شلودخدمت خود مدّ ۀشغل اداری و سابق که با حفظِ

او سفرش، چه کوتلاه، چله دراز، بلا برگشلتن بله ایلران  یعنی که در ذهنِ
پایان می گرفت، نه با رفتن به وادی مرگ، و این معنلی در نامله ای کله 

. نوشت، پیداست« شهید نورایی»به  چندماهی پیش از رفتن به پاریس
 اینکه نوشلته بودیلد اقلدامی راجلع بله مسلافرتِ»: در این نامه می گوید

الله باشلد   مللک نقّبا مسافرت اگر چه به توسّ حقیر کرده اید، اصوالً
 -مقاملات رسلمی ایلن کلار بایلد انجلام بگیلرد  ۀاگر بله وسلیل. موافقم
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یکن شلاید بتلوانم کلاله ولل -هرچند به هیچوجه چشمم آب نمی خورد 
 شرعی سرش بگذارم و اقدامی بکنم که سر پیری نانمان آجر نشود، مثالً

 ناخوشلی یلا از ایلن جلور چیزهاسلت، بایلد زمینله را قلبالً ۀاگر به بهانل
 [۳۹۱۳ ۀژانویل ۳۱]و چهل روزی بعد از ورود بله پلاریس « ...حاضر کنم

و دیگلر اینکله . ..»: در نامه ای به پدرش، اعتضاد الملک، ملی گویلد
ت آمده ام و بسیار خسته و کسلل هسلتم تلا موقّ صیِچون به عنوان مرخّ

 گذشته ای که مرا با این کیفیت تحویلِ ممکن است می خواهم عجالتاً
 «...اروپا داده است فراموش بکنم

صلادق »از مضمون این نامه ها نمی توان چنین برداشت کرد که  
ذهلن کسلی  اینکله. رفتله بلود خودکشلی بله پلاریس بله قصلدِ« هدایت

مرگ و خودکشی را در خود داشلته باشلد، بلا اقلدام بله  ۀهمواره اندیش
ه بله بلا توجّل .سلخت بحرانلی تفلاوت دارد خودکشی در یک موقعیلتِ

تللرین  مهللمّ ۀخللود در آخللرین روزهللا دربللار« صللادق هللدایت»آنچلله 
ال را در پلیش ؤمشکالت زندگی اش ملی گویلد، شلاید بتلوانیم ایلن سل

می شد، و  جواز اقامت او در پاریس حلّ آیا اگر مشکلِ»:  اریم کهبگذ
هلم  بی پولی هم به نحوی از پیش پایش برداشلته ملی شلد، بلاز مشکلِ

دست به خودکشی می زد؟ ذهنی کله از پلیش بلا تصلمیمی قلاطع بلرای 
صلادق »دیگر نمی توانلد بله تالشلهایی کله  خودکشی آماده شده باشد،

ایلن گونله تالشلها را  .ه است، مشلغول بمانلداز آنها حرف زد« هدایت
 یلت و اولویلت دارد، بیلرون کشلیدنِکسی می کند  که آنچه برایش اهمّ
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جواز اقامت و بی پولی اسلت، وگرنله کسلی کله  خود از تنگنای مشکلِ
    «دونلدگی»همله  برای خودکشی بله پلاریس رفتله بلود، نیلازی بله ایلن

ی به سراغش می آید کله خودکشی هنگام پیداست که فکرِ. نمی داشت
این مشکالت به بلن بسلت رسلیده اسلت، و دیگلر در او  در حلّ کامالً

صلادق »ه ایلن البتّل. راهلی بله جلا نمانلده اسلت امیدی برای بلاز شلدنِ
در . اس و آشفته بود که به بن بست ملی رسلیدحسّ ، با آن روحِ«هدایت
آغلاز  هر کس بن بست در انتهای راهی پلیش ملی آیلد کله او از زندگیِ

 بله بلن بسلت رسلیدن، در کنلارِ. زندگی، مرحله به مرحله، پیموده است
که رهلرو در  یک عمر در مسیری راه سپردن است ۀنتیج ،عوامل دیگر 

راهنملای همرنگلی بلا جماعلت را قلدم بله قلدم دنبلال نکلرده  ۀآن نقش
ا که می خواهد زندگی کند، امّل« صادق هدایت»باشد، و کسی همچون 

 ۀدر ورط ،ارت همرنگی با جماعت را در زندگی بپذیردقنمی خواهد ح
پلیش نملی آیلد، یلا اگلر پلیش « جماعتیان»چنین مشکالتی، که برای 

شدنی است، بدیهی است که به بلن بسلت  ، برای آنها به آسانی حلّبیاید
 .می رسد

هر دو در آخرین روزهای زندگیشان به بلن « نروال»و « هدایت» 
آنهللا در  ا در آنچللهودکشللی کردنللد، امّللبسللت خللود رسللیدند و هللر دو خ
. د، تفاوتهللا بیشللتر از شباهتهاسللتنللآخللرین روزهللای زندگیشللان کرد

. با این سفر خواسته بود از گذشلته اش دوری بگیلرد« صادق هدایت»
اگر سلفر او . زندگی داشت مه ای برای نو کردنِسفر برایش معنای مقدّ
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ه بخواهلد بلا فق  برای خودکشی می بود، چله اصلراری ملی داشلت کل
صلی مرخّ ۀسر قضلی« کاله شرعی»، با «ه درآوردندبّ»هزار زحمت، با 

زندگی بلود  کردنِ نو ۀممقدّ! آن را هرچه بیشتر دراز کند ۀگذاشتن، دور
این سفر       امیدش را به حاصلِ ۀاو هم. بیشتری نیاز داشت که به فرصتِ

افتله بلود کله زنلدگی دری نلو کلردنِ ۀملبسته بلود، و شلاید در هملان مقدّ
ه و البتّل. نو کردنی نیست، پس زندگی را هم نو نمی تلوان کلرد« خود»

ت اصللی شلده بلود و بلر اقامت و بی پولی هم مزید بر علّ ۀمشکل اجاز
 .او افزوده بود سیاهی و تلخی یأس

نوشللته هللای پراکنللده صللادق » ۀمللدر مقدّ« حسللن قا میللان» 
ایت بله پلاریس بلا هد چند شب پیش از حرکتِ»: گفته است« هدایت

دوستانم آقایان اکبر هوشیار و محمدباقر هوشیار، استاد دانشگاه تهران 
هدایت مقدار زیادی از نوشته هلای خلود را در . در منزل هدایت بودیم

هنللوز . حضللور مللا پللاره کللرد و در زنبیللل زیللر میللز تحریللر خللود ریخللت
ایلن از ، هنوز است هر وقت ملن و آقلای هوشلیار بله هلم ملی رسلیمکه ّ 

ف می کنیم که چرا آن شب هدایت را از این کار مانع موضوع ابراز تأسّ
 «.نشدیم

در « صلادق هلدایت»این باشد کله « قا میان»اگر معنای سخن  
بلا ارزش خلود را، پلیش از سلفر بله  ۀیأس زدگی نوشته های چاپ نشد

بلا  ۀپاریس، در حضور آنها پاره کرده بود، باید نوشته هلای چلاپ نشلد
در ]« فرزانلله .ف .م» ۀگلری نمللی داشللت، حللال آنکله بلله گفتللارزش دی
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در پاریس، هشت روزی  [۳۱۱۱، اردیبهشت « کبوتر صلح»اول مجله  ۀشمار
با ارزش دیگری را که البلد  ۀپیش از خودکشی، نوشته های چاپ نشد
ل آوریلل کله یکشلنبه روز اوّ»: از تهران با خود برده بود، پاره کرده بلود

ر از کاغلذ پلاره اتلاقش پُل ۀدیلدم زنبیلل زبالل. رفلتمبه سلراغش  ... بود
[ داستانهای کوتلاه]مان و چهارتا نوولهایی بعد معلوم شد سه تا رُ. است

. را که این اواخر، یعنی پیش از آمدن به فرنگ، نوشته پاره کلرده اسلت
ی به حیله من به اصرار و حتّ. موضوع دوتا از آنها را خودش برایم گفت

      ... ولللی نگذاشللت  ،ه هللا را از چللنگش دربیللاورمخواسللتم کاغللذ پللار
 «...دیگر نمی خواهم یک کلمه فارسی ازم بماند : می گفت 

 نوشللته هللایی در حللدّ« صللادق هللدایت»بلله فللرا بعیللد هللم کلله  
، یا با ارزش تر از آنهلا را از سلر قهلری «توپ مرواری»و « بوف کور»

کرده بوده باشلد، و نیلز بله  که با زندگی و نیز با هنر پیدا کرده بود، پاره
خودکشی او بوده باشد، باز  فرا بعید هم که این کار بخشی از تدارکِ

پلیش از خودکشلی، « نلروال ژرار دو»قدامهای امی بینیم که از آخرین 
داسلللتان  یکللی در جیلللب گذاشلللتن آخلللرین صلللفحه هلللای دسلللتنویسِ

 ۀیلل آن به تازگی چاپ شلده بلود، و دیگلر تهست که بخش اوّ«اورلیا»
ی بیسلت و سله روز حتّل« نلروال». آثارش ۀفهرستی کامل و دقیق از هم

پیش از خودکشی در نامه ای که در پوزش خواهی از تندی رفتار خود، 
 ت این رفتار را تلخیِنوشت، علّ ،«بالنش»به پزشک معالجش، دکتر 

خود توصیف کرد و به او، و شلاید در علین  هنریِ فکر بازماندن از کارِ
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      ود، امیلدواری داد کله حلالش خلوب شلده اسلت، و اکنلونحال بله خل
 : می تواند به تالش ادبی خود ادامه بدهد

 این فکر غمگلین نملی کنلد کله آزردگلیِ ۀهیچ چیز مرا به انداز» 
... شلما را دلگیلر کلرده باشلد ،خانه تلان من در هنگام ترکِ ۀبیمارگون

بلاز نمانلدن از  ر بکنید که آرزوی ملن درکافی است که شما فق  تصوّ
مللی توانسللت مللرا بللی آرام و آشللفته کنللد، و  م تللا چلله حللدّا کللار ادبللی

امیدوارم که شما با این فکر که به هر حال امروز من می توانم همه چیز 
حلال ملن خلوب اسلت و بله کلار ...  را درست ببینم، خوشلحال باشلید

ایلن  ادامه می دهم، با این امید کله نتیجله ای در بلر داشلته باشلد، و از
 «.بابت هرچه بیشتر چشم به آینده دوخته ام

بللا زنللدگی و هنللر، هللر دو، قهللر کللرده بللود، و « هللدایت»شللاید  
ایمان و حلرمتش بله هنلر، دیگلر قلدرت پایلداری در  با حفظِ« نروال»

 ۀا بللا وجللود همللزنلدگی را در خللود نمللی دیللد، امّل ۀبرابلر جنللون و اداملل
باهت بسلیار داشلت، و تفاوتها، زندگیشلان در رسلیدن بله بلن بسلت شل

خلود بلا زنلدگی و  آشناییِ ردّ« بوف کور»در داستان « صادق هدایت»
در . فرانسوی را آشکارا بله جلا گذاشلته اسلت« هم سرنوشتِ»آثار این 

این فصل و همچنین در دو فصل پیش، در موردهایی به نمونه هایی از 
 ابِو اکنللون بازتلل ،اشللاره شللد« نللروال»از « هللدایت»تأثیرپللذیریهای 

را، « بلوف کلور»در « ژرار دو نلروال»یاهلای ؤاندیشه ها و خیالها و ر
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        زن  و  عشلللق در دنیلللای آن دو، نشلللان   در چشلللم انلللدازِ  مخصوصلللاً
 .می دهم

 

 «بوف کور»در « نروال»بازتاب داستانهای  *
ژرار دو »یلایی ؤ، با مایه های خیلالی و ر«بوف کور»در داستان  

 در کلنجللارِ« صللادق هللدایت»یاسللازیهای ؤهللا و رو خیالپردازی« نللروال
نلاهمگون در هلم ملی آمیلزد، کله  ، دو جریانِ«عشق»و « زن»راوی با 

یلا و هلذیان دارد، و دیگلری آگاهانله ؤنا به خود آگلاهی ر یکی کیفیتِ
یلا و هلذیان بیلان اسلتعاری ؤر ۀاست و در آن اندیشه های راوی در پرد

 .پیدا می کند

، در برخلورد «واقعیلت» ، در جهانِ«اورلیا»استان در د« نروال»       
   « یلاؤر» واقعی بله عشلق ملی رسلد، و عشلق او را بله جهلانِ با یک زنِ

آن زن نیست که او را عاشق نگاه ملی دارد، بلکله  می برد، و دیگر خودِ
« الهله-ملادر-زن»س پیدا می کند و اوست، که تقدّ یاییِؤموجودیت ر

هماغوشللی یللا  دیگللر بللا نیللازِ« جسللم»لی مللی شللود، و در چنللین تحللوّ
، از «رسلتگاری» در میانه نملی مانلد، بلکله مسلت از شلرابِ« وصال»
 عرفانی است که او، در پیِ یای عشق بیدار می شود و در این بیداریِؤر

 عبللوری از دوزخ، خللود را در آرامللشِ دراز آشللفتگی، در پللیِ آن رنللجِ
. مه اایی بس شیرین درآمدیؤمن از ر»: جهانی نو آفریده می بیند بهشتیِ
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ملکلوت . زنی را کله دوسلت ملی داشلتم، درخشلان و شلکوهمند دیلدم
را، « عفلو» ۀجاللش بر من گشوده شد، و من در آن کلمل ۀآسمان با هم

ناگهان سلتاره ای درخشلید و راز جهلانِ . مسیح، خواندم با خونِ هنوشت
 «.جهانها را بر من آشکار کرد

از خیلالی . عشلق سلیر معکلوس دارد روایتِ« بوف کور»ا در امّ 
-زن-سللتاره»یللاوار و افیللونی آغللاز مللی شللود، معشللوق بلله صللورت ؤر

می کند و ناپدیلد ملی شلود، و « تجلّی»یک لحظه ای بر راوی « فرشته
خلود ملی آیلد، و عاشلق سلرانجام در ملرگ بله  دیگر با ملرگِ در تجلّیِ

و راوی  پیروز ملی شلود« جسم» ۀسرکوفت نیازِ می رسد و دیوِ« وصال»
 . روح در می افکند ابدیِ رنج و آشفتگیِ انتقام به دوزخِِِ را از درِ

این عشق بلرای او زنلی  عشق است، و مظهرِ عاشقِ« نروال»             
کله راهبله شلده اسلت، و از دنیلای « آدرین»است دست نیافتنی، مانند 

نلد ق یافتله اسلت؛ یلا مانجسم چشم برداشته است، و به دنیای روح تعلّ
هنللر، و الهلله وار در  ق بلله دنیللایِکلله هنرپیشلله اسللت، و متعلّلل« اورلیللا»

 روشنایی صحنه ظاهر می شود، و برای همله ظلاهر ملی شلود، و زیبلاییِ
 دیگلرِ ۀا زن، در معنلای نیملامّل. ی می دهدعشق را در خود تجلّ سِمقدّ

خلود از  جسلمانیِ کشش روحانی ندارد و با کششِ« نروال»مرد، برای 
عشق بیرون می ماند، بی آنکه از اعتبار انسلانی او کاسلته شلود؛ دنیای 

معشلوق دسلت نیلافتنی را  ۀدست یلافتنی اسلت، و در علین حلال چهلر
« خلدا»علین آن « خلدا»ی یلک ملادّ ۀیلا پیکلر« تبُل»دارد، چنانکه 
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دست نیافتنی و بیرون از نمودهای جسمانی  ا آن خدای واحدِنیست، امّ
پرسلتش  ۀا او سلخن گفلت و بلر پلای او بوسلرا می توان در او دید و بل

« معشلوق»دست نیافتنی  زنِ« نروال» برایِ ،به عبارت دیگر. گذاشت
 بلود و مظهلرِ« زن»دست یافتنی فقل   ، و زنِ«عشق ۀاله» بود و مظهرِ

عشلق را دیلد و لملس کلرد، در او  ، که در او می شد زیباییِ«معشوق»
شلق آمیخلت، و در او زیبلایی زیبایی عشق را نوشید، در او با زیبایی ع

 .عشق را پرستش کرد

خود با  واقعیِ در زندگیِ« نروال»زنانی که  ۀچنین است که از هم  
شدند، چه آنهلا کله « عشق ۀاله»آنها آشنا شد، چه آنها که برایش مظهر 

 ۀنگیزنلدانمی شلود، « اتهلکّ»ی یکی هم بودند، حتّ« زن»برایش فق  
« نروال»زیراکه  وجود نمی شود، ا نفیِمرگ ی ۀنفرت نمی شود، شایست

را خود انتخاب « مانتیکعشق رُ»، در واقع «صادق هدایت»برعکس 
کرده بود، و این عشق را در هر زنلی کله بلا او میلل هماغوشلی داشلت، 

جای زنلانی « نروال»به همین دلیل است که در داستانهای . نمی جست
از جلای زنلانی کله  روحانی دارنلد، اند و کششِ« عشق ۀاله»که مظهر 

ا بللرای انللد و فقلل  کشللش جسللمانی دارنللد، جداسللت؛ امّلل« زن»فقلل  
ک زن یللاو، « بللوف کللورِ»بللرای راوی  مخصوصللاً ،«صلادق هللدایت»

 ۀآنجا کله هملین زن معشلوقِ دور: می گیرد چهره های متفاوت به خود
نوجلوانی  ۀدارد کله معشلوق دور« سیلوی»نوجوانی اوست، شباهت به 

آنجا که دست نیلافتنی و پرسلتیدنی اسلت، شلباهت بله  بود، و« نروال»
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بلود، و آنجلا کله دسلت « نلروال»دارد که معشلوق همیشلگی « اورلیا»
است، به جز شباهتهای ظاهری، « زن»یافتنی و همسر است، یعنی فق 

هیچ چیز از آن دو زن با خود ندارد، هرزه و پلید و نفرت انگیز اسلت، 
او نمی تلوان یافلت،  اینظیری بر« لنروا»است، و در دنیای « اتهلکّ»

اسلت « صادق هلدایت»فردی و اجتماعی  فرهنگِ ۀو ساخته و پرداخت
 .تکوینی دارد تفاوتِ« نروال» فردی و اجتماعیِ که با فرهنگِ

جللوانی « سللیلوی» وقللوع داسللتانِ کلله در زمللانِ« نلروال ژرار دو»       
 ۀدور تی اسللت کلله از روسللتایهفللت سللاله و مللدّ ،اسللت بیسللت و شللش

« علروس دنیلا»کودکی و نوجوانی خود دور شده است، و در پلاریس، 
ملی جویلد، در « اورلیا»یا « ژنی کولون»زندگی می کند، و عشق را در 

 تللاالر تماشللاخانه، تللاالرِ او را در تللاریکیِ« نللروال»هنرپیشلله ای کلله 
خیال، می بیند، چنانکه راوی ۀصحنه، صحن واقعیت، فق  در روشناییِ

اتاق در رف، از دنیای « هواخورِ سوراخِ»معشوقش را از « ربوف کو»
خیلال  جهلان ذهلن و در کنلار جویبلارِ ۀمحصور خلود، در پهنل واقعیتِ

: او ملی گویللد ۀدربللار« نلروال»دیلده اسللت؛ و ایلن معشللوقی اسلت کلله 
، چنانکله «دیگلری دل ببنلدم محال است که به جز او بتوانم بله کلسِ»

پست  در این دنیایِ»: می گوید« اثیریزن » ۀدربار« بوف کور»راوی 
 «.یا عشق او را می خواستم و یا عشق هیچکس را

      در روزنامللله ای چشلللمم بللله خبلللری « نلللروال»در ایلللن هنگلللام  
  ، از روسللتاهای بخللش[Loisy]«لللوآزی»جشللنی در برگللذاری  ۀدربللار
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کللودکی و نوجللوانی  ۀد کلله او دورتللمللی اف[ Ermenville]«نوویلللارمُ»
ر آنجا گذرانده بود و عشق به طبیعت را در آنجا آموخته بود و خود را د

ست محلّی ا همان« نوویل ارمُ»در آنجا نخستین بار عاشق شده بود، و 
روزهلای عملرش را در  ، پیامبر طبیعت، آخلرین«ژان ژاک روسو» که 

حلال  را از پاریس و زملانِ« نروال»این خبر ناگهان . آنجا گذرانده بود
    بلر ملی گیلرد و بله گذشللته « عشلق ۀالهل»نه یلا ستایشلگاه و از تماشلاخا

تلا  ،آن روایلتِ است کله در سلیرِ« سیلوی»می برد، و این آغاز داستان 
ی سیر خطّ یا به هم می پیوندد، زمانِؤپایان داستان، بیداری و خیال و ر

 در یلادآوریِ« نلروال». ملی شلود ندارد و به خاطره ها و خیالها وابسلته
زمینی و طبیعی که  شق را دربرابر هم می گذارد، یکی عشقِگذشته دو ع

آن  آسمانی و خیالی که مظهرِ است، و دیگری عشقِ« سیلوی»مظهر آن 
ی هنرپیشله کله «اورلیلا»راهبه است و گاه « آدرینِ»در این داستان گاه 

 ،خود بله او را بلا ترکیبلی کله در کلالم فرانسلوی آشناسلت راوی عشقِ
 عشلقِ»، «خلالی از امیلد عشلقِ»خواند، به مفهلوم می  «نا امید عشقِ»

، آنجلا کله از «بلوف کلور»، چنانکله راوی «محلال عشقِ»یا « بی ثمر
الله هلا سلخن ملی گویلد، آن را، بلا فلاوت بلا عشلق رجّتخلود در  عشقِ

 .می خواند« نا امید عشقِ»ناآشناست،  ترکیبی که در کالم فارسی

ای بازگشت بله طبیعلت به گذشته، که در جنبه « نروال» بازگشتِ 
طبیعی به زن است، بله او آراملش ملی دهلد،  و عشق به طبیعت و عشقِ

       ا او را در خللود نگللاه نمللی دارد و در بخللش آخللر داسللتان، کلله او امّلل
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دو فرزنلد شلده، و بلا  شلوهر کلرده و صلاحبِ« سلیلویِ»می خواهد بلا 
   سلتانش دا ۀخلود، یلا در واقلع بله خواننلد خود وداع کند، پیشِ ۀگذشت

چنللین اسللت پنللدارهای موهللوم کلله مللا را در صللبحگاهان »: مللی گویللد
 ملن کوشلیده ام کله آنهلا را بلدونِ. زندگی افسلون ملی کنلد و ملی فریبلد

ا بسلیاری از دلهلا خواهنلد چندان نظم و ترتیبی روی کاغلذ بیلاورم، امّل
دانله هلا،  خیالهای واهلی، همچلون سلبوسِ. توانست دل من را بفهمند

. تجربله اسلت ،می ریزد، و آنچه به جا می ماند وفر ز دیگرییکی بعد ا
نوویلل رمُاِای ... آن خاصیتی هست  طعمِ ندیِا در تفطعمی تلخ دارد، امّ

تو تک ستاره ای را که برای من با روشنایی دو رنگه ای درخشید، ... 
می گلگون، همچون می فیروزه فام بود و دَاین ستاره که دَ. گم کرده ای

، دو «سللیلوی»یللا « آدریللن»، [Aldebaran]« دَ بَللران» ۀریبنللدف ۀسللتار
رشللکوه و دیگللری واقعیتللی پُ یکللی آرمللانِ: نیملله از عشللقی واحللد بللود

تلو ... اکنون دریاچه ها و سایه سارهای تو برای من چیسلت؟ . شیرین
من گاه نیاز دارم کله از ایلن ! هیچ چیز از این گذشته را نگاه نداشته ای

 «...خود دیدار کنم یاهای بیداریِؤو رصحنه های تنهایی 

یللک »هللم در یللادآوریِ گذشللته معشللوق را « بللوف کللور»راوی  
ناپدید شده اسلت، و « گرداب تاریکی»می خواند که در  «ستارۀ پرنده

 همان تجربله هلای زنلدگی، بعلد از دور شلدن از جهلانِ« تاریکی»این 
یلال، و وابسلته خ ۀزیباییهای شیرین و فریبند م کردنِکودکی است، و گف

« بلوف کلور»ا راوی امّ. واقعیتهای تلخ « ۀدرند دنیای پستِ»شدن به 
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اش روی کاغلذ « سلایه»خلود را فقل  بلرای « ریِدل پُل»می کوشد که 
ملردم  ۀاو پیونلدش را بله همل ۀل بله نفلرت شلدمبلدّ بیاورد، چون عشقِ
نیست کله یادهلا و خیالهلای گذشلته را بلرای « نروال»بریده است و او 

م شلده اسلت کله هایی بنویسد که او را می فهمند، و چنان در خود گفلدل
       فقلل  او ... خللودم مللی تللوانم حللرف بللزنم ۀفقلل  بللا سللای»: مللی گویللد

 «.می فهمد می تواند مرا بشناسد، او حتماً

یلک روز « بوف کلور»یکی از این دیدارهای گذشته برای راوی   
ضلای سلبز و آزاد، و در در است، که جشنی است بهلاری در فه سیزده ب

شده بودند و  همسال او، که باهم بزرگ ۀاو، دختر عمّ آن زمان معشوقِ
بلرادر بودنلد، دخترکلی  و از یک دایه شیر خورده بودند و انگار خواهر

ه های دیگر ، پشت درختهای سرو، در بچّ است که راوی با او، و شاید
لغزد و در نهر  پای دخترک می. می کند کنار نهر سورن سرمامک بازی

   می افتد، و وقتی که او را از آب بیلرون ملی آورنلد و رخلتش را علوا 
و . را ملی بینلد« دزدکی از پشت درخلت تملام تلنش »می کنند، راوی 

کودکی در می آیلد، در  این دخترک سیاه چشم، وقتی که از معصومیتِ
  تبلدیل« اتلهلکّ»که اکنون شلوهر اوسلت، بله « بوف کور»راوی  چشمِ

ی شود،  با  هرزگیِ خود  او را زجر می دهد، هر چند  که  هنلوز  هلم  م
ملی خواسلتم بلدانم آیلا ملی دانسلت کله بلرای فق  »: در  دل می گوید

 -ردم؟ اگر می دانست آنوقت ملن خوشلبختخاطر او بود که من می مُ
آیلا ایلن هملان »، و در حیرت است کله «ترین مردمان روی زمین بودم
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تر اثیری بود که لباس سیاه چین خورده می پوشید لطیف، همان دخ زنِ
می کردیم، همان دختری کله  و در کنار نهر سورن با هم سرمامک بازی

ت داشت و مچ پلای شلهوت انگیلزش از زیلر گانه و موقّحالت آزاد بچّ
« زن آرملانی»و این دختر در عین حال همان « دامن لباسش پیدا بود؟

یک بار، روز جشن سلیزده « کور بوف»است که راوی « عشق ۀاله»یا 
هواخور رف، در صحرای پشت اتاقش می بینلد،  به در او را از سوراخِ

   راوی  ۀسلیاه چلین خلورده، بله خانل و یک بار هلم شلبی، بلاز در لبلاسِ
می آید و روی تختخواب او می میرد و تن بلی جلان خلود را تسللیم او 

 .می کند

، آن نوجوانی خود ۀِدور معشوقِ« سیلوی»هم در داستان « نروال  
سللیاه چشللم را، پللس از سللالها دوری، در صللحنه ای از یللک  دختللرکِ

در فضلایی  «سیزده بله در» مثلمی آورد، جشنی که  جشن بهاری به یاد
راوی . آواز و بازی دختران و پسران می گذرد  سبز و آزاد، و با رقِ و

شلتم، و او تنها او را دوست می دا»: می گوید« سیلوی» ۀداستان دربار
و با همین دختر است « ...تنها دختری بود که نظر به رویش بسته بودم 

که یک روز در هنگام بازی ملی خواهلد از روی نهلری بجهلد، در آب 
ستن از روی نهر تلرغیبش کلرده بلود، او را از می افتد و پسری که به جَ

دختلر در آب « بلوف کلور»شلابه در مُ ۀآب بیرون می کشد، که در واقع
 ۀدیگر از داستان دربار یو همین دختر است که راوی در جای. ی افتدم

ملن هرگلز نملی توانسلتم او را »: خود از فریب دادن او می گویلدپرهیز ِ 
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از این گذشته عشقی که به دوران کلودکی بلر ملی گلردد، ... فریب بدهم
سیلوی که من با او بزرگ شده بودم، برای ملن ... س دارد کیفیتی مقدّ
 «.اهر داشتحالت خو

خود دارد و می کوشد که آنها  یاهایی از آنِؤخیالها و ر« نروال»         
به . افسانه، و اسطوره ها و پنداشتهای کهن بفهمد و بیان کند را در پرتوِ

بلود و « هرگلز نشلناخته»همین دلیل، در داستانهای خود از مادری کله 
اگلر . ی نمی گویلدنمی توانست از او خاطره ای داشته باشد، هرگز چیز

ملادر محلروم مانلدن،  بی مادر بزرگ شدن و از مهلر و آغلوشِ به سببِ
اسلت، او در « ملادر»معشوق دست نیافتنی او در یکی از چهره هایش 

گاهانله ایلن  ر و تصویرِتصوّ چنین چهره ای برای معشوق نمی خواهد آ
ه نا به خلود آگلاه اوسلت کل این ضمیرِ. را بیان کرده باشد« محرومیت»

من هم »: را بر او ظاهر می کند، و الهه به او می گوید« الهه»در خواب 
م، هم آن موجودی که همیشه در هر کالبلدی امریم عذرایم، هم مادر تو

در هر یک از محنتهای تو من یکی از نقابهایی . می داشته ای دوستش
ا در فرو انداخته ام، و به زودی مر، را که با آن سیمایم را پنهان می دارم

و چنلین از عشلق بله خلدا رسلیدن، و « .حقیقلی ام خلواهی دیلد ۀچهر
ملی توانلد تفسلیری عرفلانی از  معشوق و ملادر و الهله را یگانله دیلدن،

 بنیانگلذارِ ،«زیگمونلد فرویلد». ی حقیقت در معنلای عشلق باشلدتجلّ
د یافت، و تولّ« نروال» روانکاوی علمی یک سال و اندی پس از مرگِ

در زملان . بیست سال و اندی پلس از ملرگ او« ونگکارل گوستاو ی»
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و [ id]« آن» ۀاجللزای سلله گانلل بلله[ Psyche]« روان»هنللوز « نللروال»
تقسلیم نشلده بلود؛ هنلوز از [ Superego]« ابرخلود»و [ Ego]« خود»

امیللال »و بسللیاری « دیلل اف ۀعقللد»میللان عقللده هللای انسللان یکللی 
خرافی یا نگرشلهای  ۀشیویا از ؤنام نگرفته بود؛ هنوز تعبیر ر« سرکوفته

علمی در نیامده بلود؛ و هنلوز معرفلت نفلس بله حیطله  پراکنده به نظامِ
 .نپیوسته بود« ضمیر نا به خود آگاه روانشناسیِ»

    بللرا اسللاس فراگرفتلله هللایش از « صللادق هللدایت»ا امّلل               
و داستانهای نویسندگانی « یونگ»و « فروید»نظریه های کسانی مانند 

، بله مضلمونی کله خلود «نلروال ژرار دو»و « راینر ماریا ریلکله»انند م
بله  ی می دهلد کله در آن ضلمیرِنبرای یک داستان کوتاه دارد، ساختما

   دیگلران    نلا بله خلود آگلاهِ نویسنده ملی کوشلد کله از ضلمیرِ خود آگاهِ
یلایی ؤکه تعبیلر ر کار او  شباهت  به  کار  کسی  دارد. بهره گیری کند

یلا را بازسلازی ؤر در دست داشته باشد و بخواهد بر اسلاس آن خلودِرا 
رفللتم در » :مللی گویللد« بللوف کللور»در جللایی از داسللتان  مللثالً. کنللد

زدم، رویلم را بله طلرف  ترختخواب، لحاف را روی سرم کشیدم، غلل
خیلاالت  ۀپاهایم را جمع کردم، چشمهایم را بستم و دنبالل. دیوار کردم

خیلاالتش کله  ۀنباللاو این است کله بلا دُ ا مقصودِدر اینج« ...را گرفتم
دیگلری  هنوز در عالم بیداری ملی گلذرد، بله علالم خلواب کله ماهیلتِ

        میللان خللواب و بیللداری، دارد، ورود خواهللد یافللت، و ایللن حالللتِ
 به آن اشاره های بسیار دارند، در یکی از « هدایت»و « نروال» که
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   بله ایلن صلورت بیلان « سلیلوی»ن در آغاز داسلتا «نروال»توصیفهای 
 :می شود

سللرگردان در . ا نمللی توانسللتم بخللوابمرفللتم بلله رختخللواب، امّلل» 
دوران نوجللوانی مللن بللار دیگللر از  ۀوادی میللان خللواب و بیللداری هملل

 -ایللن حالللت کلله در آن روح هنللوز در برابللر شللگفت. خللاطرم گذشللت
ی دهلد کله یا مقاوت می کند، اغلب به ما این امکلان را ملؤکاریهای ر

چنلد  ۀبرجسته ترین تصلویرهای دوره ای دراز از زنلدگیمان را در فرجل
فق  همان صلحنه هلای درهلم « نروال»و در اینجا « .لحظه بگنجانیم

یلا نملی خواهلد ؤخاطرات را به یاد می آورد، زیلرا کله از علالم ر ۀفشرد
        مللی خواهللد از عللالم « اورلیللا»در  سللخن بگویللد، و آنجللا کلله مللثالً

   انسلان ملی خوانلد و « مزنلدگی دوّ»یاهلا را ؤیا سلخن گفتله باشلد، رؤر
 :می گوید

  نخسللتین لحظلله هللای خللواب تصللویری اسللت از مللرگ؛ »            
کرختی ای مبهم به اندیشه های ما چنگ می انلدازد و بلرای ملا دیگلر 

 ئتلی، بلا هی« ملن»سلت آن لحظله ای را کله رُکله دُ پذیر نیست امکان
مغاکی تیره اندک اندک . هستی را  ادامه می دهد، دریابد ۀدیگر، وظیف

روشن می شود و شکلهایی رنگباخته، با سکوتی صلالبت آمیلز، کله در 
. حالتی برزخی به سر می برند، خود را از سایه ها و شب جدا ملی کننلد

عجیلب  حِآنوقت تصویر  شکل پیدا می کنلد، نلوری تلازه بله ایلن اشلبا
 هنگام    ایندر . را  به  حرکت  در می آورد می بخشد  و  آنها روشنی
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 «.ربرابر ما گشوده می شوددروح   عالمِ

    ایللن دو موقعیللتِ متفللاوت را ، کلله یکللی« بللوف کللور»راوی  
ق تعلّل« خیلاالت»سلت و بله «یاؤر»روح در برابر  تِممقاو لحظه های

یاسلت و هرگلز نملی تلوان آن را ؤورود به عالم ر ۀدارد، و دیگری لحظ
      افللت، بلله همللدیگر مللی پیونللدد، و بللا اینکلله در رختخللواب غلللت دری

آن لحظه هلای پلیش از  ۀمی زند، به این معنی که خوابش نمی برد، هم
مللرگ، مللرگ، » ورود بلله عللالم خللواب را در چنللدبار زمزملله کللردنِ

خالصه ملی کنلد و چشلمهایش بله هلم ملی رود، و همینکله « کجایی؟
نمایلله هللا و  ۀاز پللیش بللر پایلل یللایی را کللهؤبسللته شللد، رچشللمهایش 
یا ؤپیش از تعریف این ر. یا ساخته است، توصیف می کندؤتعبیرهای ر

خواب است کله  پیش از تسلیم شدن به عالمِ« خیاالتِ» و در توصیفِ
 ایلن رشلته هلایی کله سرنوشلتِ. خیاالت را گرفتم ۀدنبال...»: می گوید

جایی که آن: می دادیل مرا تشک ر از کیفِتاریک، غم انگیز، مهیب و پُ
زندگی با مرگ به هم آمیخته ملی شلود و تصلویرهای منحلرف شلده بله 

دیرین، میلهای محو شده و خفه شلده  ۀوجود می آید، میلهای کشته شد
 «...دوباره زنده می شوند و فریاد انتقام می کشند

لین بار در آغاز داستان، آنجلا کله از اوّ« بوف کور»راوی                  
بلرزخ بلین »های باور نکردنی سخن می گوید، اشلاره ای کوتلاه بله درد

 زنلدگیِ»کله « یلاؤر»دارد، نه برای سلخن گفلتن از « خواب و بیداری
کله چنلدان « ملاوراء طبیعلی قلاتِفااتّ»آدمی اسلت، بلکله بلرای « مدوّ
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 فاقلاتِآیا روزی بله اسلرار ایلن اتّ»: ندارد، و می گوید« یاؤر»ربطی به 
اغماء و بلرزخ بلین  روح که در حالتِ ۀسای انعکاسِ این ماوراء طبیعی،

و از سلخن او « خواب و بیداری جلوه می کند، کسی پی خواهلد بلرد؟
آیلا . اغماء را به چه معنی به کار بلرده اسلت نمی توان فهمید که حالتِ
تعریلف « کرختی ملبهم»به صورت « نروال»منظور او همان است  که 

یلان خلواب و بیلداری بلر اندیشله هلا یلا می کند، حالتی کله در بلرزخ م
خ چه رزما چنگ می اندازد ؟ که اگر چنین باشد، در این ب« خیاالت»
ای ملی توانلد جللوه کنلد کله در علین حللال «ملاوراء طبیعلی فاقلاتِاتّ»
کله « فاقلاتاتّ»باشلد؟ و ایلن « روح در حاللت اغملا ۀسلای انعکلاسِ»

ت با آگاهی از علّل یکی از آنهاست، و نویسنده،« بوف کور»ماجراهای 
راوی داستان، آنها را ساخته و پرداخته  خود، یا روحِدردمندیهای روح ِ 

کرده است، چه اسراری می تواند داشته باشلد کله پلی بلردن بله آنهلا را 
 محال می کند؟  تقریباً

« ۀنهفتل محتلوایِ»الع از تعبیرهلای که بلا اطّل« صادق هدایت» 
[Latent ]آشلکار محتوایِ»یا، می کوشد که ؤر »[Manifeste ] آنهلا را

 را بللا توصللیفِ« یللاؤر»از « نللروال» ۀشللاعران بازسللازی کنللد، توصللیفِ
     در هللم مللی آمیللزد، و آنچلله از خللود بلله ایللن آمیللزه « فرویللد» ۀندانشللورا

تی و سهل انگلاری در چنلین ترکیبلی اسلت، و در ایلن می افزاید بی دقّ
. اشاره می کند« شدهمیلهای کشته »و « تصویرهای منحرف»جریان به 

همان مفهومی « تصویرهای منحرف»در « منحرف»اگر مقصود او از 
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زبلان در «  déformé»انگلیسی و از زبان در « distorted»باشد که از 
تغییر شکل »به معنی « تحریف شده»می شود، در واقع  گرفته ویفرانس
 که در فارسی مفهلوم« انحراف»از مصدر « منحرف»است، نه « یافته

تحریف »در باب « فروید». کج اندیشی و کجروی و کج کرداری دارد
 :می گوید« یاهاؤدگرگون شدگی در ر»یا « یاهاؤدر ر

ه داشت که تئوری من بر که به این واقعیت توجّ فق  الزم است» 
      ویاهللا مبتنللی نیسللت، بلکلله اشللاره بللهؤل در محتللوای آشللکار رتأمّلل

ها نهفته است، و این اندیشله هلا بلا یاؤاندیشه هایی دارد که در پشت ر
« ۀنهفتل»و « آشلکار»ما بایلد بلین محتلوای . تعبیر نشان داده می شود

یاهایی هسلت کله محتلوای ؤتردیدی نیست که ر. یا تفاوت بگذاریمؤر
یاهللایی هسللت کلله بلله ؤر... آشللکار آنهللا سللخت پریشللان کننللده اسللت

یلن میلهلا شلکلی ست، بی آنکه ا[ خواستها، آرزوها]میلها  برآمدنِۀمنزل
میل بازشلناختنی  ا در موردهایی که برآمدنِامّ. دیگر به خود گرفته باشد

 یا با نقلاب آشلکار شلده] نیست، یعنی شکلی دیگر به خود داده است 
، باید گرایشی به مقابله با آن میل وجود داشته باشد؛ و بله سلبب [است

 یگر بله شلکلهمین مقابله، آن میل نمی تواند خود را به هیچ صورتی م
آثلار »، جللد چهلارم «تعبیلر رویلا»]. بیان کنلد[ تحریف شده]دگرگون شده 

 [۳۹۳۳ لندن،، The Hogarth Press، «روانشناختی زیگموند فروید

« تصلویرهای منحلرف»مقصلودش از  ماًمسللّ« صادق هلدایت» 
 -دگرگلون»در تئوری خود در بخلش « فروید»که  همان مفهومی است
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ا امّل. از آن سلخن گفتله اسلت« یلاؤتحریف در ر» یا« یاهاؤشدگی در ر
کشللته » بعللد از صللفتِ« صللادق هللدایت»، کلله «میلهللای کشللته شللده»

آنهلا را  تعریلفِ ِِقلن« خفه شلده»و « محو شده»، با صفتهای «شده
اسلت « رزوهای سرکوفتهآ»یا « میلهای سرکوفته»بیشتر می کند، همان 

از حالللت برزخللی یللا  یللاؤر در ورود بلله عللالمِ« نللروال» کلله در تعریللفِ
 .عجیب به خود می گیرد ینسیانی بیرون می آید و شکلهای

و با آگاهی از « فرویدی» ۀمبعد از آن مقدّ« صادق هدایت»             
پلدر بلا  یاهلا، و اینکله سلختگیریِؤبعضی از ر در تعبیرِ« ادی  ۀعقد»

انلد در مطلقه اش بر خانواده، می تو ۀسلط رید بأکرفتاری قاهرانه، در ت
او را بنشلاند، و ایلن آرزو در  پسلر آرزوی ملرگِ نا بله خلود آگلاهِ ضمیرِ

: کسللی دیگللر بللرآورده مللی شللود، مللی گویللد یاهللای پسللر، بللا مللرگِؤر
. بلودم[ میدان اعلدام]چشمهایم که بسته شد، دیدم در میدان محمدیه »

   جلللو اتللاقم را بلله  دار بلنللدی برپللا کللرده بودنللد و پیرمللرد خنللزر پنللزریِ
               دار شللراب  مسللت پللایِ ۀچنللد نفللر داروغلل. دار آویختلله بودنللد ۀوبللچ

 «...می خوردند

این آگلاهی نویسلنده از محتلوای « بوف کور»در ترکیب داستان   
ذهن او را گرفتار  یا و تعبیر نمایه های آن بیش از حدّؤر ۀآشکار و نهفت

را، کلله در یللایی او ؤیاهللا و خیالهللای رؤر مللی کنللد، چنانکلله اغلللبِ
«  نللروال» یللاییِؤر یاهللا و خیالهللایؤعنصللرهایی و جنبلله هللایی بلله ر

هملین ملثال ً. ملی کنلد ک مایله و سلاختگینفلتف شباهت دارد، خشلک و
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پیرمرد خنزرپنزری که در قیافه شبیه پدر اوست، و نیز شبیه عموی او، و 
ه و پدر زن او، در عین حال همان پیرمردی است کله نیز شبیه شوهر عمّ

ای کله ملو بله تلن راسلت ملی کنلد، « خشک و زننده ۀدو رگ ۀخند» با
نعلش معشلوق بله  بلرای بلردنِ: همیشه میان او و معشلوق حضلور دارد

معشوق؛ برای بازگرداندن راوی از گورستان گور ِ  گورستان؛ برای کندنِ
اتلاق او،  ۀدام در جللو پنجلرمُل به خانه، از مسیری کابوسی ؛ با نشسلتنِ

او بله  ۀهسلتی؛ در شلوهر عمّل او از جهلانِ آگلاهیِ ازِیعنی در چشلم انلد
  اتله را در آغلوش او، یعنلی لکّ للین بلار دختلرِهنگامی که راوی بلرای اوّ

ه و پلدر زن بله هنگلامی کله می کشد و می بوسلد؛ در هملین شلوهر عمّل
مثل سیبی بود که بلا خلواهرش »راوی لبهای نیمه باز برادر زنش را که 

آویختله در « گللدوزیِ ۀپلرد»وسلد؛ در نقلش ، می ب«نصف کرده باشند
اته خواهد شد؛ در اتاق خواب راوی و دایه اش و دخترکی که بعدها لکّ

سلرمامک بلازی ملی کنلد؛ در « اتلهلکّ»راوی به هنگامی کله بلا  گیِبچّ
روی قلمدانهای راوی، در زیر درخت سروی در کنلار جلویی کله  نقشِ

ت، ایستاده است؛ در فاسق ، گل نیلوفر به دس«زن اثیری»این سوی آن 
او که در قالب این فاسق، گزلیک به دسلت،  زنش؛ و سرانجام در خودِ

او، در پناه تلاریکی، بله رختخلواب  به قصد هماغوشی با زنش و کشتنِ
گلدان  داستان در پیرمرد خنزرپنزری برای ربودنِ او می رود؛ و در پایانِ

و هملین . خلود دارد راغه ای که نقش باسلتانی یلا ازللی معشلوق را بلر
      دار بلله  او را در میللدان محمدیلله ،یللای راویؤپیرمللرد اسللت کلله در ر

 .می زنند
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هرگز ندیلده  این پیرمرد خنزر پنزری که راوی داستان همواره پدرِ  
ر می کرده است، نه تنهلا ملادر خود را به شکل او تصوّ و همیشه حاضرِ

او در برابلر زن  اسلت کله را از او جدا کرده است، بلکه هرگز نگذاشلته
داشته باشد، و این چیزی است  و آزاد و مطمئنّ حضوری تنها و مستقلّ

 او  در «ادیل  ۀعقلد» که زیرا نمی آید، پیش« نروال»یاهای ؤکه در ر
نشلان داده شلد، او همیشله در  چنانکه قلبالً. معکوس داشته است تأثیرِ

ایلن »فلرو بشلکند، و خود و پلدر را  تالش بود که  آن حصار بلند میانِ
او را در بنلد خلود  واقعیت که مادر را هرگلز بله خلود ندیلده بلود، روحِ

شلیفتگی بله  ی از همان زمان کودکی، مستعدّنگهداشته بود و او را، حتّ
نوشلته هلای او،  ۀزنان کرده بود، و به همین سبب است که زنان در همل

آرملانی  زنِ در چهره های گوناگون، در مقلام مظهرهلای دسلت نیلافتنیِ
نقللد »Nineteenth-Century Literature Criticism]« .تصللویر مللی شللوند
 [.ل، جلد اوّ« ادبی در قرن نوزدهم

بلرای بلا خلود بیگانله « صلادق هلدایت»که « بوف کور»راوی  
یک »دوقولوی او و عشقشان به  پدر و عموی او، داستان خیالیِ کردنِ

و آزملایش سلیاهچال و  ،«گماص معبد لیلنبوگام داسی، رقّ ۀدختر باکر
او می بندد، با اینکه از شیرخوارگی پدر و مادر را  مار ناگ را به زندگیِ

هرگللز ندیللده اسللت، در سراسللر حللدیث زنللدگی اش، پللدر و سللایه هللای 
وحشت انگیز او، با خنده ای که مو بر تن راست می کند، حضور دارند 

طللق زن اسلت، م مادر است، یعنی ماللکِ و در قالب پدری که صاحبِ
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پسللر وجللود  پللدری کلله هرگللز در زنللدگیِ. او را بلله وحشللت مللی اندازنللد
نداشته بوده باشد، نمی تواند برای پسر همواره در زشت ترین چهره هلا 

معشلوق او بشلود و  حضور سلنگین و هولنلاک داشلته باشلد و غاصلبِ
 زن را بر او حرام کنلد، مگلر اینکله نویسلنده گلاه بلا علینِ ۀچشیدن میو

 راوی داستان وارد شود و با احساسِ خود به قالب شخصیتِ تِشخصی
هرگلز پلدر ندیلده سلخن  راویِ همیشه حاضلر، از دلِ پدرِ خود در برابرِ

 و شخصلیتِ« بلوف کلور»راوی  همین دوگانگی میان واقعیتِ. بگوید
« صادق هدایت»داستانی او موجب شده است که بیشتر نمایه هایی که 

بسلته « بلوف کلور» تغییرهلایی بله راویِ و بلا گرفته اسلت« نروال»از 
  مللثالً. داسللتانی او نیایللد و عللاریتی بنمایللد شخصللیتِ اسللت، بلله بللاالیِ

روی قلمدان، خم شده بر نهلر یلا جلوی، گلل  نمایه های دختر در نقشِ
لعابی بلا تصلویر هملان دختلر، ملرگ  ۀنیلوفر کبود، گلدان راغه یا کوز
احسلاس کله کسلانی را در زنلدگی ایلن  دختر اثیری، گورسلتان، داشلتنِ

پیونلد  نلامر ی یلا مغناطیسلیِ ۀمثال دیلده اسلت، اشلعّ پیشین یا در عالمِ
، به ویلژه در «نروال» یا بسیاری نمایه های دیگر در داستانهای ،دهنده

یاهللا و ؤ، بلله شللکل و شللیوه ای درخللور زنللدگی و ر«اورلیللا»داسللتان 
سلخت ناگهلانی  ا ظهورِستان پیدا می شود، بی آنکه باخیالهای راوی د

ایلن نملود،  بیش از حدّ سخت پا در هوای خود، و نیز با تکرارِ و نمودِ
 .گره دار پدید آورد روایت ناهمواریِ در بافتِ

 م خود را گف« ۀفرشت-ستاره-زن»راوی که  ،«بوف کور»در  
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مضلحک  شلغلِ»شلتن وقلت، خلود و کف کرده است، بلرای گلی  کلردنِ
: اختیللار مللی کنللد و در ایللن بللاره مللی گویللدرا « اشللی روی قلمللداننقّ
 ... همیشه یک درخت سرو می کشیدم که زیرش پیرملردی قلوز کلرده»

سیاه بلند خم شده  رو به روی او دختری با لباسِ. بود... چنباته نشسته 
به او گل نیلوفر تعارف می کرد، چون میان آنها یک جلوی آب فاصلله 

ه بودم، یا در خواب به من الهام دید آیا این مجلس را من سابقاً. داشت
ش ه ااشی ملی کلردم هملفق  می دانم که هرچه نقّ. شده بود؟ نمی دانم

 «.همین مجلس و همین موضوع بود

زن »بلاالی رف اتلاقش  لین بلار از روزنِو هنگامی که راوی اوّ          
هملین مجللس بلر  را در صحرای پشت خانه اش می بیند، عیناً« اثیری

 دیگلر ایلن« فرشلته-ستاره-زن» پس از نابود شدنِ. می شوداو نمودار 
        دسللت از سللر او بللر« گللل نیلللوفر ۀجللوی آب و درخللت سللرو و بتلل»

ترین جاها بله  ی در خشکنیلوفر کبود که حتّ ۀبت نمی دارد، مخصوصاً
ند باشلد تف ه آن نیلوفری که گلش کبود یا آبیِالبتّ. می شود فراوانی یافت
« نیلوفر آبزی» ماًبتواند پیدا شود، مسلّ« بوف کور»ی طبیع و در محی ِ

چلو »: از آن یلاد شلده اسلت« سلعدی»در ایلن بیلت از  نیست که مثالً
، و بایلد «پرنیلان اسلت پلری رخ در میلانِ/ نیلوفر در آب و ماه در میغ 

 ۀلغتناملل»نیلوفرهللای خزنللده و پیچکللی باشللد کلله در  یکللی از انللواع
غی بلا گلهلای سلفید یلا گللی، نیللوفر پلیچ نیلوفر بلا با نامهای« دهخدا

هندی با گلهای ارغوانی، بنفش یلا سلفید، نیللوفر صلحرایی بلا گلهلای 
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در « دهخلدا»معرفی شده اسلت، و  «نیلوفر در تداول امروز »سفید، و 
قسلمی پیچلک اسلت، گلل آن چلون »: تعریف این نیلوفر نوشته اسلت

گ و لطیلف، کمرنل آبی سخت مطبوع یا سلرخِ شیپوری است به رنگِ
راوت که صبح زود باز شلود و چنلد سلاعت پلس از طصفا و  در نهایتِ

 «.گل کبود. آفتاب پرست. گل ازرق. آفتاب زدن بپژمرد

آملده اسلت، « ملرداد» ۀزیلر کلمل« برهان قاطع»در اگر چنانکه  
« جشلن نیللوفر»ایرانیان قدیم در مرداد روز از مرداد ماه جشنی به نلام 

نمی توانسته بلوده اسلت کله در نلزد « نیلوفر»براین می داشته بودند، بنا
 ۀلغتناملل»در . مللردم آن روزگللاران گللل سللوگواری و مللاتم بللوده باشللد

، زیللر «مصللطالحات الشللعراء»غلله از قیللاس اللّ»، بلله نقللل از «دهخللدا
نیلوفر را از جهت سیاه  ماتم گلِ سیه پوشانِ»: آمده است« نیلوفر ماتم»

شاهد آورده شده « صا ب»معنی این بیت ، و در این «رنگی بر سر زنند
ظلمت اندوخت شبم بس / ماتم زده از شعله به سر  شمع نیلوفرِ»: است
در « صلادق هلدایت»من این است که  و برداشتِ. «جران کسیهکه ز 

ه توجّل« گلل نیللوفر کبلود» به ایلن معنلای رملزیِ« بوف کور»داستان 
 .ء می کندالقاهم شی را وداشته بوده است، که مرگ و فرام

نملودار « گل فراموشم مکن»بار  نهم چندی« اورلیا»در داستان   
فولکلوریلک  هم با در نظر داشتن رمزِ« نروال»و پیداست که  ،می شود

، آنجلا کله راوی ناگهلان در «اورلیا»در . این گل، از آن یاد کرده است
، در آلمان برده ملی شلود« راین»رود  ۀیای بیداری از پاریس به کرانؤر
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ق است به یکلی از متعلّو به درون خانه ای می رود که برایش آشناست، 
ملرده اسلت، و قلرن پلیش ف  اشلی کله بلیش از یلکخویشان ملادرش، نقّ
ساعت دیلواری مرغکِ  راوی در کالبدِ بزرگِ پدر همانجاست که روحِ

به فکلر بلوده و از پلیش [ دایی ات]می بینی، عمویت »: به او می گوید
و ایلن « .پیش ماسلت« او»حاال ...  اشی کرده استنقّ را« او» تصویرِ

بله جهلان « زن اثیلری»دارد کله مثلل « اورلیا»در اینجا اشاره به « او»
پیوسللته اسللت، و نقاشللی « سللایه هللای سللرگردان دنیللای»بلله  ،مردگللان

صللدها  شللاید  هللزاران سللال »، «بللوف کللور» گمنللام، همچللون راوی 
 .اشی کرده بودنقّ« راغه نگلدا»را بر  او ۀچهر« پیش

سللرم را برگردانللدم و »: در اینجللا مللی گویللد« اورلیللا» راویِ            
زن در کنلار نهلری خلم : آلمانیهلای قلدیم ۀتصویر زنی را دیدم در جامل

« .شده بود و چشمهایش را به یک دسته گل فراموشم مکن دوخته بلود
یش از یاهللا و خیالهللاؤدر ر« اورلیللا» ا در بیشللتر جاهللایی کلله راویِامّلل

گلل ویرانه ها و جاهای متلروک سلر در ملی آورد، زملین را پوشلیده از 
در پایللان داسللتان، در بخشللی بللا عنللوان . یتللال یللا عشللقه مللی بینللدپپا
یلا دارد، بلا ؤدریافتهایی را که از چنلد ر« نروال ژرار دو»، «یادگارها»

امید به رستگاری، در پرتلو نمایله هلایی از اسلطوره هلا و آیینهلای  ۀمای
ردمان گوناگون در دوره هلای گونلاگون، در هلم ملی آمیلزد و شلعروار م

 :بیان می کند، و در اینجاست که می گوید

 نگاه . فراموشم مکن. در هیمالیا گلی کوچک زاده می شود» 
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یک ستاره لحظه ای بر آن می رقصد، و پاسخی به زبانی نلرم  ۀدرخشند
 ژرار دو»ه ای کله زبلان بیگانل« !تیسسلو مو. می شلود و بیگانه شنیده

« سلتیس ومو» ۀبه آن اشاره می کند، یونانی قدیم است، و کلمل« نروال
[μυοσωτίς - Myosotis ] فراموشلم مکلن»در این زبان همان نام گلل »

علملی ایللن تیلره از گلهللا شلده اسللت و معنلای اصلللی آن  اسلت کله نللامِ
گل کوچک به همان معنلای  در این« نروال»ا امّ. است« گوش موش»
-معشلوق»ه دارد و گویی با اشاره به این گل از توجّ« راموشم مکنف»

می خواهد که او را فراموش نکند، یعنی او را ببخشاید و بله یلاد « خدا
،  John Keats]« سجلان کیلت»شلعری از « نلروال»شاید . داشته باشد

، شللاعر انگلیسللی را نیللز بلله خللاطر داشللته اسللت کلله [۳۳۹۱-۳۱۱۳
 : ین گل استمضمون عرفانی آن وصف هم

/ یکایک نامهای خوب می داد،/ زمانی که خدا گلهای خود را » 
   خبلر از یلک دل محجلوب / گلی کوچک کله چشلمی نیلگلون داشلت،

پلر نلور او  ۀنگله در چهلر/ به پیش پلای او برگشلت بلا تلرس/  می داد،
گل / م بر دل رنجور او کرد؛حّتر/ با خبر بود خدا از درد این گل:/ کرد

خداونلدا، تلو »:/ دهان بگشود و گفت آرام آرام/ اندام لرزان  بیچاره با
خدا بر او نگاهی / «.چو می رفتم، فراموشم شد آن نام/ انامم دادی ، امّ

اگر کردی تو نام / ای گل، برو بنشین به گلشن؛ »: بگفت/ کرد با مهر 
 «.فراموشم مکن، نام تو با من/ خود فراموش 
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: راوی می گویلدیادگارها »و در جای دیگری از همین بخش 
ه ها در ستایش تو ترانه ملی خواننلد، چشلمه هلا بلرای ه ها برای درّتپّ»

جویباران، جویباران برای رودها، و رودها برای دریاها؛ هلوا از شلادی 
 نفخله ای، . گلهلا را ملی شلکفاند ۀدر تپش است، و نور بله نرملی غنچل

رای مسُلهَ ۀد، و دسلتبرملی خیلز زملین ۀآماسید نِطلرزه ای از عشق از ب
       سللتارگان خللود را در بیکرانگللی پراکنللده مللی کنللد، و سللتارگان دور 
        مللی شللوند و بللاز مللی گردنللد، جمللع مللی شللوند و مللی گسللترند، و در 

کلوهی کبلود  بلر سلتیغِ. دستهای فضا بذر آفرینشهای نو می افشانند دور
   ۀخشللندنگللاه در. کللنمفراموشللم . لللی کوچللک زاده مللی شللودگف ،رنللگ

ستاره ای یلک لحظله بلر آن بلازی ملی کنلد، و بله زبلانی نلرم و بیگانله 
 «!ستیس ومو. پاسخی شنیده می شود

    دسللت بلله دسللت « بللوف کللور»، کلله بارهللا در «گللدان راغلله»           
 ۀه انگیلز و در علین حلال گلی  کننلدیکی از نمایه هلای توجّل ،می شود

زن » گورِ ی گورکن در موقع کندنِلین بار آن را پیرمرداوّ. داستان است
در خاک پیدا می کنلد و در پاسلخ راوی کله ملی خواهلد بله او « اثیری

وانگهلی ... نملی خلواد، قلابلی نلداره »: ملی گویلد اندک مزدی بدهد،
عوا مزدم یک کوزه پیدا کلردم، یلک گللدان راغله، ملال شلهر قلدیم 

 «!ری، هان

این گلدان بجوییم، استعاری یا رمزی برای  یاگر بخواهیم معنای 
اثیلری، ملرگ، حفلر زملین،  زنِ بستگی به معناهایی خواهد داشلت کله
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گور، گلدان عتیقله، و شلهر قلدیم ری ملی توانلد بلرای هلر جوینلده ای 
ایلران بیلرون ملی آیلد، آن  ۀگذشت گلدان راغه از زیر خاکِ. تداعی کند

خود آرمانی در خاک می رود؛ این گلدان بر  هم در هنگامی که معشوقِ
اسلت، و « عشلق آرملانی» ۀرا دارد، کله چهلر« زن اثیری» ۀچهر نقشِ

ا اگللر آن امّلل. قللومیِ او پیونللد مللی دهللد« ۀگذشللت»راوی را بلله « حللالِ»
شلاید هلزاران سلال  ،صلدها رااشی که روی ایلن کلوزه اش قدیم، نقّنقّ»

یک نفر »، همدرد راوی بوده باشد، دیگر برای «اشی کرده بودپیش نقّ
    فرقللی « حللال»و « گذشللته»مثللل راوی « بللدبخت سللازِ روی قلمللدان

نمی تواند داشت، و دسلت تقلدیر و سرنوشلت بله میلان ملی آیلد کله از 
را در « روح تناسللخِ» ۀآن گریللزی نیسللت؛ یللا شللاید راوی اندیشلل حکللمِ

ذهن داشته است که در میان قومهای گوناگون و در آیینهلای گونلاگون، 
گون پیلدا کلرده اسلت، و پلیش از و با گذشت اعصار، تعریفهلای گونلا

یونانی در قرن ششم پلیش از  ، فیلسوف و ریاضیدانِ«ثاغورسیف»آنکه 
را به صورت نظریه ای فلسلفی مطلرح کنلد، کاهنلان مصلر بلا  میالد آن

 .جنبه ای از مفهوم آن آشنا بودند

پیرمرد گلدان راغه را میان دستمالی چلرک ملی بنلدد و بلا خلود          
ا بعد که راوی را در کالسکه سوار می کنلد، گللدان را ، امّنگاه می دارد

 ۀخانل راغله بله دسلت، در جللوِ او می گلذارد، و راوی، گللدانِ در دامنِ
می جهد و گلدان را در اتلاقش تمیلز ملی کنلد و  خود از کالسکه پایین

بلوف »م دوّ ا در بخلشِامّل. را در آن ملی بینلد« زن اثیری»ۀ نقش چهر
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لعلابی، در  ۀن راغه کله گلاه گللدان اسلت و گلاه کلوزباز این گلدا« کور
ملی شلود، کله  پیرمرد خنزر پنزری، در کنلار خلرت و پرتهلا پیلدا بساطِ

راوی،  ۀدایل اسلت، و بله روایلتِ« رویش را دسلتمال چلرک انداختله»
در جوانی کوزه گر بوده و فق  همین یک دانله کلوزه را بلرای »پیرمرد 

          خلللودش را در  فروشلللی نلللانِرده خلللودش نگاهداشلللته و حلللاال از خفللل
ایرانلی اسلت کله در جلوانی، یلا بله  قومِ ۀآیا این پیرمرد نمای. «می آورد
ن و در عصلر ساسلانیان، عصلر طالیلی تمللدّ« صلادق هلدایت»اعتقلاد 

فرهنگ خود را می گذراند، و حلاال دچلار نکبلت شلده اسلت؟ بله هلر 
فلاوت  در همین پیرمرد اسلت کله بلا یلک چهلره در نقشلهای مت ،حال

ی در یللک نقللش، در جللایی از و حتّلل ،پدیللدار مللی شللود« بللوف کللور»
داستان، برای راوی سخت نفلرت انگیلز اسلت و کلّله ای ملازویی دارد 

، «افکار سمج و احمقانه ای مثل عللف هلرز روییلده اسلت»که در آن 
شلبهای جمعله بلا دنلدانهای زرد و »طلسمی به بازویش بسلته اسلت، و 

و در همللین نقللش، در جللای دیگللری از « خوانللدافتللاده اش قللرآن مللی 
یک آدم معمولی لوس و بیمزه مثل ایلن مردهلای تخملی کله »داستان، 

ایلن دردهلا، ایلن »نیست، و « زنهای حشری و احمق را جلب می کنند
نکبتلی کله از »او پینله بسلته اسلت و « قشر بلدبختی کله بله سلر و روی

نمایش ملی دهلد، « ااو را مانند یک نیمچه خد»می بارد،  «اطراف او
« نماینلده و مظهلر آفلرینش»سلت، «او  کثیفی کله جللوِ ۀبا آن سفر»و 

 .است
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دو  بار راوی به سر بساط پیرمرد می رود و با پرداخلتِ و باز یک 
بلار  ایلن. درهم و چهلار پشلیز کلوزه یلا گللدان راغله را از او ملی خلرد

ار اسلی، دو درهلم و چهلبه جلای دو قلران و یلک عبّ« صادق هدایت»
« درهللم»: هللر دو بلله عهللد باسللتان مللی رسللد ۀپشللیز مللی آورد کلله سللابق

[drachma ]ِردتلرین ، خف«پهللوی» از اصللِ« پشلیز»یونلانی و  از اصل
و در پایلان داسلتان، راوی شلاید بلرای آنکله . مسی عهد ساسانیان ۀسکّ

   هلم پیونلد دهلد، ه را بل« اتلهزن لکّ»و کشلته شلدن « زن اثیلری»مرگ 
ت اضلطراب، مثلل ایلن بلود کله از خلواب عمیلق و شلدّاز »: می گوید

       لللین چیللزی اوّ...  طللوالنی بیللدار شللده باشللم، چشللمهایم را ماالنللدم
  کلله جسللت و جللو کللردم گلللدان راغلله بللود کلله در قبرسللتان از پیرمللردِ

نگاه کردم دیلدم . کالسکه چی گرفته بودم، ولی گلدان روبروی من نبود
، نه، این شخِ یک پیرمرد قلوزی بلود خمیده ۀم در یک نفر با سایدَ

که سر و رویش را با شالگردن پیچیده بود و چیزی را به شکل کوزه در 
همینکله خواسلتم از جلایم ... زیر بغل گرفتله بلود ،دستمال چرکی بسته

م و آن وخواسلتم دنبلالش بلد...  تکان بخلورم از در اتلاق بیلرون رفلت
ی پیرمللرد بللا چللاالکی وللل ،کللوزه، آن دسللتمال بسللته را از او بگیللرم

اتلاقم را بلاز  ۀرو بله کوچل ۀمن برگشلتم پنجلر. مخصوصی دور شده بود
ت پیر مرد را در کوچه دیدم که شانه هایش از شدّ ۀکردم، هیکل خمید

 «.خنده می لرزید و آن دستمال بسته را زیر بغل گرفته بود

 پیرمرد »و « گلدان راغه»چنین است که می بینی تکلیف تو با  
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هم بلا آن « صادق هدایت»روشن نیست، و شاید تکلیف « پنزی خنزر
روشن نبوده است، زیرا که اگر داستان ساختمانی سنجیده داشته باشد و 

اسلتعاره هلا یلا سلمبولهایی بلرای چیزهلا و  نمایه هلایی در آن بخواهلد
در « زینللت وار»ِ باشللد، البللد نبایلد چنللین ن و مشلخّمعنیهلایی معللیّ

« غلزلِ» گاه پیدا شود، به همان شلیوه کله در بافلتِ داستان گاه به بافتِ
آهنگ  کالم اند و خوشنوازیِ زیباییِ کالسیک نمایه ها بیشتر آیینه دارِ

نقشلها در  معانی؛ به همان شیوه که نمایش و گلردشِ سرکشِ عیانِتا مدّ
سللیری در بازنمللایی اندیشلله ای  پللرده هللای قلمکللار و قالیهللا معمللوالً

گرانه ای اسللت در تقلیللد از طبیعللت، کلله در صللنعت نیسللت، و بللازیِ
 .آشکار نیست ش معنایی و منطقی و مقصودییبازیها

یا خود را در باغی می یابد، هملراه ؤدر یک ر« اورلیا»ا راوی امّ  
در جایی از باغ، در پلیش رو، پشلته ای . راهنمای اوست زنی که ظاهراً

مه ای بلا آب از سنگ می بیند، پوشلیده از عشلقه، کله از میلان آن چشل
زالل می جوشد و با صدایی دلنواز در آبگیری می ریلزد کله نیلوفرهلای 

در این هنگام واقعه ای روی ملی دهلد . آبی سطح آن را فراگرفته است
و « زن اثیری» تدفین جسدِ جریانِبه معکوس  که بخشی از آن در روالِ

 :اغه شباهت داردرپیدا شدن گلدان 

تم پیکللر نللازکش را بللا حرکتللی زنللی کلله مللن بلله دنبللال او رفلل» 
 ؤخلواب و بیلدارش بله تالل ۀبرافراشت، چنانکه چینهلای پیلراهن تافتل

 دراز یلک گللِ ۀدرآمد، و او دستش را به شیوه ای دل انگیز به دور ساق
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بلله تللدری  پیکللر او، زیللر سللتونی از پرتوهللای  آنگللاه،. خطمللی لغزانللد
او جای گرفت، سراسر باغ در قالب  نور، چنان بزرگ شد که ۀدرخشند

پیلراهن او  و باغچه های گل و درختها به صورت نقش و نگار و زینتِ
. برهلای گلرنلگ افتلادمد، و طرح چهره و دستهای او در آسمان بر افآدر

پیکر خود ناپدید  م کردم، زیرا که او در عظمتِبا این دگرگونی او را گف
را  ایلن« .طبیعت بلا تلو ملی میلرد! مرا ترک مکن! آه»: فریاد زدم. شد

تمشک پیش رفتم تا شلاید  ته های تیغ دارِوب گفتم و به سختی از میانِ
را  مخلود. این شبح عظیمی را که از من ملی گریخلت، بله چنلگ آورم

نیم  ۀمفرو ریخته ای از دیوار انداختم، که در پای آن مجسّ روی قسمتِ
 ۀه مجسمجا برداشتم و یقینم شد ک آن را از. زنی از مرمر افتاده بود ۀتن
او را بازشللناختم و همینکلله بلله  دوسللت داشللتنیِ سللیمایِ... سللت «او»

اطراف نگریستم، دیدم که باغ گورستان شده است، و صداهایی شلنیدم 
 « .عالم هستی در ظلمت فرو رفته است»: که می گفتند

روانلی،  در بیمارسلتانِ« اورلیلا» راویِ  در قالب « نروال»  و باز 
ه ای، در میللان بللاغی بللزرگ، در بللاالی تپّلل اسللت بللزرگ کلله خانلله ای

ه هلا و ابرهلا را بلا ملی سلپارد و خیلالش تپّل ساعتها دل به تماشای افلق
ِ بله چشلم ملی بینلد، و ر می کند و آنها را مشخّچهره هایی ملکوتی پُ

ت اندیشه های دلخواهم را بلا وضلوح و دقّل می خواستم که»: می گوید
و پاره آجر قرمز فراهم کردم و بله  غالزه ای بیشتر ثبت کنم، و چند تکّ

دریافتهللای مللن بللود،  ۀزودی دیوارهللا را بللا نقشللهایی کلله نشللان دهنللد



383 
 

چهلره هلای دیگلر چیرگلی داشلت، و آن  ۀیک چهلره بلر همل. پوشاندم
بلود، کله او را بله شلکل یلک الهله، هملان طلور کله در « اورلیا»چهره 

پای او چرخلی در زیر . خواب بر من پدیدار شده بود، تصویرکرده بودم
ایلن . در گردش بود و خدایان در پشت سر او به صف در حرکت بودند

در برابلر آن . گیاهها و گلهلا رنلگ بلزنم ۀشیر گروه را توانستم با گرفتنِ
معشلوقم  و بعد کوشیدم که پیکلرِ! یاها که دیدمؤتِ نازنین چه بسیار ربُ

ز نلو آغلاز کلنم، آن را ا هر روز ناچار بودم کله سلاختنِ. را با گِل بسازم
زیرا که دیوانه ها، که به خوشبختی ملن حسلد ملی ورزیدنلد، از خلراب 

 «.ت می بردنداو لذّ ۀپیکر کردنِ

بوف »و « اورلیا» یاهای راویانِؤدر اندیشه ها و خیالها و ر              
شباهتها را در معنلای بلاطنی نمایله هلا ملی جلوییم، نله در شلکل « کور

معنایی را کلم و بلیش پنهلان  اوتهای خود شباهتِظاهری آنها، که با تف
دست نیافتنی در  دست یافتن به معشوقِ ۀنمای در شباهتِ مثالً. می دارد

اشلی ملی کنلد و او را بلر دیلوار نقّ ۀچهلر« اورلیلا»او، راوی « تصویر»
در « زن اثیلری» صلورتِ. بر کاغلذ و روی قلملدان« بوف کور» راویِ

راغله  زملان، بلر گللدانِ ۀون از سلیطر، در بیلر«صادق هدایت» روایتِ
آن را، « صدها شاید هزاران سال پلیش»اشی گمنام ظاهر می شود که نقّ

را « اورلیلا»کشلیده اسلت، و صلورت  انگار به حکم تقدیر برای راوی
رده است، انگار به یکی از همتباران راوی، که بیش از یک قرن پیش مُ

معشلوقِ  دان راغه با نقشِگل. حکم تقدیر برای او، بر بوم کشیده است
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    پیللدا  ،گلور او، در جللایی کلله گورسلتان نیسللت آرملانی در هنگللام کنللدنِ
در پشلت کلوه، « خللوت، آرام و باصلفا»طه ای می شود، یعنی در محوّ

است و بله « روی زمین از بته های نیلوفر کبود بی بو پوشیده شده»که 
اسلت؛ « نگذاشلته که تا کنون کسی پایش را در این محلّ»نظر می آید 

مرمللرینِ معشللوقِ آرمللانی در بللاغی  ۀپیکللر« اورلیللا» و در مللورد راویِ
ا متروک پیدا می شود، آن هم هنگامی که بلاغ در کوچک و باصفا، امّ

 .ل می شودیای راوی به گورستان مبدّؤر

شباهت در معنای باطنی نمایله هلا و فراوانلیِ نمایله هلای مشلابه          
 ژرار دو»از « صللادق هللدایت»تأثیرپللذیری  دّاسللت کلله واقعیللت و حلل

و « اورلیلا» یدیگر کله در داسلتانها ۀدو نمای. را نشان می دهد« نروال
بارها می آید، و با تأکیلد بلر معنلای بلاطنی آنهلا ملی آیلد، « بوف کور»

، کلله ایللن یکللی در «زنللدگی پیشللین»اسللت و دیگللری « همللزاد»یکللی 
ایرانلی -اسلالمی« علالم ذرِّ» افالطلونی و« عالم مُثفللِ»با « بوف کور»

 اکنون در مجالی گسترده تر به ایلن دو نمایله. مترادف گرفته شده است
 .نگاه می کنیم

 همزاد و زندگیِ پیشین *      
: آمللده اسللت« فرهنللگ فارسللی معللین»در « همللزاد» ۀدربللار 
د که گویند  با شخِ در یک  زمان  متولّ( از جنّ )موجودی متوّهم »

عامیانله  یبنلا بله اعتقلاد. مام حیات بلا او هملراه اسلتمی شود و در ت
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 همزاد گاه ممکن است باعلث زحملت و صلدمه زدن بله هملزاد انسلانِ
نیز . خویش شود و گاه هم او را به سعادت و مکنت و ثروت می رساند

   بللا « و غشللیها خاصّلله جنگیللران)ه معتقدنللد کلله بعضللی از مللردم عامّلل
  دارنلد و بلا آنهلا رو بله رو و همکلالم دوستانه یا خصلمانه  ۀهمزاد رابط
 «.می شوند

 ۀآن را یلک عقیلد،«هملزاد»بله  در نخستین اشاره اش« نروال» 
آلمانیها توصیف می کند و می گوید که بنلابراین  معروف در نزدِ خرافیِ
هرکس همزادی دارد، و وقتی کله کسلی هملزاد خلود را »خرافی  ۀعقید

 .«ببیند، مرگش نزدیک است

قللوم آلمللانی، کلله زبللان و  ۀعللالوه بللر فرهنللگ عامیانلل« نللروال» 
 بسلیاری از مردملانِ ۀادبیاتش را خوب می شناخت، با فرهنلگ عامیانل

را « هملزاد»دیگر جهان نیز آشنایی داشت، و اینکله اعتقلاد بله وجلود 
خرافی آلمانی معرفی کرده است، نملی توانلد بله ایلن معنلی  ۀیک عقید

قلوم  ۀق بله فرهنلگ عامیانلمتعلّل اًباشد که چنین عقیده ای را منحصلر
اشلاره « هملزاد»در آنجلا کله نخسلتین بلار بله . است هآلمانی می دانست

آشللفتگی روانللی،  بلله اوج رسللیدنِ ۀمللدارد، وقتللی اسللت کلله بللاز در مقدّ
ستاره ای که او را بله سلوی  در جهتِ. رفتاری عجیب از او سر می زند

جامه هلای  ۀهم. رودخود می خواند و هردم بزرگتر می شود، پیش می 
د و بلر زملین ملی انلدازد، و نفخاکی اش را در خیابان از تن می کف جهانِ

     می گیرنلد و بله پاسلگاهی  شبگرد او را در این هنگام چند نگهبانِ
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ناشلناس دیگلری حلرف  در آنجا می شنود که نگهبانان از مردِ. می برند
طنلین صلدای آن . د که او را هم به همان حال دستگیر کرده اندنمی زن

 :خود احساس می کند و می گوید ۀمرد ناشناس را در سین

 دوگانلله ای پیللدا کللرده بللود، و بلله  انگللار روح مللن هسللتیِ... »         
بلرای  . یا و دنیای واقعیت تقسیم  شده بودؤنحوی متمایز میان دنیای ر

 لحظه ای به این فکلر افتلادم کله بله زور رویلم را بله طلرف آن شلخِِ
خرافی آلمانیها به خاطرم آمد کله هلر  ۀر برگردانم؛ آنوقت این عقیددیگ

دارد و هر وقت که او را ببیند مرگش به زودی « همزاد»آدمیزادی یک 
 «.می رسد، و از این فکر به خود لرزیدم

    [ doppel-ganger]« رل گللانگِدوپِلل»در زبللان آلمللانی بلله همللزاد  
و همراهی است روح ماننلد کله ، که همتا «همرو»می گویند، به معنای 

در . عمر هلرکس در او جلای دارد و فقل  بلر او مر لی اسلت در سراسرِ
ز للی آلمللانی، بللا جُ ۀمیللان انگلیسللی زبانللان هللم، عللالوه بللر همللین کلملل

[ wraith]« یلثرِ»و [ fetch]« چفِل»در مفهوم، کلمه هلای  یتفاوتهای
نزدیلک  ۀاو بلر شلخِ نشلان داللت بر همزادی دارد که پدیلدار شلدنِ

« اورلیلا» در داستانِ« نروال»ا امّ. او انگاشته می شده است مرگِ شدنِ
سخن می گوید، به این معنلای آن نظلر « همزاد»جاهایی که از  ۀدر هم
ملی رود، « کوهسلتانیها»یایی به شهر مرموز ؤوقتی که در ر مثالً. ندارد

      دسللفید بللا سللالحی کلله در دسللت دارد، او را تهدیلل ۀپیرمللردی در جاملل
 شاهزاده ای شرقی بر  ۀیایی دیگر، در جامؤهمین پیرمرد در ر. می کند
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 :در اینجاست که می گوید. او ظاهر می شود

با تهدیلد بله سلوی او شلتافتم، املا او آرام برگشلت، و همینکله » 
ا بزرگ شلده مرا دارد، امّ من است و پیکرِ خودِ ۀاو چهر ۀدیدم که چهر

آنوقت همان ملردی را . تادم و برآشفته شدمو کمال یافته، به وحشت اف
به یاد آوردم که در یک شب با من دستگیر شده بود، و فکر کرده بودم 

من آملده بودنلد، او  که نگهبانان، وقتی که دو تن از دوستانم برای بردنِ
در دستش سالحی داشت که شلکل آن را . من آزاد کرده بودند را به نامِ
با همین سالح بله ملن »: همراهانش گفتنمی دیدم، و یکی از  درست

خاکی می تواند در ذهن  اینکه چگونه وقای  جهانِ توضیحِ« .حمله کرد
ی پیدا کند، برایم محلال بلود؛ گماوراءطبیعی همگون من با وقای  جهانِ

آنها دشلوار  روشن و دقیقِ ا بیانِاین چیزها را می توان احساس کرد، امّ
افتلادن بلر   ای رب  دادم که در موقعِ پیش خودم این را به ضربه. است
ا این شبح که بود کله هلم ملن بلود و هلم بیلرون از امّ. وارد شده بود من

افسانه های کهلن بلود، یلا آن بلرادر مرملوز کله « همزاد»من؟ آیا همان 
ملی خواننللد؟ زملانی نیللز حکایللت  [Fereuer]« هللروَفرَ»شلرقیان آن را 

او تمام شلب را در جنگللی : ودشهسواری چنین مرا به حیرت انداخته ب
هرچله باشلد، ملن . او بلود، نبلرد کلرده بلود با دشمنی ناشناس، که خودِ

انسان ابداع کرده باشد، در این جهان یلا  لِر نمی کنم که آنچه تخیّتصوّ
جهانهای دیگر حقیقت نداشته باشد، و نمی توانستم در آنچه خلودم بلا 

ولناکی در ذهنم بود، و آن فکر ه. چنین وضوحی دیده بودم، تردید کنم
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دو  من در خود وجلودِ: اینکه هر انسانی همزادی دارد، و به خودم گفتم
در هلر انسلانی یلک تماشلاگر هسلت و ... شخِ را احساس می کلنم 

. ملی زنلد و یکلی کله جلواب ملی دهلد یک هنرپیشه، یکی کله حلرف 
خلوب  ۀیکی فرشت: دیده اند متضادّ ۀشخِ دو فرشت شرقیان در وجودِ
بد؟ به  ۀخوبم، یا فرشت ۀمن فرشت: از خودم پرسیدم. بد ۀو دیگری فرشت

و کیسلت کله . دشلمنی دارد م بلا ملن سلرِ«دیگلر» آن وجلودِ ،هر حلال
ن از زندگی این دو روح از ن، یا در دوره ای معیّبگوید در شرایطی معیّ

ی به یک بدن پیوسلته انلد، و هم جدا نمی شوند؟ هر دو با پیوندی مادّ
که یکی برای شرف و سعادت، و دیگری برای نابودی و علذاب   شاید

 «!ابدی مقدّر شده باشد

 و هرچند عجیب بنماید، در واقع عجیب هم نیست که این سخنِ 
« ابراهیم پور داوود»همان تعریفی می یابیم که  عینِ را تقریباً« نروال»

      « فرشللته نیکللی و دیللو بللدی» ۀدربللار[ لجلللد اوّ]« یشللتها» در شللرحِ
 نیکلی و خلوبی و دیلوِ ۀانسان در مراحلل زنلدگانی بلا فرشلت»: می آورد

زشتی و بدی همسلفر اسلت، آن یلک کوشاسلت کله وی را بله سلرمنزل 
مقصود برساند، و آن دیگری ساعی است که وی را از راه راست بله در 

 «.برده، از کاروان سعادت دور نماید

آیلین  « نلروال»  ۀشلاندی ایلن  مأخلذ  کله  پیداست   روشنی  به   
       «یشللتها»در بخللش دیگللری از شللرح « پللورداوود». زردشللتی اسللت

عالم پاک فروهلر  روحانیِ روی صورِ اهورامزدا از انسان را»: می گوید
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بیافرید و او را پاک و بی آالیش ساخت، اوصلاف رذیلله کله [ شیروَفف]
ال ضللمیر وی را کللدر سللاخته یللا وی را بلله آفللات و مصللا ب مبللت ۀآیینلل

 ۀآن جنبل یاز اثر وسوسله و ضلربت اهلرمین نلا بکلار اسلت، ولل ،نموده
ایزدی و آن روح عالم مینوی که گفتیم فروهلر نلام دارد و در بلاطن وی 
 به ودیعه گذاشته شده، گرد آالیش به خود نپذیرفته، پلس از جلدا شلدنِ
 ،روان از کالبد دگرباره به سوی عالم باال، از همانجایی کله فلرود آملده

 « .گردد زبا

« هلروَفرَ» ۀدربلار« پلور داوود»نیلز « یشلتها»ل در پایان جلد اوّ
در « فروهلر» ل ملی آورد و در ایلن شلرح عقیلده بله وجلودِشرحی مفصّ

: مردملان دیگلر مقایسله ملی کنلد و ملی گویلد آیین مزدیسنا را با عقایدِ
   اقلوام قلدیم  ۀبقلای روح کله کلیل ۀبه فروهر شبیه است به عقید ۀعقید»
گرفته، افکار  یا در مزدیسنا رنگ و روی مخصوصه آن قا ل بودند، امّب

آن شللده اسللت بلله طللوری کلله آن را بایللد از  ۀفلسللفی ضللمیم لطیللفِ
در واقع در هیچ دینی نظیر آن هلم دیلده . آیین زردشتی شمرد خصایِِ

نمی شود، چه فروهر چنانکه خواهیم دید غیر از روح است، مگر آنکله 
زیریم کله عقایلد سلایر اقلوام را کله شلباهتی بله ایلن برای فهم کالم ناگ

عقیده دارد ذکر کنیم، از آن جمله بابلیها اعتقاد داشته اند که هر کسی 
را خدای مخصوصی است که او را حفظ می کند و هرکسی فرزند خلدا 

به نظر می رسلد، چنانکله بسلیاری از دانشلمندان . نامیده می شده است
فروهر ایرانیان به شکل دیگری داخل  ۀیدمستشرقین ذکر کرده اند، عق
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    در انجیلل  غالبلاً. دین یهود و از آنجا بله سلایر ادیلان نفلوذ کلرده باشلد
مخصلوص قا لل شلده انلد، بله  ۀمی بینیم که برای انسان ملک و فرشلت

طوری که تردیدی باقی نمی مانلد از آنکله فقل  اسلم ففروَشلی اوسلتا بله 
سلیار بعیلد بله نظلر ملی رسلد کله همچنلین ب. ملک تبلدیل یافتله باشلد

خویش تحت نفوذ مزدیسلنا نباشلد، و در جلایی کله  ۀافالطون در فلسف
مللی گویللد هریللک از اجسللام را یللک صللورت ذهنللی و معنللوی موجللود 

می گوید  نله  آنکله   افالطون. الع باشدبی اطّ[ فروهر]است، از ففروَشی 
بلکله دارد،  فق  انسلان و آتلش و آب را چنلین صلورت بلاطنی وجلود

. نیکللویی و خللوبی و عللدالت نیللز دارای چنللین صللورت ذهنللی اسللت
اشللیاء  ۀکلیلل[ paradeigm]الللب و سرمشللق ق[ ideas]صللورت ذهنللی 

ذهنی فق  دارای وجود حقیقی  موجود است و یا به عبارت دیگر صورِ
[ ideas]جسمانی تقلیدی است از صورت ذهنی  ۀاست و اشیاء موجود

آنچه تقلیدی است در معلرا . ر ی استم که قدیمی و جاودانی و غیرِ
جلزء : پس هر چیز را در عالم دو جلزء اسلت. همه قسم تغییرات است

روح انسانی کله پلیش از  جزء ایزدی مثالً. ازلی و ایزدی و جزء فناپذیر
او وجود داشته در صورتی که پاک و بی آالیش مانلده  ترکیب جسمانیِ

للی خلود رسلد و بله مقلام اوّ باشد، دوباره به عالم علوی عروج کرده، به
یلادآور حکملت زردشلتی  ایلن فلسلفه کلامالً. حیات ابدی پیوسته گردد

و ... تغییلر یافتله اسلت ideasبه [ فروهر]ففروَشی  ۀاست، مگر آنکه کلم
ولی در خود اوستا نیز مثال زیاد داریلم کله ... فروهر غیر از روان است 

بایستی روزی به هم مشتبه  فروهر و روان طوری با هم ذکر شده که قهراً
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ر کنند و چیلزی کله بله خصوصله مملدّ ایلن گشته، این دو را یکی تصوّ
 آن ملحق شلدنِ ،اشتباه شده و تفکیک فروهر را از روان مشکل ساخته

 «...روان است پس از مرگ به فروهر

بررسلیهای  ۀبلر پایل« پور داوود»واقعیتهایی که  با در نظر داشتنِ 
به آنها اشاره می کند، تردید نمی توان « فروهر»، در شرح «مستشرقان»

، کله بله روح یلا «شرقیان»منظورش از این « نروال ژرار دو»داشت که 
، اسلت« زردشتی ایرانیانِ»معتقدند، همان « فروهر»ی به نام «همزاد»

نه دانشور، در  ،، که ادیب بود«نروال»شاید . نه هیچ قوم شرقی دیگری
راجعه نکرده بوده باشلد، و شلاید کله او، در این باره به مأخذی جامع م

 اشاره ای مختصر به یکی از باورداشتهای مردمی از بسلیار مردملانِ حدّ
خلود ذکلر  مغلرب زمینلیِ ۀمشرق زملین، یعنلی ایرانیلان، بلرای خواننلد

 .را کافی می دانسته است« شرقیان»

 ۀبللد کلملل ۀو فرشللت بخللو ۀدر اشللاره اش بلله فرشللت« نللروال»           
« genius»را به کار می برد که معلادل انگلیسلی آن « génie»رانسوی ف

آدملی، و بله آن صلفتهای  فرشته یا خدای نگهبلانِ، است، به معنی روح
در فرهنلگ ایرانلی « فرشته»را می افزاید، حال آنکه « بد»و « خوب»

« رابلرت چلارلز زینلر». اسلت« دیلو»او  باشلد و ضلدّ« بد»نمی تواند 
[R.C.Zaehner] ، استاد سابق آیینهای شرقی در دانشگاه آکسفورد، در

 The Teachings  of The Magi , Sheldon]« تعلیمات مغان»کتاب 
press London ۳۹۱۳ ]انسللان در اصللل موجللودی »: گفتلله اسللت
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« فروشلی»او، به صورت آنچله زردشلتیان [ روح] روحانی است و روانِ
« زینر»می بینیم که « .رداو وجود دا می نامند، پیش از تنِ« فروهر»یا 

پلور »ا چنانکه امّ. تفاوتی نمی بیند« فروهر»و « روح»یا « روان»بین 
هللم در « مهللرداد بهللار»اشللاره مللی کنللد، و « یشللتها»در شللرح « داوود

از اسطوره تا تلاریخ، مهلرداد ] «جشن باز زایی: نوروز»مصاحبه ای با عنوان 

: ، می گویلد[۳۱۳۳ماعیل پور، نشر چشمه ، ابوالقاسم اس: بهار، گردآورنده و ویراستار 
بنلا بلر . ا ویژگلی روحلانی داشلتندامّل ،خدا نبودنلد... [ فروهرها]اینها »

مقلدار زیلادی [ فروهرهلا]آنچه از فروردین یشت بر ملی آیلد، فروشلیها 
در عملل بلا آنچله کله بله ارواح . می دهند عمل ارواح مردگان را انجام

در حلالی کله در اصلل، . وت نیسلتمردگان نسبت می دهند خیلی متفا
ملا در اوسلتا نقشلی بلرای ارواح پلس از ملرگ . فروشی غیر روح است

 «.آنچه می بینیم نقش فروشیهاست. نمی بینیم

 در ظهلور بللر راویللانِ« همللزاد» وقتلی کلله بله نمودهللای گونلاگونِ 
        را« همللزاد»نگللاه کنللیم، در ایللن نمودهللا « بللوف کللور»و « اورلیللا»

    در آب و« خللود» ۀچهللر آن کلله سللایه و بازتللابِ ین شللکلِاز بللدوی تللر
زردشللتیان و نیللز در « فروهللرِ»آن در  آیینللیِ آیینلله اسللت گرفتلله تللا نمللودِ

و « نللروال» افالطللونی، مللی بینللیم؛ و در چگللونگی برخللوردِ« مثللالِ»
ل کنلیم، در هریک از این نمودها که تأمّل« همزاد»با مفهوم « هدایت»

                  اعتقلادی و آیینلیِ ۀاز این دو نویسنده بله جنبل در می یابیم که هیچیک
 ملنِ»بلودن یلا « دیگلر» ۀی نلدارد و تنهلا جنبلچنلدان تلوجهّ« همزاد»



393 
 

شخصیت آدمی  اسلت، در  دوگونگیِ آن  را،  که  معرّفِ  بودنِ« دیگر
اسلت و « فرشلته»، که گلاه «همزاد»دارد، و با نگرش به این  پیش نظر

را « خللدایی-خللاکی»مرمللوز  «ِخللود»خواهللد ایللن  ، مللی«دیللو»گللاه 
و « بلوف کلور»در « هملزاد»نمودهای گوناگون  ۀو با مالحظ .بشناسد

« فرشلتگیِ» ۀچهلر اراوی را بیشتر بل« نروال»در می یابیم که « اورلیا»
بلا وجلود . اش« دیلوی» ۀبا چهر« هدایت»او در برخورد می گذارد و 

خرافی  نویسنده گهگاه نمودهایِ یاسازی هر دوؤاین در خیالپردازی و ر
، «صللورت وهمللی»، «اشللعه نللامر ی»، «هاللله»بلله صللورت « همللزاد»
 .می شود و مانند اینها نیز به کار گرفته« مرموز امواجِ»

 Man, Myth and] «انسان، اساطیر و جلادو»در دایره المعارف  
Magic; Marshall Cavendish, N.Y., 1985] بلا «همزاد»، زیرعنوان ،

تلاریخی ایلن مفهلوم و تطلوّر فرهنگلی آن، چنلین آملده  ۀهی به زمیننگا
انسللان همللواره در فرهنللگ  یِ(یللا همزادهللا)مفهللوم همللزاد »: اسللت

اعتقلاد بله اینکله هلر انسلانی در  عامیانه وجود داشته است، مخصوصلاً
سراسر زندگی با دو موجود پیوسته به شخصیت خود همراه است، یکی 

ایلن  ۀریشل. می تاریک و بلدخواهورانی و دوّلی نخوب و دیگری بد؛ اوّ
 ۀچهلر به پنداشلت و دریلافتی بلدوی از بازتلابِ عجیب احتماالً ۀعقید

. انسلان کله همیشله هملراه اوسلت ۀانسان در آب می رسد، و نیز به سای
داشتند، بله « دوتا پرستی»باستان، از آنجایی که آیین ثنویت یا  ایرانیانِ

هر انسانی بلا دو روح خلوب و بلد هملراه این پنداشت رسیده بودند که 
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یونانیلان . د تا مرگ نفلوذ دارنلداست، و اینها در اندیشه های او از تولّ
. می دانسلتند[ daemon]باستان این همزادان را در شمار نیمه خدایان 

انسلان داشلته  هرچند که همزاد انسان می تواند موجودیتی جدا از خودِ
. ملرگ ملی پنداشلته انلد ۀکه آن را نشانیت او شوم است، زیرا ؤباشد، ر

    بازتلاب  عهلد باسلتان دیلدنِ ه اسلت کله بلرای یلک یونلانیِشایان توجّل
چهره اش در آب سخت بدشلگون بلود و یلادآور سرگذشلت غلم انگیلز 

را در آب دید و عاشق خود شلد و بله  ۀ خودکه چهر،  Narsissus]نارسیسوس 
نیمله »همچنانکله [. نام گرفلت (نرگس ) صورت گلی در آمد که   نارسیسوس 

در تطللوّر خللود در فرهنللگ اروپللایی بلله [ daemon] یونانیللان یِ«خللدا
خوب در آملد و  روشن چهره به صورتِ روحِ تبدیل شد، بازتابِ« دیو»

مفهوم همزاد، پس از پایان . شناخته شد« نگهبان ۀفرشت»در مسیحیت 
 ۀا در حیطلامّلآسلمانی بله جلا مانلد،  ئتِشرک در این هی گرفتن دورانِ

« همتلای آسلمانی»و « همزاد اثیلری»معتقدات عوام بیشتر به صورت 
 «... نمودار شد

را بلا هملان « همزاد» ۀدوگان ۀچهر« اورلیا»در داستان « نروال» 
بعضللی از  خصوصللیاتی کلله در آیللین مزدیسللنا دارد، و گللاه آمیختلله بللا

ه است، اروپایی پیدا کرد ۀخصوصیات خرافی ای که در فرهنگ عامیان
یا « خوبی ۀفرشت» ۀحفظ می کند، به این معنی که همواره، چه در چهر

، «بلدخواه هملزادِ» یلا« بلدی دیلوِ» ۀو چه در چهر« همزاد نیکخواه»
ا امّلل. اوسللت« دیگللرِ مللنِ»او، یللا نیملله ای از  خللودِ نیملله ای از روحِ
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 و خرافیِ یآییندر بیشتر موارد خود را به حفظ خصوصیات ِ « هدایت»
نمایله هلا را  ملزم نمی داند و به هملین سلبب مفهلوم شلکافیِ« ادهمز»

در « هملزاد بلدخواه». ی بیهوده می کندخود دشوار و حتّ ۀبرای خوانند
، در عین حلالی کله ملی توانلد نیمله ای از روح یلا «بوف کور»داستان 

ی بلا ، یا به طلور کلّل«پدر» حاکم و منّاعِ ۀاو باشد، با چهر« دیگرِ منِ»
راوی یلک شلب،  ملثالً. ، می آمیزد«پیر مرد»در قالب « یبرق» ۀچهر

کنلار پلرده یلک هیکلل »تریاک، در تاریکی اتاق، در  پس از کشیدنِ
نلله غمنللاک بللود و نلله »: او مللی گویللد ۀمللی بینللد کلله دربللار« ترسللناک
بله  هر دفعه که بر می گشتم توی تخم چشمم نگاه ملی کلرد،. خوشحال

گی همین صورت را دیلده که در بچّصورت او آشنا بودم، مثل این بود 
ه هللا یللک روز سللیزده بلله در بللود، کنللار نهللر سللورن مللن بللا بچّلل. بللودم

سللرمامک بللازی مللی کللردم، همللین صللورت بلله نظللرم آمللده بللود کلله بللا 
کوتاه، مضحک و بی خطر داشلتند، بله  صورتهای معمولی دیگر که قدّ

   اب رو بلله روی صللورتش شللبیه همللین مللرد قصّلل. مللن ظللاهر شللده بللود
گویا این شخِ در زندگی من دخالت داشته است و  . اتاقم بود ۀدریچ

محلدود ۀ همزاد من بود و در دایلر ۀ، گویا این سایماو  را زیاد دیده بود
 «.زندگی من واقع شده بود

در »اوسلت و « هملزاد»این هیکل ترسناک، در عین حلالی کله  
در هملان گلی، درسلت او واقع شده است، در بچّ« محدود زندگی ۀدایر

    در کنلار نهلر بلازی « دختلرک»بللوغ جنسلی بلا  ۀزمانی کله او در طلیعل
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او معمولی، قد کوتلاه، مضلحک و  ۀچهر. می کند، بر او ظاهر می شود
بی خطر نیست، یعنی که او در قامت بلنلد، در چهلره متلین و در رفتلار 

 واقللع همللان فرمللانروای جهللانِ خطرنللاک اسللت، و در ایللن چهللره در
 و این چهلره در علینِ. ست، و خطر در سلطه و اقتدار اوستکودکی او

اتلاق او هلم شلباهت دارد،  ۀاب رو به روی دریچمرد قصّ ۀحال به چهر
  گوسلفندان مسللّ اب کسی است که با کارد خود بر گوشلتِو مرد قصّ

 خلود صلاحبِ مردانگیِ است و با آلتِ« پدر»است، یعنی که باز همان 
اسلت و بله جلای « زن»ی صلاحب جسلم لّل، یا به طلور ک«مادر»جسم 

زن را با عشلق سلتایش  اینکه موجودیت مهربان و پناه دهنده و آسمانیِ
قاتالنلله بلله تللن یللا  او، و از تجللاوزِ و پرسللتش کنللد، از دسللتمالی کللردنِ

و در همین چهره است که در هر وقت و هرجا . ت می برداو لذّ گوشتِ
چله  ،«اتلهلکّ»عشوق، چله می خواهد با زن یا م« بوف کور» که راویِ

او در بلروز  ، خلوتی داشته باشد، ظاهر می شود و بلر جسلارتِ«اثیری»
   مللی کنللد، « چنللدش انگیللز ۀخشللک و زننللد ۀخنللد»میللل جنسللی  دادنِ

می شود؛ و « مو به تن راست»آن  خنده ای چنان هول آور که از شنیدنِ
« گنلاه» خلود را در حلال ارتکلابِ« تیاخلالق سلنّ»ه بله او که با توجّل
     من از زور خجالت می خواستم بله زملین»: کند، می گوید احساس می

 «.فرو بروم

رده است، این امیلد هم راوی که معشوقش مُ« اورلیا»در داستان   
خاکی به سلر آیلد و او بتوانلد  ش به زودی در جهانِا را دارد که زندگی



397 
 

ی شلنود کله در یای خود مؤا در رارواح به معشوق بپیوندد، امّ در جهانِ
را تلدارک ملی بیننلد، حلال « اورلیلا»جایی دیگر مراسلم ازدواج او بلا 
« بلدخواهِ همزادِ»نیز « اورلیا» ی خودِآنکه نزدیکترین دوستان او و حتّ

« همللزاد»گرفتلله انللد، و حللاال نلله او، بلکلله  او خللودِ راوی را بلله جللایِ
ر ایللن د. ازدواج خواهللد کللرد« اورلیلا»اوسلت کلله در جهللان ارواح بللا 

بلار بلا  ملی دانلم کله او یلک»: هنگام به خشم می آید و فریاد ملی زنلد
   ا ملن هراسلی نلدارم و در انتظلارش الحش مرا فرو کوبیلده اسلت، امّلس

و در این هنگام یکی « .او را می دانم شکست دادنِ می مانم، چون رمزِ
اند از حاضران با میله ای دراز که گلوله ای گداخته بر سر دارد و می تو

حاضران  ۀجنسی دانسته شود، به سوی او می آید، و هم سمبول تواناییِ
آنوقلت راوی فریلاد . او ملی خندنلد« نلاتوانی»ایلن صلحنه بله  با دیدنِ

کنده از دردِ زنی را می شنود و از خواب می پرد، و خلود را بلر  عمیقِ آ
    دل دعلا ملی خوانلد و اشلکی گلرم فلرو  اتاق می اندازد و بلا سلوزِ کفِ

ی پیوند او بلا معشلوق اسلت، و حتّل عِ او مان« بدخواهِ همزادِ». می بارد
روحلانی او،  معشوق هلم نملی گلذارد کله راوی بله وصلالِ پس از مرگِ

خبلر  یعنی به عفو و رستگاری دست یابد، هرچند که در هنگام شلنیدنِ
وجلود جهلانی »مرگ معشوق با اندوهی آمیخته به امید، و با اعتقاد بله 

: ، گفته بود«عاشق در آن باز به دیدار همدیگر نا ل می شوند یِکه دلها
ق رده است خیلی بیشلتر از وقتلی کله زنلده بلود بله ملن تعلّلحاال که مُ»

خلود را  ۀردمُل« بوف کور»اثیری در داستان  ، حال آنکه معشوقِ«دارد
او کله مثلل تگلرگ سلرد  بی روحِ به راوی تسلیم می کند و راوی با تنِ
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را دارد، می آمیلزد تلا روحلش « مهر گیاه سوزانِ عشقِ»ا شده است، امّ
همچنلان « اورلیلا» او بدمد، یعنلی کله عشلق در نلزد راویِ را در کالبدِ

« بلوف کلور»راوی  آسمانی می ماند و به روح وابسلته اسلت، و در نلزدِ
روح  و ا بله جسلم خلاکی وابسلته اسلت،آسمانی توصیف ملی شلود، امّل

   .    آن است فعلیتِ خادمِ

و آن « بللدخواه همللزادِ» میللانِ« بللوف کللور» در شخصللیت راویِ 
و « پلدر»مفهلوم « اسلتعاریِ» ۀو خیالی ای کله نمایل چهره های واقعی

« ملنِ»ا آن ِ نلدارد، امّلمی شوند، مرزی مشخّ« غاصب»و « رقیب»
از زملانی کله »: هدف خود از نوشتن ملی گویلد ۀروایت کننده که دربار

ملی خلواهم خلودم را بهتلر  یگلران بریلده ام،د خلودم را بلا ۀرابطل ۀهم
« درون دیوِ»را او ی می داند که «دیگر منِ» ، خود را گرفتارِ«بشناسم

 ۀهمل ۀمعرفی می کند، و همین دیو است کله سلرانجام راوی را بله چهلر
رفلتم »: کسانی در می آورد که او از آنها وحشت و نفرت داشلته اسلت

را جللو صلورتم گلرفتم، دیلدم  ت تلرس دسلتهایمجلو آینه، وللی از شلدّ
 «.شده بودم پیر مرد خنزر پنزری شبیه، نه، اصالً

فرشللته  همللزادِ»راوی، یللا  انسللانیِ ۀاز دیللدگاه اسللتعاری، نیملل 
« مللردم پسللت و کوچللکِ احتیاجللاتِ ۀمللاورای هملل»او، کلله « سرشللت
احسللاس مللی کنللد و « ابللدیت و جللاودانی را در خللود جریللانِ»اسللت، 

بلرای او « ابلدیت»نیمچه خدایی  و در حالتِمی شود، « نیمچه خدا»
 آن به آمیزش جنسی نمی رسد و نمایه اش در خیالِ عشقی است که اوجِ
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او این است کله یلک لحظله چشلمهایش را ببنلدد و سلرش را در  یِحسّ
ق دامن دخترکی که مظهلر عشلق اسلت و بله دوران پلاک نوجلوانی تعلّل

او سلرانجام « دیو سرشتِ زادِهم»حیوانی، یا  ۀا نیمامّ. دارد، پنهان کند
او غالب می شود، و این هنگلامی اسلت کله « فرشته سرشتِ همزادِ»بر 

، بلا «گوشلت تلر و تلازه»کلارد در  اب در فرو بلردنِیک قصّ با شهوتِ
گزلیلک را بله »اته، هماغوش می شود، یا به بیانی استعاری زن،  با لکّ

ر روزنله ای بله فرو می کند، و در اینجاسلت کله دیگل« یک جای تن او
نملی توانسلتم خلودم را از »: سوی رستگاری باز نمی ماند و ملی گویلد

 «.دیوی که در من بیدار شده بود، نجات بدهم دستِ

تفاوتهللایی کلله در  بللا وجللودِ« بللوف کللور»و « اورلیللا»راویللان  
اجتماعی دارند، در شباهتهای فردیشان هر دو از نزدیک شدن  فرهنگِ

را کله بله  ای آن نیروی نهفتله یلا کشلش طبیعلیبه معشوق بیم دارند و 
بدخواه،  نزدیک شدن و آمیختن با معشوق وادارشان می کند، به همزادِ

یلک بلار کله چنلد « نلروال». درون نسبت می دهند خبیث یا دیوِ روحِ
، مظهر عشق آسمانی و دست نیافتنی اش را  از  «ژنی کولون»دقیقه ای 

خیالی بیلرون بیایلد و  عشقِ از عالمِنزدیک می بیند، و ناگزیر است که 
       واقعی زن در معشوق رو بله رو شلود، خلود را سلخت پشلیمان  ۀبا چهر

در آن هنگلام او زنلی نبلود کله »: می یابد و در نامه ای به او می نویسلد
بلکه الهه ای بود که ملن در برابلرش  ،من در وجود تو دوست می داشتم

بهتر می بود که من برای همیشه خلود شاید . ستایش فرود می آوردم سرِ
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خاکسارانه خرسند ملی داشلتم و نملی کوشلیدم کله آن  را به همین نقشِ
وی ت زیبللا را، کلله تللا آن لحظلله از دور ستایشللش مللی کللردم، از سللکّبُلل

 «.بلندش پایین بیاورم

را از « معشلوق اثیلری»هم در هنگامی کله « بوف کور»و راوی  
، و خلود «اتلهلکّ» ،زنلان ۀهم را مثلِ وی بلندش پایین می آورد، اوسکّ

، و ملی بینلد «پیرمرد خنلزر پنلزری»و اله ها، مردان، یا رجّ ۀهم را مثلِ
ا هر دو نویسلنده امّ. امید به رستگاری را برای همیشه از دست می دهد

 اندیشلله هللا و خیالهللایِ ۀداستانهاشللان، کلله بللازگو کننللد بللرای راویللانِ
در « نلروال» ملثالً. نیز پیش ملی آورنلدآنهایند، لحظه های تردید خود ِ 

راوی را که پس از سالها اقامت در پلاریس بله دیلار « سیلوی»داستان 
نوجوانی بازگشته است و از معشوق فراموش شده دیدار می کند، به این 
فکر می اندازد که شاید به عبث واقعیت، یعنی سیلوی، را وانهاده است 

بله او « سلیلوی»وقتی که . سته است، ب«اورلیا»و دل به خیال، یعنی به 
با دخترانی بسیار زیبلاتر از ملن برخلورد [ در ایتالیا]تو باید »: می گوید

ی با یکلی هلم کله نه، سیلوی، حتّ»: او می گوید ، در پاسخِ«کرده باشی
تلو را داشلته  ۀچهلر چشمهای تو را داشته باشد، آن طلرح زیبلا و اصلیلِ

    ا خلودتیبلای بلی همتلایی، امّلز تلو یلک پلریِ. باشد، برخورد نکردم
« طلور؟ه در پلاریس چل»: ملی پرسلد« سیلوی»تی که قو و« .نمی دانی

. بدون اینکه جوابی بدهم، سرم را جنباندم»: راوی نمی داند چه بگوید
تی دراز مرا افتادم که مدّ[ اورلیا]موهوم  آن تصویرِ آنوقت ناگهان به یادِ
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وی پاهلای سلیلوی انلداختم، و در خلودم را ر...  از راه به در برده بلود
دلیهللا و بلهوسللیهای خللود  حللالی کلله اشللک سللوزان مللی ریخللتم، بلله دو

 «.اعتراف کردم

چهلره هلای « اتهزن لکّ»و « معشوق اثیری»که « بوف کور»در  
: ی گویدم«اتهلکّ» ۀتردید دربار ۀیک شخصند، راوی در لحظ متفاوتِ

کنار نهر سورن ... د که لطیف، همان دختر اثیری بوآیا این همان زن ِ »
بلنلد شلدم داملنش را بوسلیدم و در ...  باهم سرمامک بازی می کلردیم

 حالت گریه و سرفه به پایش افتادم، صورتم را بله سلاق پلای او مالیلدم
قلدر وقلت گذشلت، ه ، گریله کلردم، نملی دانلم چلمآنقدر گریله کلرد... 

 «.همینکه به خودم آمدم دیدم که رفته است

هم در حالی که اشک سوزان می ریلزد، بله او « یسیلو»و راوی  
« .من برای همیشه به پیش تو بلر ملی گلردم. مرا نجات بده»: می گوید

   سلیلوی قطلع بلنلد بلرادرِ هلۀگفت و گوی آن دو با قهق ا در آن لحظهامّ
    و« ...بایلد بلرویم بله خانله »: می شود و سیلوی به بلرادرش ملی گویلد

 ی ای احساس می شود که در بی اعتنلاییِدر لحن کالمش همان ناباور
 اشللکهای پشللیمانی او مللی تللوان و « بللوف کللور» بلله راویِ« اتللهلکّ»

 .احساس کرد

دارد، پلیش از « مزدیسلنا»بلا معنلایی کله در « هملزاد»ا و امّ            
ن بلر معیّ خاکی و زیستن در کالبد یک انسانِ آنکه فرود آمدن به جهانِ
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     زنللدگی « بللرین عللالمِ»خللود در  مسللتقلّ دیللتِر شللود، بللا موجواو مقللدّ
 زنلدگیِ»از « بلوف کلور»و « اورلیلا» بنابراین وقتی که راویانِ. می کند
اشلاره دارنلد تلا بله « بلاقی منِ»خود حرف می زنند، بیشتر به « پیشین

   هسلتی پیلدا« فلانی ملنِ»است کله پلیش از « باقی منِ»؛ و «فانی منِ»
      هللم بلله بقللای خلود اداملله مللی دهللد، و « فلانی مللنِ»ملی کنللد و پللس از 

در ایلن . در خود خلاطره ای داشلته باشلد« پیشین زندگیِ»می تواند از 
که هر دو نویسنده یکی دوبار « دیگرزندگی ِ »با « پیشین زندگیِ»معنی 

بله مفهلوم « دیگلر زنلدگیِ». تفلاوت آشلکار دارد به آن اشاره می کنند،
قرن ششلم  Pythagoras]« فیثاغور »در باورداشت « تناسخ»گونه ای 

ریاضیدان و فیلسوف یونانی، کله گوینلد نخسلتین بلار او ، [پیش از میالد
را بلله معنللای [  Philosophos] « فیلسللوف»ب مرکّلل ۀبللود کلله کلملل

   به کار برد، می تواند اشلاره بله « دوستدار حکمت» یا« دوستدار خرد»
ی دیگللر داشللته باشللد، موجللود در کالبللدِ« روح» دوره ای از اقامتهللایِ

پسلت  می توانلد در سلیر نزوللی بله کالبلدِ« روح»او  زیراکه به پنداشتِ
علالی تلرین موجلودات  صلعودی بله کالبلدِ ترین موجلودات، و در سلیرِ

، و در «زنلدگی پیشلین»در جلایی از « هدایت»و « نروال». حلول کند
 ملثالً. سلخن  ملی گوینلد« هسلتی دیگلر»یلا « زندگی دیگلر»جایی از 

لعلابی را  ۀبر کلوز« زن اثیری» ، هنگامی که تصویرِ«بوف کور»راوی 
هلر »: با تصویری که خود از او کشیده است، مقایسه می کند، می گوید

بلدبخت روی قلمدانسلاز بلود،  اشِکلار یلک نقّل دوی آنها یکی و اصالً
اش در موقع کشیدن در من حلول کرده بود و دست من بله شاید روح نقّ
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، در جللایی کلله بللا یکللی از «اورلیللا»و راوی « .آمللده بللوداختیللار او در
: ملی کنلد، بله او ملی گویلد صلحبت « حللول ارواح» ۀدوستانش دربار

      مللن امشللب انگللار روح نللاپلئون را در خللود دارم، و او در دل مللن »
 «.می اندازد و به من فرمان می دهد که کارهای بزرگ بکنم

بله میلان بیایلد، فقل  « یشلینپ زنلدگیِ»ا در آنجا که سلخن از امّ  
یا روحها، پلیش از فلرود آملدن بله « فروهرها»است که « عالم مینوی»
   آدمیللان، در آنجللا هسللتند و  و جللای گللرفتن در کالبللدِ« خللاکی جهللانِ»

« علالم مینلوی»زنده اند و می توانند با یکلدیگر آشلنا شلوند، و هملین 
در ملی آیلد، و « ذرّ علالمِ» مسلمانان به صلورتِ است که در باورداشتِ

 ۀاین حلدیث را دربلار« القلوب ةوحی»در کتاب « دباقر مجلسیمحمّ»
آدم را از پشت وی بیرون آورد  رّیتِتعالی ذف چون حقّ»: آن آورده است

       وحللی فرمللود بلله آدم کلله نظللر کللن چلله ... کلله پیمللان از ایشللان بگیللرد
ات بودنلد و رّیت خود و ایشان ذرّپس نظر کرد آدم به سوی ذف. می بینی

چلرا بعضلی از ایلن  ،پروردگلارا :آدم گفلت... ر کرده بودند آسلمان راپُ
ات را بزرگتر می بینیم از بعضی، و بعضی نور بسیار دارنلد و بعضلی ذرّ

از بلرای ایلن چنلین  :نور کم دارند و بعضی در اصل نور ندارند؟ فرمود
« ... ت حلاال ۀامتحان کنم ایشان را در همل[ که]خلق نمودم ایشان را 

ملی گوینلد کله آن دو  مثالً ه  به همین معنی است که گاه مردمو  با توجّ
 .دارند« عالم ذرّ»از [ یا عشق]آشنایی  ۀسابق
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را از روزن « زن اثیللری»نخسللتین بللار کلله « بللوف کللور»راوی  
چشللمهایش،  ۀشللرار»: هللاو مللی گویللدۀمللی بینللد، دربار رف هللواکشِ

آشنا می آمد، مثل اینکه روان  رنگش، بویش، حرکاتش همه به نظر من
او همجلوار بلوده، از یلک  مثال بلا روانِ پیشین، در عالمِ من در زندگیِ
می بایستی در ایلن . ه بوده و بایستی به هم ملحق شده باشیماصل و مادّ

بله « صادق هلدایت»در این معنی شاید « .زندگی نزدیک او بوده باشم
 علالمِ»زردشلتی، « وی فروهلرانِمین عالمِ»پنداشتهای سه گانه، یعنی به 

 .ه داشته استافالطونی توجّ« عالم مُثفلِ»اسالمی، و « ذرِّ

    اشللاره « پیشللین زنللدگیِ»نخسللتین بللار کلله بلله « اورلیللا»و راوی  
 ۀمی کند، در هنگامی است که در آسلمان بله سلتاره ای، کله آن را سلتار

و سلراپا ملی دانلد، چشلم ملی دوزد، « مینلوی علالمِ»راهنمای خود بله 
برهنه، با دسلتهای گشلوده، بله سلوی آن سلتاره پلیش ملی رود، بلا ایلن 

معشوق برساند، و در این  ارواح به روحِ انتظار که ستاره او را در جهانِ
همچنانکه پیش می رفتم، سرودی مرموز را »: هنگام است که می گوید

 پیشلین شلنیده بلودم، می خواندم که بله خلاطرم انگلار آن را در زنلدگیِ
 «.سرودی که مرا از شادی ای توصیف ناپذیر سرشار می کرد

از هلم « بلوف کلور»و « اورلیلا»آنچه نمایه هلای همسلان را در   
. اسللت« هللدایت»و « نللروال»دیللدگاه هللای  جللدا مللی کنللد، تفللاوتِ

کلله اندیشلله هللای انقالبللی دارد، و در   ، نویسللنده و شللاعری«نللروال»
آیینلی مسلیحیت  ادش به نظامِاعتق آشنایی با فرهنگ علمی زمان خود،
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ل در آیینهلا و مانتیکها بله سلیر و تأمّلبا پیروی از رُو سست شده است، 
شرقی و غربلی ملی پلردازد، و در ایلن  اسطوره ها و افسانه های باستانیِ

روحللی همللواره عشللقی خیللالی یللا آرمللانی راهنمللای اوسللت، و در  سللفرِ
 ملی نویسلد، بلا دریلافتنِاین سلفر  ۀدربار« اورلیا»داستانی که با عنوان 

     مسللیحیت و دیگللر آیینهللا بلله آرامشللی عرفللانی دسللت  یللانِمپیونللدهایی 
گاهی به اینکه اکنون دیگر از خطاهای زندگی »: می یابد، و می گوید آ

ت روحی بی پایانی می داد؛ اطمینلان شده ام، به من لذّ گذشته ام پاک
ملی داشلته ام در کسلانی کله دوسلت  ۀروح و گردآمدن هم به جاودانگیِ

دیگر گویی برای من واقعیت پیدا کرده بود، و من از ایلن بابلت  جهانِ
 ملی دانسلتم کله بلا لطفلی برادرانله ملرا از اعملاقِ خود را ملدیون کسلی

و این شخِ جوانی است « .ایمان بازگرداند نومیدی به راههای روشنِ
اشلته دیوانه، در بیمارستان روانلی، کله از خلوردن و نوشلیدن دسلت برد

 :برخوردش با او می گوید ۀدربار« اورلیا»است، و راوی 

ملن  «.تشلنه ام»: یک روز از باغ کله برگشلت، بله ملن گفلت»]  
ا نتوانسلت آب را فلرو رفتم و برایش آب آوردم؛ لیوان را به لب برد، امّ

« دیگران بخوری و بنوشی؟ چرا نمی خواهی مثلِ»: از او پرسیدم. ببرد
ن، در مرا در گورستانی معیّ. رده امبرای اینکه مُ»: و او در جواب گفت

 «و حاال فکر می کنی کجلا هسلتی؟» - «...جایی معین دفن کردند و 
 [«.مکافات را می گذارنم ۀدور. در برزخ هستم» -
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روانلی خلود، یلا در واقلع  بلا اشلاره بله بیملاریِ« اورلیا»و راوی  
خودش هلم ایلن  بی ایمانی، فکر می کند که سرگشتگی اش در برهوتِ

برزخی و مکافاتی را گذرانده است و اکنون به رسلتگاری رسلیده  ۀدور
او بله جلا  در داستانِ« اورلیا»است، هرچند که این رستگاری با راوی 

 .نشد« نروال ژرار دو» ماند و در زندگی نصیب خودِ

به مناسبتی دیگلر اشلاره شلد،  ، چنانکه قبالً«صادق هدایت»ا امّ 
بلوف »کری بود که به قلول خلودش خواسلته بلود راوی روشنف ۀنویسند

باشد، و در هملین « مانسه قلمدادهخودش را رُ زندگی واقعیِ»او « کورِ
را که از خوانده هایش گرفته بود، خوب نسنجیده بود  کار، نمایه هایی

قهرملان »بله اصلطالح  فکلری و فرهنگلیِ شخصیتِ تا ببیند که درخورِ
و همین ناسنجیدگی موجب شده است کله او هست یا نیست، « داستانِ
، در سلرگردانیهایش در «اورلیلا» راوی ، بلر عکلسِ«بوف کور» راویِ
ی را دنبلال نکنلد و هلیچ مقصلدی هیچ خطّ« ایمان»یا « اعتقاد» ۀپهن

صادق »، بلکه «بوف کور» نداشته باشد، و آن مقصدی هم که نه راویِ
یللن اقتباسللهای دارد، در میللان ا« بللوف کللور» در داسللتانِ« هللدایت

تلرس از »بلا « بوف کلور»راوی  مثالً. شودبرنگارنگ و ناهمگون گم 
ست و سُ»را  « مذهب و ایمان و اعتقاد»که رو به رو می شود، « مرگ
یلللک جلللور تفلللریح بلللرای اشلللخاص تندرسلللت و  گانللله و تقریبلللاًبچّ

خلدایی  حقیقتلاً»می دانلد، و نملی خواهلد هلم بدانلد کله « خوشبخت
مظهلر فرمانروایلان روی زملین »ی نکه خدا به طور کلّلیا ای« وجود دارد
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      ررعایلای خلود تصلوّ است که برای استحکام مقام الوهیلت و چاپیلدنِ
 .«روی زمین را به آسمان منعکس کرده اند کرده اند، تصویرِ

 ۀپایه و مایل و آشکاراً عمیقاً« هدایت» این تحلیل و برهان آوریِ  
د و نزدیللک بلله نتیجلله ای اسللت کلله دار« دهللری»یللا « ماتریالیسللتی»
خود  مذهب و خدا گرفته است، و در تحلیلِ از تحلیلِ« کارل مارکس»

 «فو رباخ گلودوی» ۀبه نظری خود، مخصوصاً به دریافتهای رای  زمانِ
(Ludwig Feuerbach)ّه داشته است، که خدا را ، فیلسوف آلمانی توج

سان ملی پنداشلت، بلا ایلن آرمانهای ان گسترشِ باالترین و واالترین حدّ
دیگلر بلر  خود بیش از هر عامللِ در تحلیلِ« کارل مارکس»تفاوت که 

کید داشت و به این نتیجه رسلید أهای اجتماعی تمذهب با تضادّ ۀرابط
فرمانبری در نظام جامعه واقعیتی اساسلی اسلت؛ -فرماندهی ۀرابط»که 

ز این دیلدگاه ا« .این رابطه را منعکس می کند بنابراین مذهب واقعیتِ
دید  و چنان پنداشت« مردم افیونِ»را   ذهبم« کارل مارکس»بود که 

باالی جامعه قرار می گیرند، برای حفظ قلدرت  ۀکسانی که در رد»که 
 « .خود مذهب را جاری و معمول می دارند

از میلان بسلیار تحلیلهلایی کله از « بوف کور»می بینیم که راوی  
فهوم خدا و نمود این مفهلوم  در ملذهب م ۀدیدگاههای گوناگون دربار

ه داشلته آن بیشتر توجّل« مارکسیستیِ»یا « یمادّ» شده است، به تحلیلِ
. او نزدیکتلر بلوده اسلت فکلریِ تحلیلل بله گلرایشِ است، یعنی که این

 هملذهب هلم بیلرون رفتل ۀخرافات، بلکه از پهنل ۀکسی که نه تنها از پهن
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خلدا را بپلذیرد، « مارکسیسلتیِ» ی به آسلانی بتوانلد تحلیللباشد، و حتّ
 زنلدگیِ»، بله «روح ابلدیتِ»، بله «دهملزا»چگونه ممکن است که بله 

و « تناسلخ»و « حللول»بله  ،«عالم ذرّ»یا در « عالم مُثفل»در « پیشین
ایلن درآمیختگلی  مانند اینها اعتقاد داشته باشد؟ تنها عاملی که موجبِ

 ۀناسلنجید هملان برگلرفتنِ پنداشتها و باورداشتها می شود، و ناهمگونیِ
ی «اورلیلا»از داسلتان  هایی از نوشلته هلای دیگلران، مخصوصلاًیه نما
هللای انسللان «اندیشلله ۀمللوز»آن در  اسللت، کلله راویِ« نللروال ژرار دو»

نمی بینلد « گانهست و بچّسُ»هستی و زندگی هیچ اندیشه ای را  ۀدربار
       عرفلانی  تِآنهلا را نمایله هلایی متفلاوت بلرای بیلان یلک دریافل ۀو هم

 می پذیریم کله در آغلازِ« اورلیا» چنین است که ما از راویِ. می انگارد
اگلر فکلر »: یاهلا و خیالهلایش بگویلدؤآشفتگیهای روحلی و ر روایتِ

نویسنده این است کله آنچله را کله در لحظله هلای  ۀنمی کردم که وظیف
م ایلن خطیر زندگی بر او می گذرد، با صداقت تحلیل کند، و اگر قصلد

باشم، در همینجلا دسلت از نوشلتن بلر  نمی بود که کاری سودمند کرده
خود را بله صلورت  می داشتم، و تالش نمی کردم که تجربه های بعدیِ

عوامانله ناشلی از  جنلون، یلا بله زبلانِ ۀیا و خیال که زاییدؤیک رشته ر
می داند که « نروال»یا « اورلیا» راویِ« .اختالل حواسّ بود، بیان کنم

یکی آنکه از تجربه هایی سلخن : داستان خود دو هدف دارد در نوشتنِ
یا و بیداری وجود ندارد، و دیگر آنکله ؤبگوید که در آنها مرزی میان ر

بهره گیلری از خوانلده هلایش در هلم بیلامیزد، و در با این تجربه ها را 
آشفتگی و بی نظمی، به آنهلا چنلان هملاهنگی و نظلم ببخشلد کله  عینِ
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     بنللابراین در. بلله صللورت یللک اثللر بللا ارزش ادبللی در آیللد سللرانجام
گلاه هنگام نوشتنِ     این تجربله هلا هملواره بلا خواننلده ای هوشلمند و آ
 .رو به روست

« بوف کلور»راوی « صداقت» و چنین است که ما می توانیم در 
برای من »: ل داستانش می گویداوّ بخشِ تردید کنیم، وقتی که در آغازِ

یتی ندارد که دیگران باور کنند یلا نکننلد، فقل  ملی ترسلم کله اهمّ هیچ
تجربیات زندگی  فردا بمیرم و هنوز خودم را نشناخته باشم، زیرا در طیّ

هولناکی میان من و دیگران وجلود  ۀبه این مطلب برخوردم که چه ورط
دارد و فهمیدم که تا ممکن است باید خاموش شد، تا ممکن است باید 

ی خودم نگهدارم و اگر حاال تصلمیم گلرفتم کله بنویسلم، افکارم را برا
و نیز و باز « ...فی بکنمفق  برای این است که خودم را به سایه ام معرّ

 مِتلی کله در آغلاز بخلش دوّقو ،او تردید کنیم« صداقت»می توانیم در 
آنچه زندگی بوده است از دسلت داده ام، گذاشلتم »: داستانش می گوید

برود و بعد از آنکه رفتم، به درک، می خواهد کسی خواستم از دستم  و
. کاغذ پاره های مرا بخواند، می خواهد هفتلاد سلال سلیاه هلم نخوانلد

بلرایم ضلروری شلده  من فق  برای این احتیلاج بله نوشلتن کله عجالتلاً
من محتاجم، بیش از پیش محتاجم که افکار خلودم . می نویسم ،است

 «...خودم ارتباط بدهم  ۀخیالی خودم، به سای را به موجودِ

فی می کنلد، و اش روی قلمدان معرّخود را نقّ« بوف کور»راوی  
شغلی مضحک پلیش گرفتله  هنر، بلکه در حدّ این کار را هم نه در حدّ
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صللادق »او، یعنللی  ا خللالقِنیسللت، امّلل« نویسللنده»بنللابراین . اسللت
ی او ایستاده است و می داند کله دارد یلک اثلر ادبل ۀ، در سای«هدایت

   ی ملی شللود وفنّل دلیلل اسلت کله دچلار لغلزشِ ملی آفرینلد، و بله هملین
 اشِخود می گذارد و آن نقّ مخلوق فرمانبردارِ خود را بر زبانِ دلِ حرفِ

بعد از آنکله رفلتم، بله »: را وا می دارد که بگوید« بی ذوق و بیچاره»
درک، می خواهد کسی کاغذ پاره های مرا بخواند، می خواهلد هفتلاد 

فق  یک نویسنده که از خود نوشته ای بله جلا . «سیاه هم نخواند سال
 ۀخوانده باشد، ملی توانلد دربلار« کاغذپاره»بگذارد، هرچند که آن را 

نه تنها خود « اورلیا» ا راویِامّ. خودش با مردم چنین حرف بزند ۀرابط
« صلادقانه»نویسنده هم، کله  ۀفی می کند، بلکه از وظیفرا نویسنده معرّ

 .ن و سودمند نوشتن است، سخن می گویدنوشت

یای خلود، در جهلان ارواح، ؤی در ر، وقتی که حتّ«اورلیا»راوی  
« بلدخواه هملزادِ»امید وصال معشلوق را از دسلت ملی دهلد، زیلرا کله 

م جللای او را در پیوسللتن بلله معشللوق گرفتلله اسللت، در آغللاز بخللش دوّ
م اسلت، همله همه چیز تملا! بار دیگر سرگشته یک»: داستان می گوید

پس . اکنون باید بمیرم و بدون امید هم بمیرم. چیز از دست رفته است
ا امّل! خدا می کرد که چنین می بلود... مرگ چیست؟ نیستی و هیچی؟ 

چلرا . خدا خودش هم نمی تواند مرگ را به نیستی و هیچی تبدیل کنلد
کله  تی دراز ناگهان به فکر خدا افتاده ام؟ آن نظلام سرنوشلتیبعد از مدّ

واحلدی  در ذهن من شکل گرفته است جایی برای یلک چنلین سللطانِ
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شلده  کاینلات حللّ ۀیا در آن نظام چنین سلطانی در مجموعل... نداشت
به خدا معتقد بود و یک روز از آملدن نلام مسلیح [ اورلیا]ا او امّ... بود

این نام با چنان لطافتی بر لبانش لغزید که ملن . ب کردماو تعجّ بر لبانِ
دراز زملانی اسلت کله ... خلدیا، آن اشلکها، آن اشلکها. گریله افتلادم به

 «.خدایا، آن اشکها را به من بازگردان. خشکیده است

            وقتلی کله روح در»: این نومیدی اسلت کله ملی گویلد ۀو در ورط  
آرام، بلا ر ِ ذهلن و بازگشلت بله تفکّل یا، میان آشلفتگیِؤمیان زندگی و ر

ملذهبی اسلت کله بایلد  ۀدر نوسان اسلت، از اندیشلبی اطمینانی  حالتِ
 «...تسلّی بجوییم

    ی را دنبللالم داسللتان چنللین خطّللدر بخللش دوّ« اورلیللا»و راوی  
ل داسلتان، کله در پایان بخش اوّ« بوف کور»می کند، حال آنکه راوی 

را بلله خلاک سلپرده اسلت، در خانله بللا « زن اثیلری»جسلد  پلاره هلای
تملام »: ، بر کاغذ و بر گلدان راغه، می گویداو ۀتماشای تصویر دوگان

آیلا فقل  چشلمهای . م شلدبدبختیهای زندگیم دوباره جلو چشمم مجسّ
حاال دو نفر با همان چشمها، چشمهایی ! یک نفر در زندگیم کافی نبود

ملن خلودم را تلا ایلن انلدازه ...  به من نگاه ملی کردنلد ،که مال او بود
اشلی خلودش را آنوقلت نقّ« ... ردم بدبخت و  نفرین زده گمان نمی کل

کوزه می گذارد و منقل وافور را آماده ملی کنلد و پلس از  اشیِپهلوی نقّ
 سلببِو در خیلره ملی شلود، تصلویرها بله « خلسه عالمِ»در  ک،چند پُ

          چون»: خیره شدنش می گوید تصویرها تریاک کشیدن و به 
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اثیری تریلاک بلود  دِمی خواستم افکار خودم را جمع بکنم و فق  دو 
که می توانست افکلار ملرا جملع آوری کنلد و اسلتراحت فکلری بلرایم 

: و آنوقت هرچه تریاک بلرایش مانلده اسلت ملی کشلد تلا« .تولید کند
کم کم افکارم دقیق، بزرگ و افسون آمیز شلد، در یلک حاللت نیمله »

خلودم را آرزو ملی کلردم کله دل از تله ... خواب و نیمه اغماء فرو رفتم
       اگللر فراموشللی ممکللن مللی شللد، اگللر . فراموشللی بکللنم سلللیم خللوابِت

می توانست دوام داشته باشد، اگر چشلمهایم کله بله هلم ملی رفلت، در 
وراء خواب آهسته در عدم صرف می رفت و هسلتی خلودم را احسلاس 

م داسلتان و آنوقت بخش دوّ« .به آرزوی خود رسیده بودم... نمی کردم
 .ی دیگر دارد، آغاز می کندرا، که مایه و شیوه ا

در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره روح را آهسلته در »ل اوّ 
بعد این زخمها دردهایی می شود که آنها . «انزوا می خورد و می تراشد

کله ایلن  نلدعلادت دار نمی شود به کسی اظهار کرد، چلون عموملاً»را 
ر و عجیلب فاقلات و پیشلامدهای نلادبلاور نکردنلی را جلزو اتّ دردهایِ
فاقلات اگر این دردها باور نکردنی است، چرا نباید جلزو اتّ. «بشمارند

و اگللر کسلی بگویللد یللا »و پیشلامدهای نللادر و عجیلب شللمرده شلود؟ 
آن  دبنویسد مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی ملی کننل

ی کننلد، زیلرا بشلر هنلوز چلاره و اک و تمسخر آمیز تلقّرا با لبخند شکّ
 « ...یی برایش پیدا نکردهدوا

 و اگر تالش کنیم که از این جمله معنایی بگیریم، این چه درد    
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اک یلا تمسلخر نشلان باور نکردنی ای است که اگر مردم با لبخند شلکّ
تش ایلن باشلد کله هنلوز بشلر نمی توانند آن را باور کنند، علّ بدهند که

ره و دوایللی چللاره و دوایللی بللرایش پیللدا نکللرده اسللت؟ یعنللی اگللر چللا
بلا »کسلی آن را  باور کردنی می شد، و ثانیلاً اوالً برایش پیدا کرده بود،

 نمی کرد؟« اک و تمسخر آمیز تلقیلبخند شکّ

تنها داروی آن فراموشلی »: می گوید« بوف کور» و آنوقت راویِ 
 ،«ره اسلتمخدّ افیون و موادّبه وسیلۀ  مصنوعی  شراب و خواب توسّ

ت است و به جلای گونه داروها موقّ تأثیر این»و افسوس می خورد که 
منتظلرم  هخوانند و منِ« .می افزایدد ت در تی بر شدّکین پس از مدّست

راوی ناگهلان درد را بله امّلا که راوی پلرده از ایلن درد مرملوز بلردارد، 
آیلا روزی بله »: تبلدیل ملی کنلد و ملی گویلد« فاقات ماوراء طبیعلیاتّ»

روح که در حاللت  ۀسای این انعکاسِ ،اء طبیعیماور فاقاتِاسرار این اتّ
بین خواب و بیداری جلوه ملی کنلد، کسلی  پلی خواهلد  اغماء و برزخِ

  ملی خلورد و « مثلل خلوره روح را در انلزوا»پس آن زخملی کله « برد؟
فاقللات و اتّ»شللد و جللزو « درد بللاور نکردنللی»مللی تراشللید، و بعللد 

فاقلات ملاوراء اتّ»اقع از به شمار آمد، در و« پیشامدهای نادر و عجیب
اغملاء و بلرزخ  روح کله در حاللتِ ۀسلای انعکاسِ»ا آن امّ. بود« طبیعی

یاهللای راوی ؤ، اگللر ماننللد ر«بللین خللواب و بیللداری جلللوه  مللی کنللد
دانسلت، زیلرا « روح ۀانعکاس سلای»باشد، شاید بتوان آن را « اورلیا»

یلا ؤر»: کنلد کله را با این بیانیه آغاز ملی« اورلیا»داستان « نروال»که 
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یاسلت ؤتجربه هایی که روایت ملی کنلد یلا ر ۀ، و هم«م استزندگی دوّ
 ۀیلاوار اسلت، و در بلارؤیاست در بیداری، یلا خیلال رؤدر خواب، یا ر

یلا در ؤاز اینجا بود کله حلالتی کله آن را جلاری شلدن ر»: آنها می گوید
   ز از ایلن بله بعلد، گلاهی همله چیل. زندگی واقعی ملی خلوانم، آغلاز شلد

تعقّلل ملن از  ۀجنبه ای دوگانه به خود می گرفت، آن هم بدون اینکه قوّ
فاق ملی افتلاد، منطق دور بشود یا حافظه ام در جز ی ترین چیزی که اتّ

   نلامعقول بلود، و از حلالتی کله فق  اعمال من بود که ظلاهراً. خطا کند
   رد آدمللی همللاهنگی ناشللی مللی شللد و بللا خِلل ،آن را هللذیان مللی خواننللد

 «...نداشت 

 یلا در زنلدگیِؤجلاری شلدن ر»را کله « اورلیلا»راوی  این حالتِ  
راوی  یلا بلا بیلداری اسلت، ملی تلوان بله حاللتِؤیلا آمیخلتن ر« واقعی

اسلت، « اغماء و برزخ بین خلواب و بیلداری حالتِ»که « بوف کور»
بله نحلوی خلود بله « اورلیلا» ا این حاللت در راویِنزدیک دانست، امّ

بوف »ر بروز می کند، حال آنکه راوی مخدّ ل به موادّن توسّخود و بدو
وقتی که تریاک می کشد و زیاد هم می کشد، خلود را در  معموالً« کور

کم کم افکارم دقیق شد، بزرگ و افسلون آمیلز »: چنین حالتی می یابد
مثلل اینکله ... شد، در یک حالت نیمه خواب و نیمه اغملاء فلرو رفلتم

و آزادانلله دنبللال افکللارم کلله  نداشللت  وجللود  مللن بللرای   ثقللل  قللانونِ
 «...پرواز می کردم ،بزرگ، لطیف و موشکاف شده بود

 هنر،  یید روانشناسیِأعقل سلیم و ت و چنین است که به داوریِ 
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و نیلز از « اورلیلا»یاهلا و خیالهلای راوی ؤاز ر« هلدایت»آنچه را کله 
می گیرد و به راوی « مالته الوریدس بریگه»یاها و خیالهای ؤترسها و ر

   افیلون زدگلی نسلبت ملی دهلد، بله او  هپروتلیِ ، در حاللتِ«بوف کور»
درونلش از همله چیلز و همله کلس  ۀکه بلا آن دیلو درنلد اویینمی آید، 

نمایله هلای  کله در او پنهلان اسلت،« جنلایتی حلسّ»ر است، و با متنفّ
شلت ذهنش گزلیک دسته استخوانی اسلت و گو ۀهمواره پدیدار در آیین

 گوارا، حرارت گوارایِ مثل لجن، تنِ ۀرده، خون لخته شدخم، خون مُلف
ه تکّ زنبور طالیی، گوشت تنِ دلمه شده، مگسِگوشت تر و تازه، خون ِ

ترسناک، مچ پای شهوت انگیز، زخلم  ۀزنند ۀخراشید ۀه شده، خندتکّ
و باز گزلیک، گوشلت،  ،روی ل ّ ۀدندانهای چرک و زرد و کرم خورد

بیلزاری از  و اگلر ایلن نمایله هلا مبلیّنِ !لیلک، گوشلت، خلونخون، گز
و  ،زنلدگی شلهوت و ملرگ اسلت ۀشهوت و مرگ است، و اگر خالصل

کششهای بین زن و مرد اسلت، فشلاری اسلت کله  ۀهم ۀعشق که خالص
، و «تنهایی به هم می چسباند دو نفر را برای دفعِ ،مثل تولیدِ در موقعِ»

در هلرکس »زنلدگی اسلت کله « آمیلز جنون ۀجنب»همان  ۀاین هم نتیج
            فی آمیختلله اسللت کلله آهسللته بلله سللوی عمللقِوجللود دارد و بللا تأسّلل
، پس این همه از عشق نالیدن برای چیست؟ به «مرگ متمایل می شود

ف انداختن و آن چیز را ستایش کردن چه معنلایی دارد؟ و آیلا تف چیزی
تله، ملی توانلد هملان منجالبی از یأس و پلوچی فلرو رف روحی چنین در

را بلله یللاریِ « ژرار دو نللروال»حالللتِ عرفللانیِ روح سللاده و مجنللونِ 
 وابسلتگیِ... در ایلن لحظله »: بگویلدو در خود پدید بیاورد « افیون»
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 موجودات و طبیعت داشتم و به دنیا و حرکتِعمیق و جدایی ناپذیر با 
ر طبیعت عناص ۀرشته های نامر ی جریان اضطرابی بین من و هم ۀوسیل

زمین و افالک، در  زیرا در این لحظه من در گردشِ...  برقرار شده بود
؟ و هملان «... جلانوران شلرکت داشلتم نشو و نمای رستنیها و جنلبشِ

یللای بیللداری ؤدر او پیللدا شللود کلله در یللک ر« اورلیللا»راوی  حالللتِ
پرتوهلای ... »: خلود بلا طبیعلت را بلاز ملی یابلد و ملی گویلد یگلانگیِ
بی پایلان  ۀمن یا از دیگران بیرون می آید، از زنجیر که از خودِ نامر ی،

اف است کله مخلوقات بی هیچ مانعی عبور می کند؛ شبکه ای شفّ ۀهم
آن بله درجلات خلود را بله  جهان را در بر می گیرد، و رشته های نازکِ

در  خاکم، با جملعِِِ و من که اکنون اسیرِ. ارات و ستارگان می پیونددسیّ
 « .پیوستگی دارم ،من شریکند ستارگان که در شادیها و غمهایِ ترنّمِ

احساسلهای لطیلف و  ۀو آیا مردی کله عشلق را، خلالی از همل           
دو نفلر را بلرای دفلع تنهلایی بله »خیالهای رنگین، فشاری می بیند که 

علملی از  ، و از هماغوشلی بلا یلک اصلطالح خشلکِ«هم می چسباند
میان زن  یاد می کند، و کششِ« تولید مثل»زیست شناسی، یعنی  ۀحوز

از حیات می داند که در اصلل حرکتلی « جنبه ای جنون آمیز»و مرد را 
بلی معنلایی و پلوچی  از  است، به آن حدّ« آهسته به سوی عمق مرگ»

خلاکی تفلاوتی قا لل  زندگی نرسیده است که  دیگر میلان انسلان و کلرمِ
بلوف »سلت کله در یر کپلس آن ملرد دیگل نباشد؟ و اگر چنلین اسلت،

یلا، در یکلی دو ؤروح در ر یا با چشلمِ خیال در بیداری، با چشمِ« کور
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بللوغ جنسلی اوسلت، و  ۀزنی را ملی بینلد کله معشلوق دور ۀلحظه چهر
به یک نگاه کافی بود، »: زندگی اش از آن دم تغییر می کند و می گوید

ه فهم بشر از آسمانی، آن دختر اثیری، تا آنجایی ک ۀبرای اینکه آن فرشت
؟ آیا ایلن دو ملرد «ادراک آن عاجز است تأثیر خودش را در من گذارد

« اتلهلکّ»و « اثیلری زنِ»از یک مردند، چنانکه  هم چهره های متضادّ
 یک زنند؟ چهره های متضادّ

ی در داستان کله بتوانلد چنلین برداشلتی را خطّ تالش برای یافتنِ  
آشلکار در تأثیرپلذیریها ایلن  مگونیِا نلاهم کند، بیهوده می ماند، امّمسلّ

یک داستان اصلی هسلت « بوف کور»م می کند که در واقعیت را مسلّ
که نویسنده آن را با یادهایی که در ذهن و با یادداشتهایی که بلر کاغلذ 
 از نوشته های دیگران داشته است، چنان آراسته اسلت کله ایلن داسلتانِ

در مواردی ایلن یادهلا و . ستم یا بی رنگ شده ااصلی در میان آنها گف
نویسنده باز اندیشی نشده است تلا معللوم شلود  ی در ذهنِیادداشتها حتّ

که آنچه را که او در نوشته های دیگران دیده اسلت و پسلندیده اسلت، 
او جاری شلده  خودِ ۀاو با اندیش بیگانه درآمده است و در ذهنِ از کالمِ
گونله  در ایلن. ت یلا نلهصورتِ کالم فارسی به خلود گرفتله اسلاست و 

، «یادداشتهای مالته الوریدس بریگه»موارد اگر مانند موردهایی که در 
، اثلر «اورلیلا»و « سلیلوی»، و در داسلتانهای «راینر ماریا ریلکله»اثر 
ه نشان داده شد، نتوانیم مأخذها را پیدا کنیم، با توجّل« نروال ژرار دو»

نوشته هایش، و نیز  ۀر همد« صادق هدایت»به بیان ساده و روشنی که 
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 دارد، « بلوف کلور»م یا بلی رنلگ شلده در گف اصلیِ آن داستانِ در بیانِ
ملوردی را در پلیش بگلذاریم و بگلوییم کله ایلن ملورد می توانیم ملثال ً 

ناقِ و نامفهوم آن شده  اندیشه ای نیست که پیچیدگی آن موجب بیانِ
جای تلأثیر ه سنده بباشد، بلکه ترجمه ای است ناقِ و نامفهوم که نوی

بیگانه کرده اسلت، « کالم» ترکیبِ  یرِس، خود را ا«معنی»پذیرفتن از 
آن را در میللان آثللار  ۀبیگانلل و شللاید روزی کسللی بلله تصللادف اصلللِ

. از آنها تأثیر پذیرفته است، پیلدا کنلد« صادق هدایت»نویسندگانی که 
بله مناسلبتهای  من برای نمونه در اینجا یکی از این موردها را، که قلبالً

دیگری جمله هایی از آن آورده ام، به تملامی ملی آورم و ملی گلویم کله 
آن نویسلنده مفهلوم  لِاوّ این بند به تمامی ترجمه ای است که در بخلشِ

ا در بله کلالم مناسلب فارسلی درآورده اسلت، امّل را گرفته است و تقریباً
یل کرده است، به کلمه های فارسی تبدبیگانه را  «ِکالم»آن  مِدوّ بخشِ

      «خللودی»خللودی مسللخ شللده اسللت و  بیگانلله در کللالمِ «ِمفهللوم»و 
 :نشده است

هرچه بیشتر در خود فرو می رفتم، مثل جانورانی که در زمسلتان »       
در یک سوراخ پنهان می شوند، صدای دیگران را در گوشم می شلنیدم 

کله پشلت  تنهلایی و انزوایلی -و صدای خودم را در گلویم ملی شلنیدم 
سرم پنهان شده بود، مانند شبهای ازلی غلیظ و متراکم بود، شبهایی که 
تاریکی چسبنده، غللیظ و مسلری دارنلد و منتظرنلد روی سلر شلهرهای 

وللی ملن   -فلرود بیاینلد  ،ر از خوابهای شهوت و کینه استخلوت که پُ
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در مقابل این گلویی که برای خودم بودم بیش از یک نوع اثبات مطلق 
را فشاری که در موقع تولید مثل دو نفلر  -مجنون چیز دیگری نبودم و 

جنلون آمیلز  ۀهملین جنبل ۀبرای دفع تنهایی به هم می چسلباند در نتیجل
فی آمیخته است کله آهسلته بله است که در هر کس وجود دارد و با تأسّ

 «...مرگ متمایل می شود سوی عمقِ

در بله آسلانی تلوان آنهلا را نملی  نمونه هایی از این دست، کله ردّ
و « سللیلوی»و در داسللتانهای « دس بریگللهیللیادداشللتهای مالتلله الور»
« صلادق هللدایت»خوانلده هلای  در میلانِ ماًپیلدا کلرد، مسللّ« اورلیلا»

مستقیم نیست « هدایت»ه بعضی از تأثرپذیریهای البتّ. مأخذهایی دارد
از  خلود« نلروال»و « ریلکله» و به واسطه است، به این معنی کله ملثالً

نیلز از ایللن « هلدایت»بسلیاری نویسلندگان دیگلر تلأثیر پذیرفتله انلد و 
 .تأثیرها بهره گرفته است

 تأثیرهای دیگر * 
   بللر « صلادق هللدایت»آثللار  ۀچنانکله از فهرسللتهای چلاپ شللد           

و  ۳۱۱۱سللالهای   ۀمللی آیللد، او نخسللتین داسللتانهایش را در فاصللل
کتلاب . اسلت، نوشلت« بله گلورزنده »، که سال انتشار کتاب  ۳۱۱۹

د سلیّ» داسلتانهای کوتلاه  ۀ، نخسلتین مجموعل«یکی بود و یکی نبود»
نخستین داستان کوتاه  از چاپِ چند سالی پیش« زاده دعلی جمالمحمّ

ا ایلن داسلتانها اگلر ، انتشار یافته بود، امّ«برلن»، در «صادق هدایت»
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 د، نه تنهلا سلبکِر بیفتثّؤبه نوشتن م« هدایت» می توانست در ترغیبِ
داستانهایی کله او بله زبلان فرانسلوی خوانلده بلود، بسلیار  آنها با سبکِ

 جهلان بینلیِ متفاوت بود، بلکه از حیث مضمون هلم بلا آنچله در آفلاقِ
بله عبلارت دیگلر . جلوان واقلع ملی شلد، تفاوتهلایی داشلت« هدایتِ»
ه اروپلایی، یلا بل داستان کوتاه بله سلبکِ برای نوشتنِ« صادق هدایت»

   ، در ادبیللات داسللتانی فارسللی نمونلله هللایی «غربللی سللبکِ»ی طللور کلّلل
را بیلاموزد، و از ایلن بابلت  نمی دید که بتواند از آنها رمزهای این فلنّ

استادانش همان نویسندگان بیگانه بودند که در حدود سه قلرن داسلتان 
ادبی به همان مرتبله ای رسلانده بودنلد کله  نویسی را در مقام یک نوعِ

بنابراین طبیعلی بلود کله . قرن پیش از آن رسیده بود نر فارسی چندیشع
بیگانلله،  داسلتانهای آن اسللتادانِ در هنگلام خوانللدنِ« صلادق هللدایت»

همواره شاگردوار نکته هایی را که سازنده می دید، بله خلاطر بسلپارد، 
 یللافتنِ ی یادداشللت کنللد، و نیللز از مضللمون آن داسللتانها بللراییللا حتّلل

  ایرانی،  ۀجامع نظیرهایی در خورِ ا ساختنِیایرانی،  ۀجامع نظیرهایی در
 .الهام بگیرد

امروز اگر یک جوان ایرانی بخواهد به داسلتان نویسلی بپلردازد،  
     بسللیارند نویسللندگان ایرانللی ای کلله بتواننللد بللا نوشللته هللای خللود در 

صلادق »ا کلار امّل. شلاگردی بلرای او آموزگلاری کننلد لِمرحله های اوّ
لین شاعران پارسی زبان شباهت داشت که در این راه اوّ به کارِ« یتهدا

    « عللرب»بایللد رمللوز سللاختن شللعر در وزنهللای عروضللی را از اسللتادان 
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ابتکلار خلود، ایلن  ۀمی آموختند و سپس، با یاری گلرفتن از ذوق و قلوّ
هم آن را گسترش می دادند  می کردند،« فارسی»و « ایرانی»را هم  فنّ

به ایلن سلبب بلود کله بسلیاری از اندیشله هلا و . می رساندند و به کمال
در شلعرهایی از شلاعران « علرب»نمایه های بعضی از شاعران بلزرگ 

و بله ایلن سلبب اسلت کله بعضلی از . کالسیک فارسی نمودار ملی شلد
در « غللرب» اندیشلله هللا و نمایلله هللای  بعضللی از  نویسللندگان  بللزرگِ

از راه همللین . شللده اسللت نمللودار« صللادق هللدایت» داسللتانهایی از
تأثیرپذیریها بود که او توانست نخستین نمونه های داستان کوتاه فارسی 
را بنویسد و چنان بنویسد که آنها که پیشگام تر از او بودند، به حسلاب 

او بدانند و او را بنیاد گلذار داسلتان  م را از آنِنیایند، و مردم فضل تقدّ
 .نویسی جدید در ایران بخوانند

 پیش از آنکله دل بله نویسلندگی بسلپارد، یقینلاً« صادق هدایت» 
کودکی و نوجوانی  ۀدانستن بود و موقعیت او در دور ۀروشنفکری شیفت

چنان بود که او را فردی درونگرا بار آورده بود، و این درونگرایی او را 
هسلتی واداشلته بلود، و  زندگی و به تالش در شناختِ ل در مفهومِبه تأمّ

همین سبب بود که نخستین نوشته ای که به صورت کتاب از او  شاید به
بلود کله آن را « امحکیم عمر خیّ»مه ای بر رباعیات انتشار یافت، مقدّ

مه، در آنجا کله ن مقدّای بیست و یک سالگی نوشت، و شاید در در سنّ
سخن می گفت، خواسته بود که تا اندازه ای نیلز « امخیّ» از جهان بینیِ
  ۀملله، در مقایسللدر همللین مقدّ. خللود سللخن گفتلله باشللد نللیِاز جهللان بی
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بعضللی از  ۀبللا فکللر و فلسللف« امخیّلل» ۀجنبلله هللایی از فکللر و فلسللف
عصرهای قدیم و جدید، از کسانی ماننلد  اروپاییِ نویسندگان و شاعرانِ

 بهشلتِ»، شاعر فرانسلوی، سلخن ملی گویلد و از کتلاب «شارل بودلر»
؛ از  او[ Les Paradis Artificiels]« سلاختگی فلردوسِ»یا « مصنوعی

، شللاعر [Lucretius Carus]« للو کرتیلوس کلاروس»یلا « للو کلرس»
 ۀل پیش از ملیالد، سلخن ملی گویلد، کله بلر اسلاس فلسلفرومی قرن اوّ

منظومله ای [ ذیمقلراطیس ، Demucritus]« دیموکریتوس»و « اپیکور»
، بلا «طبیعت موجلودات ۀدربار»علیمی نوشت در شش دفتر با عنوان ت

زمان خود را از چنگ خرافات مذهبی و هراس از  این هدف که انسانِ
 فلانی بلودنِ مرگ و جهان پس از مرگ رهایی بخشد، و در آن موضوعِ

احسللاس و اندیشلله، و مبللدأ حیللات و  ماهیللتِ ه،مللادّ روان، بللاقی بللودنِ
، «گوتله»و « شلوپنهاور»ن را مطرح کرد؛ و نیز از تمدّ ۀتکوین و توسع

سخن  می گویلد، و  نشلان  ملی دهلد « هاینریش هاینه»و « لترو»و از 
داشته است و ماننلد بعضلی از داسلتان  حیطه ای  وسی  که  مطالعاتش

معاصلر، کلار مطالعله را بله داسلتان خلوانی محلدود نملی کلرده  نویسانِ
 .است

 تردیلدِ»: می گوید« امخیّ»مه بر رباعیات در جایی از همین مقدّ 
دردناک او در مقابل قضا، و مطابق عللوم ریاضلی  اکیِام، شکّروح خیّ

     و افکللار شللاعرانه ای کلله داشللته یللک سللودا و انللدوهی بللر او مسللتولی 
. می شود که پیوسته سعی کرده با شادی مختصر و حقیقی تسکین دهلد
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بهشللت »تشللکیل « بللودلر»پللس دارویللی بلله از شللراب نیافتلله و ماننللد 
تی را بر شادیهای پستی که خواب مس حمی دهد، یعنی ترجی« مصنوعی

، اممقدملله ای بللر رباعیللات خیّلل]« انتظللار فراموشللی آن را مللی داشللت یقینللاً
 ۀبیلنش و اندیشل در همین چنلد جملله آهنلگِ[. ۳۱۱۱بروخیم،  ۀکتابخان
 .را می توان احساس کرد« بوف کور»راوی 

، و نیلز از آنچله «صلادق هلدایت» از نوشته ها و نامه های خلودِ 
او نوشته اند، چنین بر می آید که او، با اینکه به خواندن  ۀردیگران دربا

نویسندگان ممتاز جهان اشلتیاق داشلت، بیشلتر از فکلر و قللم  ۀآثار هم
مانتیک اند، یا نوشته هاشان، همراه نویسندگانی تأثیر می گرفت که یا رُ

 ۀبللا مایلله هللای ر الیسللتی و ناتورالیسللتی، رگلله هللایی از دیللد و اندیشلل
ژان ژاک »، «چخوف»، «داستایوفکسی»دارد، از آن جمله رمانتیک 

ارنسللت »، «موسله آلفللرد دو»، «شللارل بلودلر»، «شلوپنهاور»، «روسلو
گلی دو »، «ادگلار آللن پلو»، [ E.A.T Hoffmann]« تئلودور هوفملان

ش بلله ه خاصّللتوجّلل ا بللا وجللودِامّلل. «چللارلز دیکللنس»، و  «موپاسللان
کلله داسللتان ( Franz Kafka)« فللرانتس کافکللا»نویسللندگانی ماننللد 

 ۀاو بله ترجمل« گروه محکلومین»او را هم ترجمه کرد و برای « مسخ»
ژان پل »نوشت؛ و « پیام کافکا»مه ای با عنوان ، مقدّ«حسن قا میان»

او را به فارسی درآورد، از ایلن نویسلندگان « دیوار»که داستان « سارتر
أثیری در مضمون سلازی و شلکل و ترکیلب داسلتان پلردازی چنلدان تل

 ه با درک تیز خلود جهلان بینلیِالبتّ« صادق هدایت»نپذیرفت، زیرا که 
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از پرسشلللهای  را در ملللی یافلللت و بسلللیاری« سلللارتر »و « کافکلللا»
 ا در شخصلیتِآنها را پرسشهای خود می دید، امّل« اگزیستانسیالیستیِ»

سلاخت  ۀاجتماعی، و در شیو واقعی، در تجربه های فردی، در فرهنگِ
نبود، و هرگز « ژان پل سارتر»یا « فرانتس کافکا»ستان، و پرداخت دا

 .ببینیم« سارتر وار»یا « کافکا وار»داستانی ننوشت که بتوانیم آن را 

، «رده خورهللامُلل»، «داوود گوژپشللت»در داسللتانهایی ماننللد          
و « علویله خلانم»، «عروسلک پشلت پلرده»، «لمحلّل»، «داش آکل»
دارد، و  برخلورد داریلم کله بینشلی مسلتقلّبا نویسنده ای « حاجی آقا»

    مضلمونی  ۀاگر هم از دیگران تأثیری پذیرفتله باشلد، ایلن تلأثیر در مایل
           در بعضلللی  اسلللاختمانی داسلللتان سلللهمی آشلللکار نلللدارد، امّللل ۀو شلللیو

           ، چنلللدگانگی «بلللوف کلللور»در  او، مخصوصلللاً از داسلللتانهای دیگلللرِ
      ی و فکللللری بعضللللی از قلللللخف صللللیتِدر شخ و چنللللدگونگی ای کلللله

هم اشاره شد، ناشلی از ناسلنجیدگی در  می بینیم، چنانکه قبالً «آدمها»
 .تأثیر پذیریهاست

 -به دنیای درونی فرد، شیوه های تک ه خاصّمانیتکها، با توجّرُ
، یادداشللتهای روزانلله، و ناملله هللای بلله هللم «حللدیث نفللس»گللویی یللا 

مان، بلکه بودند، و با این شیوه نه تنها رُ پیوسته را مناسب مقصود یافته
در هملان آغلاز کلار « صلادق هلدایت». داستان کوتاه نیلز ملی نوشلتند

نویسندگی با نمونه هایی از این نوع داستان آشنایی یافته بود و داسلتان 
است، « از یادداشتهای یک دیوانه»که عنوان فرعی آن « زنده به گور»
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، در ۳۱۱۱او ایلن داسلتان را در سلال . این واقعیت را نشان ملی دهلد
زمانی که در پاریس تحصیل ملی کلرد، نوشلت، و هفلت سلال بعلد، تله 

 ۀهمل بلا وجلودِ. او نملودار شلد« بلوف کلور»رنگی از این داسلتان در  
  ، و بله قلول «بلوف کلور»و « زنلده بله گلور» تفاوتهایی که در مضلمون

پیداسلت، بله  قهرمانلان ایلن دو داسلتان در شخصلیتِ« فرزانه .ف .م»
بلوف » ۀآن تغییری نکرده اسلت، و نویسلند ۀنویسند من شخصیتِ نظرِ
این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد، چلون »: که می گوید« کور

فاقلات و عادت دارند که این دردهلای بلاور نکردنلی را جلزو اتّ عموماً
بگویلد یلا بنویسلد،  مدهای نادر و عجیلب  بشلمارند و اگلر کسلیاپیش
بر سبیل عقاید جاری و عقایلد خودشلان سلعی ملی کننلد آن را بلا  مردم

زنلده بله » ۀهملان نویسلند ،«ی بکنند اک و تمسخر آمیز تلقّلبخند شکّ
چله خلوب بلود اگلر همله چیلز را ملی شلد »: است که گفته بلود« گور

نوشت، اگر می توانستم افکار خودم را به دیگری بفهمانم می توانسلتم 
ی هست یک چیزهایی هست که نمی شلود بله بگویم، نه یک احساسات

هرکس مطابق . دیگران فهماند، نمی شود گفت، آدم را مسخره می کنند
 «.افکار خودش دیگری را قضاوت می کند

مضمونی ایلن دو داسلتان ایلن باشلد کله  شاید بزرگترین تفاوتِ         
 ت اصلی تصلمیم بله خودکشلیِعلّ« زنده به گور»در « صادق هدایت»

       داسللتان را، کلله نللاتوانی او در برخللورد بللا عشللق اسللت، پنهللان راوی 
چیزی مگر بازتابهای هملان نلاتوانی  تقریباً« بوف کور»می دارد، و در 
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راوی در برخورد با عشق مطرح نمی شود؛ و در این یکی راوی داستان 
نجلات بدهلد، بله « خواسلتن و نتوانسلتن» برای اینکله خلود را از دیلوِ

هلم نجلات  ا بلازرا می کشد، امّ« عشق»را بکشد، « خود»جای اینکه 
ساختمانی این دو داستان ایلن اسلت  و بزرگترین تفاوتِ. پیدا نمی کند

      ، اگللر از تللأثیرِ«زنللده بلله گللور»در داسللتان « صللادق هللدایت»کلله 
ی است که بسلیاری از ش مایه ای گرفته باشد، در همان حدّیخوانده ها

     خوانلده هاشلان مایله  ا بله خلود آگلاه، از تلأثیرِنویسندگان، آگاهانه یا نل
آن، که اکنون نسبت به  ۀنویسند، «بوف کور»ا در داستان می گیرند؛ امّ

از خوانلده هلایش آموختله هلای بیشلتری « زنده بله گلور» نوشتنِ زمانِ
در  دارد، خواسته است که پاره هایی مناسب از این آموختله هلا را عینلاً

کار بگیلرد، و بله گملان خلود داسلتانی بله کملال  ساختمان داستانش به
بپردازد؛ و با همین گمان ساده اندیشانه بوده اسلت کله بله انگیلزه هلا و 

آن نویسندگان، که از یک یا چند  داستانیِ گرایشهای متفاوت در جهانِ
انگیلزه هلا و  هی درخلورِاثرشان چیزی یا چیزهایی برگرفته است، تلوجّ

در « بلوف کلور»به همین سبب است کله  .گرایشهای خود نکرده است
هول پرورانه است، شبیه بعضلی  مالیخولیاییِ خیالیِ جایی یک داستانِ

؛ در جلایی یلک «گلی دو موپاسلان»و « آللن پلو ادگار»از داستانهای 
، «غمهای وِرِتر جلوان»خودشکافانه و روانشناختی است، شبیه  داستانِ
و « داستایوسللکی»اثللر « یادداشللتهای زیرزمینللی»و نیللز « گوتلله»اثللر 

در جلایی یللک  ؛«ریلکلله»اثلر « یادداشلتهای مالتلله الوریلدس بریگلله»
 ژرار دو»اثللر  ،«اورلیللا»نگارانلله اسللت، شللبیه  یللاؤر رمانتیللکِ داسللتانِ
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رافات تاع»افیون آزمایانه است، شبیه  ؛ و در جایی یک داستانِ«نروال
 Thomas De]« تلامس د کویینسلی»، اثلر «یک انگلیسی افیون خوار
Quincey,1785-1859 ]اینهلا  ۀاینها و آراسته به همل ۀ؛ و در میان هم

است « صادق هدایت» و در نیامیخته با هیچیک از اینها، داستان خودِ
با خود عشلق  ۀاز عشق برید ۀبا صورتکِ یک روحِ بیمارِ در خود ماند

 .از زندگی ترسان ۀبه زندگی دلبست ۀدر شرمِ گناهِ شکست ۀورزید

ماهیلت  ۀل انگیز باشد، هم نشان دهنلدچیزی که هم می تواند تأمّ       
آثلار ایلن نویسلندگان و  ۀتأثیرپذیری، این است کله بلا مطالعل و کیفیتِ

آثار آنها نوشته اند، به این واقعیت پی ملی بلریم کله  ۀنقدهایی که دربار
آفریده هلایش فقل   ۀهیچیک از آنها آفریننده ای نبوده است که در هم

آنهلا  ۀکلی بلوده باشلد، و هملابلداع و ابتکلار خلود متّ به قدرتِو فق  
 ۀاصللی در زنجیلر از حلقله هلایِ. ردگانی میرا  گذار بوده اندمیرا  بُ

سلیر و « صلادق هلدایت»تأثیر گذاریها و تأثیر پذیریها، در پهنه ای که 
، «اعترافللات»بللوده اسللت بللا « روسللو»سللیاحت داشللته اسللت، یکللی 

 Nouvelle]« هللوآز جدیلد»و داسلتان « تنهلا خیالپردازیهای رهروی»
Heloise ] و داسلتان « فا وسلت»منظلوم  ۀبا نمایشنام« گوته»؛ و یکی

 Walter Scott]« والتللر اسللکات»و یکللی   ؛«ر جللوانرتِللغمهللای وِ»
مللان بللا رُ« هوفمللان»مانهللایش؛ و یکللی بللا بعضللی از رُ[ 1771-1832

« للیکایتهلای تخیّح» ۀو افسانه هایی در سه مجموع« اکسیر شیطان»
؛ [Die Serapionsbrüder]« بلرادران سلراپیون»و « حکایتهای شبانه»



428 
 

و دو « داسلتانهایی از  عجایلب و غرایلب »بلا « ادگار آلن پو»و یکی 
یادداشلتهای » بلا داسلتانِ «گوگلول»داستان دیگر ؛ و  یکلی  ۀمجموع

، «یادداشللتهای زیرزمینللی»ا بلل« سللکیداستایو»؛ و یکللی «یللک دیوانلله
هوگللو فللون »و تللا انللدازه ای داسللتانهای دیگللرش؛ و یکللی « زادهملل»

« هرمللان یللوآخیم بللان»ش؛ و یکللی یا نمایشللنامه هللابلل« هوفمانسللتال
[Herman Joachim Bang]  ۀخانلل»، داسللتان نللویس دانمللارکی، بللا 

ملاری »و « نلیلس لونله»با رمانهلای « پیتر یاکوبسن»؛ و یکی « سفید
داسللتانهایش، بلله ویللژه  ۀهملل بللا« نللروال ژرار دو»؛ و یکللی «گروبلله

بلللا داسلللتان « کویینسلللی تلللامس دِ»؛ و یکلللی «اورلیلللا»و « سلللیلوی»
بللا « شللارل بللودلر»؛ و یکللی «اعترافللات یللک افیللون خللوار انگلیسللی»

بهشللتهای »و  ،«شللعرهای منثللور»، «گلهللای بللدی»شللعر  ۀمجموعلل
بلللا « راینللر ماریلللا ریلکلله»؛ و یکللی « سللاختگی، افیللون و حشلللیش

بلا « گلی دو موپاسلان»؛ و یکلی « الوریدس بریگه تهای مالتهشیاددا»
سلورن »سی و اندی داستان از سیصد و اندی داستان کوتلاهش؛ و نیلز 

بللا نوشللته هللای « سللارتر»و « هایللدگر»و « نیچلله»و « کللی یللر کگللارد
     بلللا « کلللارل گوسلللتاو یونلللگ»و « ونلللد فرویلللدمزیگ»فلسفیشلللان؛ و 

کلارل »و « ارلز دارویلنچ»اندیشه ها و نظریه های روانشناختیشان؛ و 
صلادق ». انسلانی ۀیشلان از طبیعلت و جامعلبا تحلیلهای مادّ« مارکس
آثار این نویسندگان کم و بیش آشنایی یافته بود، و اگر هلم  با« هدایت

آثار بعضی از آنهلا را نخوانلده بلود یلا خلوب نخوانلده بلود، از میلرا  
  ن آشلناییها و ایل آنهلا بهلره منلده شلده بلود، و نشلانِ ۀدست به دست شد
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بلوف »بهره مند شلدگیها را در بعضلی از داسلتانهای او از آن جملله در 
کوتلاه، ملی تلوان  ۀ، گاه در یک بند طوالنی و گلاه در یلک جملل«کور
 .یافت

مللرگ آلللوده تللرین و  بللا اینکلله بلله نوشللتنِ« ادگللار آلللن پللو» 
 او ۀنادیبا ترسناکترین داستانها شهرت دارد، در بیشتر داستانهایش زبانِ

احساسلات و هیجانلات راوی  که همواره مانند نوتهای موسیقی آهنگِ
او کله در نگلاه بله بیلرون از  را بیان می کند، و توصیفهای بسیار دقیلقِ

حلاالت   کیفیتی سینمایی برخوردار است و در نگاه به درون مبهم ترین
بسلیار  سلم ملی دهلد، در لحلنِمناسب تلرین کلمله هلا تجّ ۀرنگمای با را

آلفلرد »خود طنلزی نهفتله دارد کله آن را در فیلمهلای ترسلناک  یِجدّ
انگار با خواننده قرار گذاشته است . می توان احساس کرد« هیچکاک

چنلین اسلت کله از یلک . که او را با هول و دلهره و اندوه سلرگرم کنلد
لی، تخیّ -جنایی و علمی-پلیسی است برای داستانهایِگامی طرف پیش

رابلرت للوییس »خود الهلام بخلش « ویلیام ویلسون» با داستان و مثالً
 ۀقضلی» رملانِ در نوشلتنِ( Robert Louis Stevenson)« اسیتونسلون

گی دو » می شود، و نیز الهام بخشِ« عجیب دکتر جکیل و آقای هاید
کلله از معروفتللرین داسللتانهای )« اورال»داسللتان  در نوشللتنِ« موپاسللان

ن وحشللت از حضللور همللزاد اوسللت، و در آن راوی، کلله گرفتللار جنللو
 بللرایش چللاره ای مگللر کشللتنِ« او» نللامر ی اسللت، در رهللایی از شللرّ

          ی و؛ و از طلللرف دیگلللر شلللاعری بسلللیار جلللدّ( نملللی مانلللد« خلللود»



430 
 

را چنلان بلر ملی انگیلزد کله نله تنهلا « شلارل بلودلر»تلخ اندیش ماننلد 
مقالله داستانهای او را به زبان فرانسوی ترجمه ملی کنلد، بلکله چنلدین 

آثار او می نویسد، و از این راه بسیاری از شلاعران و نویسلندگان  ۀدربار
 .داستانی او می برد فرانسوی را به تماشای جهانِ

، هلم توانسلته «تاریکخانله»در داسلتانی مثلل « صادق هلدایت» 
       وار پدیللد بیللاورد، هللم از ایللن فضللا « ادگللار آلللن پللو»اسللت فضللایی 

   ، و اتللاقی را کلله شخصللیت اصلللی داسللتان جنبلله ای سللمبولیک بگیللرد
کنلد و نشلان بدهلد کله « رَحِلم»می سازد و در آن ملی میلرد، جانشلین 

، از آنجلا کله «بلوف کلور»ا در داسلتان امّل. مرگ هلدف زنلدگی اسلت
تأثیرهای ناهمگون را با هم در آمیخته است، تلأثیری کله از « هدایت»
ملی خواهلد از راوی پذیرفته است و در همله جلا بلا سلیمایی کله « پو»

را « زن اثیلری»پیکلر وقتلی کله چهلره و . تصویر کند، همرنگی نلدارد
از چهلره و پیکلر « پلوادگلار »توصیف می کند، انگلار بله توصلیفهای 

ه ، در یکی از زیبلاترین داسلتانهای عاشلقانه او توجّل[Ligeia]« لیجیا»
 ۀجینلگن  ه نمایه هلای شلاعرانه در توصلیف زیبلاییداشته است، که البتّ

ا راوی امّل. عامّ است و از هرجا به هرجلا کله بلرود، بیگانله نملی نمایلد
را سر به نیسلت  «زن اثیری» در آنجا که می خواهد جسدِ« بوف کور»

کند، از یاد می برد که اگر خواسته است کله ترسلهای او شلبیه ترسلهای 
 یاهلای راویِؤیاهلای او شلبیه رؤ، و ر«ریلکله» باشد در ذهنِ« بریگه»
      او در برابللر جسللم  دیگللر واکللنشِ ،«نللروال» باشللد در روحِ« رلیللااو»
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-بی جانِ معشوق نمی تواند شبیه واکلنش راوی در داسلتانهای پلیسلی
« ادگلار آللن پلو» ۀدر مخیّل« قلب سخن چین»و « سیاه ۀگرب» جناییِ
 . باشد

راوی کله زنلش را کشلته اسلت و او را  ،«سلیاه ۀگرب» در داستانِ       
 اند و البد می خواهند اعدامش کنند، بلرای سلبکبار کلردن روحِ گرفته

نازک دل  نرم خویِ خود، وقایعی را که او در جریان آنها از یک انسانِ
« پلو». درنده تبدیل شده است، روایلت ملی کنلد زود خشمِ به یک دیوِ

ی بیماری روانی و حتّ ۀمی تواند نشان خود آنچه را که  طنز آمیزِ ۀبا شیو
 عاقلل بلودن و منطقلی فکلر کلردنِ برهلان و گلواهِ ۀباشد، به منزلجنون 

هلر او هلم سیاه زنلش، کله از مِ ۀبار گرب یک. راوی بر زبان او می آورد
ی دندان در دست برخوردار است، به او بی اعتنایی نشان می دهد و حتّ

او فلرو مللی بللرد، و او در جنللون مسللتی چنللان بله خشللم مللی آیللد کلله بللا 
تی، در پس از ملدّ. گربه را از حدقه بیرون می کشد قلمتراش یک چشم

، جلانور بیچلاره را بلر «شرارت در طبیعت انسلان جوهرِ وجودِ» اثباتِ
سیاه دیگری در یلک  ۀچندی بعد گرب. درختی حلق آویز می کند ۀشاخ

هلر خرابات خود را به او می چسباند و همراه او به خانه ملی رود و از مِ
ا راوی رفته رفتله از ایلن گربله در خلود د، امّزن راوی برخوردار می شو

اوسلت، بله  احساس نفرت می کند و از اینکه هملواره سلایه وار در پلیِ
ستوه می آید، و یک روز که با زنش برای کاری به سرداب رفته اسلت، 

افتادن مواجه ملی کنلد، چنلان  کان، که او را با خطرِگربه در پلّ همپاییِ
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ا و تبر بر ملی گیلرد تلا گربله را بکشلد، امّلخشمش را بر می انگیزد که ا
و آنوقت . او می شود، و او تبر را بر فرق زنش فرود می آورد زنش مانعِ
جنلون آمیلزش را از افلراط  ش شده، که ابتدا تندخوییِآدمکف ۀاین دیوان

وهر جلل کشللتن را  بلله وجللودِ ۀدر میخللوارگی مللی دانللد، و  آنگللاه وسوسلل
 عی اسلت کله از کملالِدهلد، و ملدّ شرارت در طبیعت انسان نسبت می

 :صحت عقل هم برخوردار است، می گوید

وقتی که این جنایت هولناک به انجام رسلید، ملن بیلدرنگ، و »  
ملی دانسلتم کله . ت گماشلتمجسد همّ بسیار، به کار پنهان کردنِ لِبا تأمّ

نمی توانم آن را، چه در روز و چه در هنگام شب، از خانه بیلرون ببلرم، 
. بسلیار تلدبیرها بله ذهلنم آملد. آن نرود که همسایگان مرا ببیننلد و بیمِ

ه های بسیار کوچک، ه کنم، تکّه تکّیک بار فکر کردم که جسد را تکّ
و بعد رأیم بر این قرار گرفت که برایش در . و آنها را در آتش نابود کنم

 طحیا و باز چنین اندیشیدم که آن را در چاهِ. منفسرداب گوری بکف کفِ
معمول در جعبله ای ببنلدم، و  ۀبیندازم، یا همچون کاالیی آن را به شیو

و سرانجام . ال بخواهم که بیاید و آن را از خانه بیرون بردآنوقت از حمّ
سرداب جای بدهم، مانند همان کاری کله  بر آن شدم که آن را در دیوارِ

 «.ندقرون وسطی، چنانکه نوشته اند، با قربانیان خود می کرد راهبانِ

« لطیلف و دسلت نزدنلیِ» که وجودِ« بوف کور»و آنوقت راوی  
 مطملئنّ»: معشوق را چنان آسمانی می بیند که در توصیف او می گوید

و اگلر  ،صورتش می پالسید ،شدم که اگر آب معمولی به رویش می زد
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انگشلتش مثلل  ،با انگشتان بلند ظریفش گل نیلوفر معمولی را می چید
هملین معشلوق چله  ، در می ماند که بلا جسلدِ«شدورق گل پژمرده می 

او  ۀنملی توانلد چلاره ای شایسلت از ایلن بابلت« صادق هلدایت»! کند
 ۀگربل» خلود و راویِ داسلتانِ راویِ بیندیشد، و بی آنکه بله نلاهمگونیِ

آیلا بلا »: یاری می گیرد و می گویلد« ادگار آلن پو»بیندیشد، از « سیاه
   ل به خیالم رسید او را در اتاق خودم اوّ ...مرده چه می توانستم بکنم؟ 

ا امّل... بعد فکر کردم او را ببرم بیلرون و در چلاهی بینلدازم ؛چال بکنم
قدر زحملت و ه قدر فکر، چه چ ،این کارها برای اینکه کسی نبیند ۀهم

ه او را تکّ اگر تنِ: باالخره فکری به نظرم رسید... تردستی الزم داشت 
خلود ملی گذاشلتم و بلا  ۀمدان، همان چمدان کهنه می کردم و در چتکّ

 «.خودم می بردم، دور، خیلی دور از چشم مردم و آن را چال می کردم

بعد هم که چمدان را در کالسکۀ نعش کش روی سلینه اش قلرار         
      اش احسللاس«سللینه ۀچمللدان را روی قفسلل فقلل  سللنگینیِ»مللی دهللد،

بلی دلیلل و نلاگفتنی  یلک نلوع راحتلی»می کند، و عجیلب اسلت کله 
: حلال ملی گویلد و عجیب تلر آنکله در علینِ. او را می گیرد« سرتاپای

ملرا  ۀزن روی سلیناو، نعش او، مثل ایلن بلود کله همیشله ایلن وَ ۀردمُ»
 داسللتان نیللز، بعللد از کشللتنِ مِو در پایللان بخللش دوّ« .فشللار مللی داده

  رده روی مُ زنوَ»روایت،  ۀچشم او، در آخرین جمل و درآوردنِ« اتهلکّ»
ایلن نمایله  به جای خلود کله بلا تکلرارِ اینش. می دهد اش فشار« سینه

« اتگیلکّل»بلودن و « اثیلری» ،سلیمای زن را نگیِوخواسته باشد دوگل
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 کلامالً ا انتظلار نملی رود کله در ایلن دو حاللتِرا، نشان داده باشد، امّل
بله یکسلان پیلدا شلود، و ایلن احسلاس  در راوی احساسی کامالً متضادّ

مقتول، یعنی  ۀگرب خود از شبحِ وحشتِ ۀدربار« سیاه ۀگرب» آنچه راویِ
شلبحی اسلت گربۀ دوّم م، می گوید، شباهت داشته باشد؛ و این دوّ ۀگرب

روحی خبیث برای انتقام بر روای ظاهر شده اسلت  که انگار به صورتِ
 :زنش وا می دارد و خود ناپدید می شود و سرانجام او را به قتلِ

در طلول . گر نه شب از نعمت آرامش برخوردار بودم، نه روزدی» 
روز آن موجود لحظه ای مرا به حال خود نمی گذاشت، و در طول شب 
هر ساعت با کابوسهایی که وحشتناکی آنها بیان ناپذیر است، از خواب 
می پریدم و نفس داغ آن موجود را روی صورتم احسلاس ملی کلردم، و 

می کلله توانللایی رانللدنش را مجسّلل کللابوسِ زن بسللیار سللنگین او، آنوَ
 «... نداشتم، جاودانه بر قلب من مأوی گرفته بود

یکللی دیگللر از نویسللندگان فرانسللوی ای کلله ذهللنش آمللادگی  
گلللی دو »را داشلللت، « ادگلللار آللللن پلللو»تأثیرپلللذیری از داسلللتانهای 

          کللله سلللی و [ Arnold Kellet]« آرنوللللد کللللت». بلللود« موپاسلللان
« تاریلک گلی دو موپاسلان ۀنیمل»او را بلا عنلوان  کوتلاه  یک داسلتان

[The Dark Side of Guy De Maupassant, Xanadu,1989]   بله
ایلن  ۀبلا گلزینش و ترجمل»: می گوید ،زبان انگلیسی ترجمه کرده است

کوتلاه از گلی  داستانهای بسیار گیرا از مجموع سیصد و یازده داسلتانِ
انسرایی، بارها این فکر به خاطرم گذشته داست مِدو موپاسان، استاد مسلّ
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بلدون . شلدار هملراه شلوداست که این کتاب به راسلتی بایلد بلا یلک هُ
افسلردگی  تردید این داستانها برای کسانی که در آنها گرایشی به بیماریِ

ی برای کسانی که بله بیخلوابی مبتالینلد، و نیلز بلرای وجود دارد، و حتّ
گذشته ...  فعال دارند، مناسب نیست حدّ لی بیش ازتخیّ ۀآنهایی که قوّ
، عوامللل دیگللری نیللز [لیسیسللف]بیللرحم و درمللان ناپللذیر  از بیمللاریِ

. موپاسان را به انتخاب این مضمونهای تاریک و تلخ ترغیب ملی کلرد
نوجوانی در روحیه اش رگه ای از تیره اندیشی نمودار  ۀاو از همان دور

هوفملان و ادگلار آللن پلو، کله ایلن لی داستانهای تخیّ و خواندنِ... بود 
بللودلر انتشللار  فرانسللویِ ۀبلله ترجملل ۳۱۳۱یللک داسللتانهایش در سللال 

الحادی  ۀاو همچنین از فلسف. یافته بود، به تیره اندیشی او پر و بال داد
ر کید دارد، سخت متأثّأآرتور شوپنهاور، که بر محتوم بودن درد و رنج ت

بر می آید که موپاسلان اهلل خلوش با اینکه از شواهد بسیار چنین . بود
داستانهایش رنگمایه ای از بدبینی و مردم گریلزی  گذراندن بود، بیشترِ

 «.دارد

ر، مخدّ لیس او موجب شد که به موادّیگفته اند که بیماری سف          
این بیماری   ا عواراِمانند حشیش، کوکا ین و مورفین روی بیاورد، امّ

. یشترین و بهترین داستانهایش را نوشته بلودوقتی در او آشکار شد که ب
صادق »بنابراین از بیماری او که بگذریم، از بسیاری جهات میان او و 

 بله زن کشلشِ« هلدایت»او هلم ماننلد . شباهتهایی ملی بینلیم« هدایت
بلا . فراوان داشت و در عین حال از زن بیزار بود، و هرگز ازدواج نکرد
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اسلتان کوتلاه بلود کله ملی توانسلت ملان هلم نوشلت، در داینکه شلش رُ
در . مردم را با استادی تصلویر کنلد برداشتهای خود از نگرش به درونِ

داستانهای کوتاه در فرانسه شناخته شد، و  ۀزمان خود بزرگترین نویسند
پلس . شمرده می شلود م این فنّمسلّ امروز هم از انگشت شمار استادانِ
بللا داسللتانهای « تصللادق هللدای»بللا اطمینللان مللی تللوان گفللت کلله 

خلود از او نیلز درسلهایی گرفتله  هنرِ آشنا بود و در آموختنِ« موپاسان»
   داسللتانهای خللود بلله کللار بللود و  ایللن درسللها را در سللاخت و پرداخللتِ

 .برده بود

   در داسللتانهای کوتللاهش « صللادق هللدایت»ا تللأثیر پللذیریهای مّللا 
ایلن مجلال را نلداده آنها بله او  جا افتادگی بیشتری دارد، چون کوتاهیِ

، «بوف کور» ا در روایت بلندِدر اساس کوتاه، امّ است که مانند داستانِ
اسلت کله « بوف کلور»در . برداشتهای ناهمگون را در کنار هم بگذارد

به آثلار « صادق هدایت»ر گرانمایه ای که از هر نویسنده و متفکّ تقریباً
 .او دلبستگی داشت، نشانه ای پدیدار می شود

آشنایی »در کتاب « فرزانه. ف .م»، «گی دو موپاسان»در مورد    
اشاره ( Le Horla)« هورال»در داستان « همزاد»به « با صادق هدایت

و « بلوف کلور»می کند و پیداست که می خواهد شباهت این نمایله در 
ی اگللر حتّلل»: آن بیرنللگ کنللد ردیِکللاربُ تفللاوتِ را در پرتللوِ« هللورال»

را « بلوف کلور»ن، یعنی از نزدیک ترین آثار به هورالی گی دو موپاسا
همزاد و مرگ در ایلن دو اثلر  دوباره مطالعه کنیم، می بینیم که مضمونِ
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 ۀنیلز نویسلند« هلورال»در . متفاوت عرضه شده است از دیدهای کامالً
وانمود می کردم کله »: یادداشتهای روزانه با نگاه همزادش طرف است

را گول بزنم، زیرا او هم مرا می پایید [ وراله]دارم چیز می نویسم تا او 
شدم که سرش را نزدیلک گوشلم آورده و  کردم، مطمئنّ و ناگهان حسّ

و در دفللاع از کیفیللت تأثیرپللذیری « .دارد نوشللته هللایم را مللی خوانللد
دانسلته هلایش  هلدایت از بله کلار بلردنِ»: ملی گویلد« صادق هدایت»

ت کله خواننلدگانش را در کلار هلدایت اسل این سرشاریِ... باک ندارد
دانش خود قرار دهد و هرکس به فراخور فهلم و سلوادش در  ۀآین مقابلِ

 «.آن خویشتن و دانش خود را می یابد

بیشتر نمایه ای اسلت بلرای « هورال»در داستان « همزاد»ه البتّ          
بله  هلرکس اقاملت دارد، تقریبلاً« حیلاتِ» ۀکه در خان« مرگ طبیعی»

        « بللوف کللور»آن در  ۀدربللار« صللادق هللدایت»کلله همللان مفهللومی 
ه زندگی اوست که مارا صلدا تو در ...  مرگ هستیم ۀما بچّ»: می گوید

 کله ماننلد خلودِ« هورال» راویِ« .می زند و به سوی خودش می خواند
از مرگ زودرس یا نا به هنگام وحشت دارد، می کوشد که « موپاسان»

« هملزاد»ند، و در روایتلی اسلتعاری ایلن این هول را از ضمیر خود برا
شوم را در خانه گیر می اندازد و درها را بر او می بندد و خانله را آتلش 

، از «ملرگ»، یعنلی «هملزاد»ا بعلد در ملی یابلد کله ایلن می زنلد، امّل
هملله ! مللرگ پیشللرس»: جللدایی ناپللذیر اسللت، و مللی گویللد« زنللدگی»

یعنلی بعلد از آن . رالبعلد از آدملی، هلو! وحشتهای آدمی از همین است
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موجودی که ممکن است در هر روز، هلر سلاعت، هلر دقیقله، در یلک 
خلود  رِمقلدّ جز ی بمیرد، آن دیگری می آیلد کله فقل  در وقلتِ ۀحادث

هسلتی خلود رسلیده  خواهد مرد، وقتی خواهلد ملرد کله بله آخلرین حلدّ
او نملرده . دیگر تردیدی نیست، هیچ تردیلدی نیسلت... نه... نه! باشد
... پس دیگر چاره ای برایم نمانلده اسلت مگلر اینکله ...پس ... تاس

 «! خودم را بکشم

ا کسلی کله در بلوف امّل»: در نقد خود می گوید« فرزانه .ف .م» 
اعمالی انجام می دهد کله در ایلران ...  کور سرگذشتش را نقل می کند

منظلور از « ... دو شمعدان باالی سر مرده می گلذارد رسم نیست، مثالً
ا سم نبودن این کار در ایران، البد اسالمی نبلودن ایلن رسلم اسلت، امّلر

مشلابه در  را دربرابر صحنه ای تقریبلاً« بوف کور»اگر همین صحنه از 
بگلذاریم، « لبخنلد شلوپنهاور»با عنوان « موپاسان»داستان دیگری از 

غیر از دو شمع کافوری که در بلاالی سلر ملرده ملی سلوزد، نمایله هلای 
در ایلن « هلدایت». ری هلم در ایلن دو صلحنه ملی بینلیمهمگون دیگل

خیللی از شلب گذشلته بلود، ملن بلرای آخلرین وداع »: صحنه می گوید
دیلدم دو . در اتاق مرده رفتم... اهل خانه به خواب رفتند  ۀهمینکه هم

روی صلورتش را پلس  ۀپارچل... شمع کافوری باالی سرش می سوخت
 ۀمثلل اینکله همل. و گیرنده اش دیلدمباوقار  ۀقیاف آن ه ام را باعمّ. زدم

یک حالتی کله ملرا . رفته بود عالقه های زمینی در صورت او به تحلیل
 فاق  معمولی و  نظرم  اتّ  ولی در عین حال مرگ به. وادار به کرنش کرد
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 «.خشک شده بود لب او ۀلبخند تمسخر آمیزی گوش. طبیعی آمد

رده اسلت، در سراسلر ه، که اکنون مُاز این عمّ« بوف کور» راویِ 
   ملن زیلر دسلت »: داستان چیزی نملی گویلد، و ملا فقل  ملی دانلیم کله

ام، آن زن بلند باال که موهای خاکسلتری روی پیشلانیش بلود، در  عمهّ
از وقتلی کله خلودم را . اته بزرگ شلدمهمین خانه با دخترش همین لکّ

بله . تمخود گلرفتم و او را دوسلت داشل ه ام را به جای مادرِشناختم عمّ
قدری او را دوست داشتم که دختلرش، هملین خلواهر شلیری خلودم را 

 زنلدگی و شخصلیتِ ۀو دربلار« .به زنی گرفتم ،بعدها چون شبیه او بود
ه هیچ چیز نمی دانلیم تلا اینکله ناگهلان راوی این عمّ فکری و اخالقیِ

لب  ۀلبخند تمسخر آمیزی گوش»: او به ما می گوید با نگریستن به جسدِ
آیلا در نظلر راوی هلر انسلانی، چله یلک پیلرزن . «شک شلده بلوداو خ

ملرگ، بلا یلک  ۀساده، چه یک فیلسوف بلدبین و ملحلد، پلس از غلبل
بر گوشه لبش آشکار ملی شلود « لبخندی تمسخر آمیز»فلسفی،  معنایِ

خلود  ۀتا پیروزی مرگ را به هلیچ گرفتله باشلد؟ یلا اینکله راوی اندیشل
 لبخند تمسخر آمیز خیالی می بیند؟ زندگی و مرگ را در این  ۀدربار

: ، ملی خلوانیم کله«موپاسلان»اثر « لبخند شوپنهاور»در داستان  
رده بود، و قرار بر این شده بود که ما تا صبح به نوبت شوپنهاور تازه مُ»

او را در یک اتاق خواب بزرگ، که . او بیدار بمانیم بر سر بالین جسدِ
دو شمع . ل آور بود، گذاشته بودندمال اسباب ساده ای داشت، و بسیار 

نیمه شب بلود کله ملن و دوسلتم . روی میز کنار تختخواب می سوخت
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آملده  دو رفیقی که ما بله جایشلان. جسد کشیک بدهیم آمدیم تا بر سرِ
. تختخواب نشسلتیم خانه را ترک کردند، و ما رفتیم و در پایینِ ،بودیم
  . ز لبخنلد بلر للب داشلتهنلو. تغییری نکرده بلود او اصالً ۀچهر حالتِ

گوشه های دهانش با نیشخندی که ما آن را خلوب ملی شلناختیم، بلاال 
رفته بود، و ما هر آن انتظار داشتیم که چشمهایش را باز کند، بجنبلد و 

 «.حرف بزند

ه بلله معنللای یللک داسللتان را بللا توجّلل تمللامِ« گللی دو موپاسللان»         
 ۀیز روایت می کند، آن هم دربارتمسخر آم این نیشخند یا لبخندِ فلسفیِ

آرزوهللا، هوسللها و  ۀمعتقللد بللود کلله هملل»فیلسللوفی سللخت بللدبین کلله 
واحلد  ۀیلات یلک ارادنیروهای طبیعت، تجلّ ۀنیازهای آدمی، و نیز هم

هسلتی  معطوف به زیستن اسلت، کله اسلاس و جلوهرِ ۀاست، و آن اراد
 و  داماسللت، و از آنجللا کلله عمللل ایللن اراده بلله معنللایِ تالشللی اسللت مُلل

  بلر تنهلا بلا تسللّ. دامارضاء ناپذیر، پس زندگی هم رنج بردنی است مُ
آرزوی تولید مثل می توان رنلج  عقل، و با سرکوب کردنِ از طریقِ اراده

 «.را کاهش داد

پیرمللردی  زبللانِ  از« موپاسللان»را  «شللوپنهاور  لبخنللد» داسللتان 
راوی . اسلت آن فیلسلوف بلوده می کند که خلود شلاگردِآلمانی روایت 

که با این پیرمرد آشنا شلده اسلت، و از سلر کنجکلاوی ملی خواهلد بله 
بله « موسله آلفرد دو»دنیای درون او راه بیابد، روزی که خود کتابی از 

کتللابی بلله زبللان آلمللانی از  همللراه دارد، پیرمللرد را در حللال خوانللدنِ
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صلفحه هلای  ۀدر حاشلیفیلسوف  خودِ می بیند که به خ ّ« شوپنهاور»
  در اینجاسلت کله راوی، کله آلملانی نملی دانلد، . یادداشتهایی هست نآ

 کتاب را با گونه ای حرمت از دست او گلرفتم و بله سلطورِ»: می گوید
آن را نمی فهمیدم، می دانستم کله  ۀآن نگاه کردم، که هر چند یک کلم

 اندیشه های فراموشی ناپذیر مردی است کله در نلابود کلردنِ ۀبیان کنند
. دهر هرگز کسی همچون او نزاییده اسلت یاهای آدمی مادرِؤو رخیالها 

ولتر، آیا بلا آراملش »: موسه به خاطرم آمد ناگهان این بیت از آلفرد دو
   تلو ملوج  ۀهنلوز در اطلراف اسلکلت برهنل/ شوم تلو خفته ای، و لبخندِ

لتر را با طنز مذهبی ُ کودکانه و ضدّ و بی اختیار دهن کجیِ« می زند؟
که تلأثیرش  ای شوپنهاور مقایسه کردم، آن فیلسوف آلمانی ۀنندتسخیرک

ت جویی اسلت سلرخورده کله اعتقادهلا، او لذّ. هرگز محو نخواهد شد
خیال را نلابود کلرده اسلت، آرزوهلا را بله بلاد  امیدها، شعر و پروازهایِ

داده است، اطمینان را از میلان بلرده اسلت، عشلق را کشلته اسلت، بلر 
پنلدارهای  ۀخل  بطلالن کشلیده اسلت، حبلاب همل زن آرملانیِ ستایشِ

اکیت هرگلز کسلی فراتلر از او نرفتله و در شلکّ آدمی را شکسلته اسلت،
همه چیز راه یافته است، همه چیز را از معنی تهلی  او در تمسخرِ. است

ی امروز هم، آنهایی که از او بدشان می آید، پیداسلت و حتّ. کرده است
 «.از اندیشه های او را دارند اتیخود ذرّ که ناخواسته در ذهنِ

اسللت کللله « شللوپنهاور» ۀبللا چنللین دریللافتی از فکللر و فلسللف 
او لبخنلدی یلا  جسلدِ راوی بر لبانِ خود با چشمِ در داستانِ« موپاسان»
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نیشخندی می بیند کله گوشله هلای دهلان او را بلاال بلرده اسلت و ایلن 
 ۀبخنلد برگوشلایلن ل ا نشاندنِآن فیلسوف می برازد، امّ نیشخند به جسدِ

در « واقعیلت نملایی»اصلل  یت گلرفتنِپیرزنی ساده، بی اهمّ لب جسدِ
اگر دهان مرده ای چنان بنماید کله در حلال . نظام داستان سازی است

    مللرگ لبخنللدی بللر گوشلله هللای آن  خشللکیده اسللت، در ایللن لبخنللد 
راوی یلا نویسلنده دارد، و نیلز  جلوه ای از تمسخر دیدن بستگی به دیدِ

رده، چنانکه راوی آن انسان مُ قصد او در اشارتی نهفته به جهان بینیِبه 
 جسللدِ جلللوه ای از ایللن تمسللخر را در لبخنللدِ« موپاسللان» در داسللتانِ

بلوف »بله نیابلتِ راوی ِ « صلادق هلدایت»دیده اسلت، و « شوپنهاور»
ملرگ، یلا بله زنلدگی، یلا بله هلر دو را از للب  بلهلبخند تمسخر ، «کور
ته است و بر لب پیرزنلی گذاشلته اسلت کله در فضلای گرف« شوپنهاور»

 .نمی تواند آن را به خود بپذیرد« بوف کور»داستان 

یلا و ؤنیلز از منطلق ر« بلوف کلور» اها و خیالهلای راویِؤیر             
.             طبیعی استمرار ندارد ، و در آنها رنگ و آهنگیخیال برخوردار نیست

اسللت، نویسللنده           « نللروال»اهللا و خیالهللای یؤر از ردر آنجللا کلله متللأثّ
مانتیک  اندک شمار نویسندگان رُ ۀاز جمل« نروال»فراموش می کند که 

یا، یا بیداری و ؤواقعیت و ر عصر خود بود که نخواسته بودند مرز میانِ
یلایی ؤر بشلکنند، و او خلود سرشلتی رمخلدّ خواب را با مصلرف ملوادّ

ی آن حتّلل. ر او را بلله جنللون کشللانیدچنانکلله ایللن سرشللت کللا داشللت،
یاهایی که برای او پیش نیامده است و او خود آنها را سلاخته اسلت، ؤر
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« صادق هدایت»ا امّ. یاهای واقعی او نیستؤر طبیعیِ خالی از کیفیتِ
یاهلا و خیالهلای خلود روشلن ؤتکلیف خواننده را با ر «بوف کور»در 

از « زن اثیللری»یللت ؤر ۀاز ابتللدای روایللت، یعنللی از واقعلل. نمللی کنللد
او  م کلردنِتا چندین صفحه بعلد کله از درد گفل« سوراخ هواخور رف»

عجیلب در  ۀملی شلود کله ایلن صلحن می نالد، بر خواننده چنین وانمود
از »: هان می گویلدگا ناامّ. یا نیستؤر بیداری بر او گذشته است، یعنی

      راین ؛ و بنللاب«ایللن بلله بعللد بلله مقللدار مشللروب و تریللاک خللود افللزودم
، و بعلد در هنگلام «زن اثیری»یت ؤمی توان فرا کرد که در هنگام ر

، او همچنلان «سلوراخ هواخلور رف»خود به خود و خیالی ِ  بسته شدنِ
مشللروب و تریللاک مصللرف مللی کللرده اسللت، و تریللاک همدسللت بللا 
مشروب، هر قدر هم که می بلوده باشلد، ملی توانسلته اسلت در کیفیلت 

 .یر بگذاردل او تأثیا و تخیّؤر

الت یاهلا و تخلیّؤ، با تأثیر پذیری از ر«صادق هدایت»با اینکه         
عشلق و  ۀاو دربلار «ِبوف کلور»می خواهد که راوی « نروال ژرار دو»

داشلته باشلد، بله « اورلیلا» روح چشم بر افقهلای راویِمعشوق و عالم ِ 
خیلال هلیچ اندیشله، « اورلیلا»ه می ماند که راوی این واقعیت بی توجّ

و آنوقلت  ،ر مایله گرفتله باشلدمخلدّ یایی نلدارد کله از تلأثیر ملوادّؤیا ر
خللود در مصلرف تریللاک و تللأثیر آن در نمودهللای  ۀچیزهلایی از تجربلل

گرفتله اسلت، در هلم « نلروال»آن را با مایه ای کله از  یاییِؤخیالی و ر
 هم به او یاری « کویینسی تامس دِ»می آمیزد، و در این کار بی گمان 



444 
 

 .اده استد

تقللی »خللود بلله  ۳۹۱۱اکتبللر  ۳۳ ۀناملل در« صلادق هللدایت»           
موسه که عنلوان  چندی پیش کتاب آلفرد دو»: ، به او می گوید«رضوی

اعترافات فرزند ] Le Confession d’un Enfant de Siecle: ذیل را داشت
بله هلر صلورت . اوایل آن خیلی دلچسب بود، خصوصاً. خواندم[ زمانه

 «.شما هم بخوانید. خوبی است مانرُ

ایلن رملان را کله روایتلی از زنلدگی خلود « موسله آلفرد دو»             
آن را در « صلادق هلدایت». اوست، در بیست و شلش سلالگی نوشلت

مضمون . یافته بود« خیلی دلچسب»خوانده بود و  بیست و سه سالگی
تی اسلت الت و مکاشلفابیشتر تلأمّ« موسه آلفرد دو»نخستین شعرهای 

و نخسللتین اثللری کلله از او در هجللده « جللدها و یأسللهای عشللقوَ»در 
اعترافات یک افیلون »سالگی اش منتشر شد، ترجمه ای آزاد از کتاب 

در « سلینکویی دِ». بلود« کویینسلی تلامس دِ» ۀ، نوشلت«خوار انگلیسی
بخشی از این کتاب ماجرای اعتیاد خود به تریاک را روایت می کند و 

یاهللای ؤر تبللدیل تجربلله هللای کللودکی و نوجللوانی بلله راثللر افیللون د
ا بخلش اصللی امّل. ر معنلی و رازگشلا را نشلان ملی دهلدسمبولیک و پُل

 ۀکتاب در واقلع زندگینامله اوسلت، و روایلت رنجهلا و ناکامیهلای دور
 ۀکودکی و نوجوانی او، که در عین حال تصویری است از زندگانی طبق

ن، در اواخر قرن هجدهم و اوایلل در انگلستا« فقر و مسکنت» گرفتارِ
 .قرن نوزدهم
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خلود را دچلار بلودن بله  ت تریاک کشیدنِعلّ« بوف کور»راوی 
         او. بیمللاری ای مللی دانللد کلله حکللیم باشللی از آن سللر در نمللی آورد

         حکللیم باشللی بللا سلله قبضلله ریللش آمللد و دسللتور داد کلله»: مللی گویللد
، «فیلون خلوار انگلیسلیاعترافلات یلک ا»و در « .من تریلاک بکشلم

    دنللدان درد و سللرماخوردگی شللدید،  راوی کلله دانشجوسللت، و دچللار
  درد، از خانله بیلرون  ۀبی هدف، و شاید بیشلتر بلرای فلرار از شلکنج»

دانشکده ای بر می خورد و این  می رود و در خیابان به یکی از دوستان
راوی  .درد تریلاک بکشلد دوست به او توصیه ملی کنلد کله بلرای رفلعِ

چه داروی گرانبهایی برای زندگی دردناک من »: می گوید« بوف کور»
وقتی که تریاک می کشیدم، افکارم بزرگ، لطیف، افسون آمیلز و  !بود

 معملولی سلیر و سلیاحت  پرّان می شد، در محی  دیگلری ورای دنیلایِ
 ۀپلس از نخسلتین تجربل« نسلیییکو  دِ»و راوی در داستان « .می کردم

! تریاک را خوردم، و ساعتی بعد، خداونلدا»: ی، می گویدافیون خوار
! روح چه رستخیزی از پایین تلرین درکلاتِ! شگفتی چه دگرگون حالیِ

اینکه اکنون دردهایم از میان رفته بود  !چه مکاشفه ای در دنیای درون
 مثبلتِ اثلراتِ درمانی در برابرِ  یتی نداشت؛ این اثرِدر نظرم چندان اهمّ

تی آسمانی بلر ملن آشلکار شلد، بیکران لذّ ۀری که در پهنو حص بی حدّ
دردهلای بشلری  ۀاکنلون ملن بله داروی همل. به حساب نمی آملد اصالً

 ۀدست یافته بودم؛ آن سرّ شادمانی که اهل حکملت قرنهلای قلرن دربلار
 «.آن بگو مگو کرده بودند، ناگهان بر من مکشوف شده بود
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و « تهای افیلونللذّ»یک فصلل در کتاب خود در « نسیییکو دِ»        
را بیان می کند، و تأکید او بیشتر بلر « رنجهای افیون»در فصلی دیگر 

یاهاسللت، و ایللن درسللت همللان ؤتللأثیر تریللاک در کیفیللت خیالهللا و ر
       بللر آن تأکیللد دارد و در جللایی « بللوف کللور»چیللزی اسللت کلله راوی 

افیلون غریلب هرچه تریاک برایم مانده بود کشلیدم تلا ایلن »: می گوید
همله  مشکالت و پرده هلایی کله جللو چشلم ملرا گرفتله بلود، ایلن ۀهم

مثللل  ...یادگارهللای دوردسللت خاکسللتری و متللراکم را پراکنللده بکنللد
اینکه قانون ثقل بلرای ملن وجلود نداشلت و آزادانله دنبلال افکلارم کله 

از قیلد بلار تلن ... بزرگ، لطیف و موشکاف شده بود پرواز ملی کلردم
یک دنیای آرام ولی پر از اشلکال و اللوان افسلونگر و . ودمآزاد  شده ب

. ر از نوازشلهای اثیلری بلوددر املواجی غوطله ور بلودم کله پُل... گوارا 
متلدرّجا ... می کلردم صدای قلبم را می شنیدم، حرکت شریانم را حسّ

زملان  ۀحاالت و وقای  گذشته و یادگارهلای پلاک شلده، فراملوش شلد
نها می دیدم بلکله در ایلن گیلر و دارهلا شلرکت گی را می دیدم، نه تبچّ

    ه تلر ملی کلردم، لحظله بله لحظله کلوچکتر و بچّل داشتم و آنها را حلسّ
می شدم، بعد ناگهان افکارم محو و تاریک شد، به نظرم آمد کله تملام 
هستی من سر یک چنگک باریک آویخته شلده و در تله چلاه عمیلق و 

ملی لغزیلدم و دور . رهلا شلدمبعد از سر چنگلک . تاریکی آویزان بودم
یلک پرتگلاه بلی پایلان در . می شدم ولی به هیچ مانعی بر نمی خلوردم

 « .یک شب جاودانی بود
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اصلی ای که افیون همواره  ۀپدید»: می گوید« نسیییکو  دِ»و            
خود را در آن آشکار می کرد، و تنها پدیده ای که تعریف پذیر بلود، در 

افراط در  ۀکه نتیج( یایی عجیبؤو در مناظر ر)د یاها نمودار می شؤر
یلایی، ؤیاها و این مناظر رؤا بدیهی است که این رامّ. بود مصرف افیون

شکلها و مایه های خلود را، روشلنیها و سلایه هلای شلگرف خلود را از 
رازهای عمیقی که سخت در قلب رسوخ کرده بود، می گرفت، و نیز از 

زندگی در شهر لندن بلا نیلروی  ای عظیمِآثار گداختهایی که در کوره ه
بلا ... پایدار همچون داغ ثبت شلده بلود ۀقهّار فقر و مسکنت در حافظ

چشم، انگار در یک مرحله، بین حاللت بیلداری  ۀقدرت خالقّ افزایشِ
هرچیلز  ۀمغز رابطه ای پیدا می شد، چنانکه در تاریکی دربلار و خوابِ

ح آن چیلز در پلیش چشلمم قابل رویت که فکر می کردم، بیلدرنگ شلب
 -یاهلای ملن بله نحلوی توصلیفؤاین دگرگونی در ر... نمودار می شد

     انگللار . ناپللذیر بللا اضللطرابی ریشلله دار و حزنللی مللرگ آلللود همللراه بللود
هر شب در حفره ها و پرتگاههایی بی آفتاب سلقوط ملی کلردم، نله بله 

ی کله مفهومی استعاری، بلکه به معنای واقعی سقوط ملی کلردم، سلقوط
ی بلا بیلدار و حتّل. آن امیلد بله بازگشلت نبلود گویی از اعماق بی پایانِ

مفهلوم ... شدن هلم، احسلاس نملی کلردم کله از آن اعملاق بازگشلته ام
. مکللان، و در نهایللت مفهللوم زمللان، هللر دو سللخت دگرگللون مللی شللد

        سللاختمانها، منللاظر و دیگللر چیزهللا ابعللادی چنللدان وسللی  بلله خللود 
فضلا آملاس . آن را نداشلت م طبیعی توانایی دریافلتِمی گرفت که چش
. بیکرانگی ای وصف ناپذیر و خودافزا بزرگ می شد می کرد و در حدّ
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گاهی انگلار در . وسی  زمان کمتر مرا پریشان می کرد و این از گسترشِ
هفتاد یا صلد سلال زنلدگی کلرده ام؛ نله، گلاهی احساسلم از  ،یک شب

کللوچکترین وقللای  دوران ... بللود ی ورای تجربلله بشللریزمللان در حللدّ
       دوره هللای بعللد اغلللب زنللده  ۀکللودکی، یللا صللحنه هللای فرامللوش شللد

نمی توانم بگلویم کله آنهلا را بله یلاد ملی آوردم، چلون اگلر در . می شد
بیللداری آنهللا را بللرایم بللاز مللی گفتنللد، نمللی توانسللتم بپللذیرم کلله اینهللا 

 « ...بخشیهایی از تجربه های گذشته من بوده است

در اعترافللات یللک »در « نسللیییکو دِ»یاهللایی کلله ؤخیالهللا و ر      
روایت می کنلد، شلباهتهایی نزدیلک بله خیالهلا          « انگلیسی افیون خوار

از « نسلیییکو دِ»دارد، با این تفاوت که « بوف کور»یاهای راوی ؤو ر
تللأثیر افیللون در  داسللتان نسللاخته اسللت و هللدفش نشللان دادنِ آنهللا

   در . مغللز انسللان در بیللداری و خللواب بللوده اسللت یهللای عملللِدگرگون
، اسللتاد زبللان و [John E.Jordan]« ردنجُلل.جللان ای»ملله ای کلله مقدّ

اعترافللات یللک »بللر کتللاب  ،ادبیللات انگلیسللی در دانشللگاه کالیفرنیللا
عللم املروز در ایلن »: نوشلته اسلت، ملی گویلد« انگلیسی افیلون خلوار

یاهلا داشلته ؤأثیری در دنیای پر ابهلام رتردید دارد که افیون هیچگونه ت
افیونی در  بررسی حاالت معتادان نشان می دهد که مصرف موادّ. باشد

عادات شخِ در خواب دیدن تغییری ایجاد نمی کند، ولی گاه دیلدن 
 «.ترک افیون باشد ۀلیاوّ کابوس می تواند از عواراِ

 م در واقعیت ِپس از این اشاره به تردید عل« جردن.جان ای»         



449 
 

از هملان « کویینسلی دِ»یلا، ملی افزایلد کله ؤتأثیر افیلون در کیفیلت ر
یا برای او همیشه از حیلث ؤبود و ر« یاییؤموجودی ر»دوران کودکی 

: یللت فللراوان داشللت، و خللود او گفتلله بللودگشللودن رازهللای درون اهمّ
در پیوند با دل و چشم و گوش، دستگاهی  یاست،ؤعضوی که عامل ر»

غرفه های مغلز انسلان  شکیل می دهد که الیتناهی را به درونِشگفت ت
زندگی پرتوهایی تاریک بر آیینله هلای  می کشاند و از ابدیتهای اعماقِ

مرملوز، یعنلی [ تاریکخانله: Camera Obscura] یِ«بسکوراکامرا اف»آن 
 در شللش سللالگی، وقتللی کلله در کنللار جسللدِ« .ذهللن خفتلله، مللی تابانللد
در افتاده بود و در این حالت « خلسه» به حالتِ خواهرش ایستاده بود،

انگلار بلر »و او کله « در اوج آسمان بلند نیلگلون ایلوانی گشلوده شلد»
 .تا عرش خداوند صعود کرد« امواجی عظیم سوار بود

در نوجلوانی، بله « اعترافات یک انگلیسی افیون خلوار»راوی در       
      آشللنا [ Ann]ام افن هنگللام فقللر و آوارگللی در خیابللان بللا دختللری بلله نلل

ا او را می شود و با مهری که از او می بیند سخت به او دل می بندد، امّل
    گللم مللی کنللد و هرچلله در هرجللا بلله جسللت و جللویش مللی پویللد، او را 

در برزخ »صادق هدایت  ۀیا، یا به گفتؤسالها بعد، در یک ر. نمی یابد
را در فصللل  واقعلله ای بللر او مللی گللذرد کلله آن« خللواب و بیللداری

به خلاطرم گذشلت کله صلبح »: چنین روایت می کند« رنجهای افیون»
    عیللد فصللح، و هنللوز   ۀمللاه ملله بللود؛ یعنللی یکشللنب ۀیللک روز بکشللنب

در . کلبه ام ایسلتاده ام ۀبه نظرم آمد که در آستان. دمدمه های صبح بود



450 
 

برابر من همان چشم اندازی بود کله در چنلین ملواقعی ملی شلد انتظلار 
یلا بله آن جلالل و تقلدّس ؤا طبق معمول قلدرت رنش را داشت، امّدید

ا زیبلا، امّل ۀهملان کوههلا بلود و در پلای کوههلا هملان درّ. بخشیده بود
آنها جلگله هلا  ۀهم فراتر می رفت، و در فاصل« قاف» کوهها از بلندیِ

و علفزارهایی پهناورتر گسترده بلود؛ پرچینهلا را گلهلای سلفید فلراوان 
و هیچ موجود زنده ای دیده نمی شد، مگر دامهلایی کله در  آراسته بود،
در  شاداب، مخصوصاً بر گورهای پوشیده از گیاهِ خرّم کلیسا گورستانِ

کودکی که زمانی او را بسیار دوست می داشتم، آرمیده بودند،  گورِ گردِ
درسللت بلله همللان حللال کلله آنهللا را پللیش از طلللوع آفتللاب، در همللان 

آشلنا خیلره  بر ایلن چشلم انلدازِ. رد، دیده بودممُ تابستانی که آن کودک
 ۀتازه هنلوز آفتلاب بلاال نیاملده اسلت؛ و یکشلنب»: شدم و به خود گفتم

مسلیح را  قیاملتِ عید فصح است؛ و روزی اسلت کله نخسلتین ثملراتِ
می روم بیرون می گردم؛ امروز غمهلای کهنله فراملوش . جشن می گیرند

، و کوهها بلند، و سرکشیده تا خواهد شد؛ چون هوا خنک و آرام است
اوج آسمان؛ و گورستان همچون کف جنگلل پوشلیده از گیلاه خلرّم، و 

ب را بلا تلکلیسلا آرام؛ و ملن ملی تلوانم  جنگل همچون گورسلتانِ کفِ
روی « .شبنم از پیشانی ام بشویم؛ و آنوقت دیگر غمناک نخلواهم بلود

ز کنم، و ناگهان در باغچه ام را با برگرداندم، چنانکه انگار بخواهم درِ
ا هملین صلحنه را هلم متفلاوت دیلدم؛ امّل سمت چ  صحنه ای کلامالً

شلرق  صلحنه ای از جهلانِ. یا با موقعیت هماهنگ کرده بلودؤقدرت ر
      و در . عیللد فصللح بللود، و دمللده هللای صللبح ۀبللود؛ و آنجللا هللم یکشللنب
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ه ای بر افق، گنبدها و قبّه های یک شهر بزرگ دور دست، همچون لکّ
تصلویر  ۀطرحی یلا خیلالی کله شلاید در کلودکی از مشلاهد: نمودار بود

و در فاصله ای کمتر از یک تیر . در خاطرم مانده بود« بیت المقدس»
نشسلته بلود؛ و ملن خلوب  پرتاب، روی صخره ای، در سایه نخلها زنی

او با اشتیاق چشمانش را به ملن ! است« افن»نگاه کردم، و دیدم که او 
« .پس بلاالخره تلو را پیلدا کلردم»: انجام به او گفتمدوخت؛ و من سر

. زبلان نیلاورد را او در جواب من یلک کلمله هلم بلدر انتظار ماندم؛ امّ
چهره اش به همان حالی بود که آخرین بلار او را دیلده بلودم؛ بله هملان 

چلراغ  هفلده سلال پلیش، وقتلی کله روشلناییِ! ا بسیار متفاوتحال، امّ
ر چهره اش افتاده بود، و ملن بلرای آخلرین بلار عظیم ب خیابان در لندنِ

ا اکنللون در امّلل. اشللک از چشللمانش روان بللود... لبهللای او را بوسللیدم
گلاه بله نظلر ملی آملد کله تغییلر کلرده . چشمانش اشکی دیده نمی شد

ش هلم تغییری نکرده است؛ و سلنّ است، و گاه به نظر می آمد که اصالً
ا حاللت وقلاری تقلدّس آمیلز و نگاهش آرام بود، امّل. بیشتر نشده است

ناگهلان . عجیب داشت، و ملن اکنلون بلا حرملت بله او  ملی نگریسلتم
چهره اش تاریک شد؛ و ملن رو بله سلوی کوههلا گردانلدم، و احسلاس 
کردم که میان من و او توده های مله در پلیچ و تلاب اسلت؛ و در یلک 
لحظه همه چیز ناپدید شد؛ و در یک چشلم بلر هلم زدن ملن از کوههلا 

قدم  « افن»سیار دور بودم، و در روشنایی چراغ خیابان در لندن، باز با ب
مللی زدم، درسللت مثللل هفللده سللال پللیش، کلله هللر دو نوجللوان بللودیم،       

 «.بی پایان خانه های خیابان آکسفورد قدم می زدیم صفِ به موازاتِ
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یلللایی، از ؤیکلللی از آن حالتهلللای ر راوی در« بلللوف کلللور»در          
را زیللر درخللت سللرو مللی بینللد                 « دختللر اثیللری»اخللور رف سللوراخ هو

ا روز بعللد کلله بلله سللراغ               و سللخت مسللحور نگللاه او مللی شللود، امّلل
چهارگوشله دیلوار  ۀروزنل»می رود، می بیند که « سوراخ هواخور رف»

مثلل اینکله از ابتلدا وجلود »شده است، « ی مسدود و از جنس آنبه کلّ
. از آن پس هرچه جست و جو می کند، او را نملی یابلد« .تنداشته اس

 ۀدیگللری از ایللن دختللر همللان دخترکللی اسللت کلله در دور ۀه چهللرالبتّلل
ه های دیگر سلرمامک معصومیت، در یک روز سیزده به در با او و بچّ

بازی کرده بود، و دختر در کنار نهر سورن پلایش لغزیلده بلود و در نهلر 
آوردنلد بردنلد پشلت درخلت سلرو رخلتش را   او را بیلرون»: افتاده بود

اما . رفتم، جلو او چادر نماز گرفته بودند عوا بکنند، من هم دنبالش
« بوف کلور»و راوی « .من دزدکی از پشت درخت تمام تنش را دیدم

در  اوسللت، قللبالً ه و همسللنّدر واقللع ایللن دختللر را کلله همللان دخترعمّلل
او  ت و بله همسلریِرا پشت سلر گذاشل« معصومیت ۀدور»هنگامی که 

یلایی آن دختلر ؤم نملود ربلار دوّ. شد، گلم کلرده بلود« اتهلکّ»درآمد و 
خانله اش  ۀیایی دیگر خلود را در آسلتانؤا در راست که گم می شود، امّ

و بلدل شلود،         بر او نمودار می کند و بلی آنکله کلمله ای میلان آن دو ردّ
 . بر تختخواب او می میرد

، «اعترافللات فرزنللد قللرن»کلله کتللاب « ق هللدایتصللاد»شللاید          
یافتله « خیلی دلچسب»را خوانده بود و آن را « موسه آلفرد دو»نوشته 
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در هجللده سللالگی کتللاب « موسلله آلفللرد دو»بللود، از اینکلله همللین 
را به فرانسه ترجمله کلرده بلود، « اعترافات یک انگلیسی افیون خوار»

در نلزد بسلیاری از نویسلندگان الع نمانده بود، زیراکه این کتاب بی اطّ
آن گفتله  ۀقرن نوزدهم فرانسه بسیار شناخته بود، چنانکه منتقدی دربلار

نسی نعمتی بود که ادبیات فرانسله بلیش از ادبیلات ییکو تامس دِ»: بود
شلارل »هم اشاره کرده بلودم کله  و قبالً« .انگلیسی از آن برخوردار شد

ترجملله ای آزاد در کتللاب  او را بللا« اعترافللات»بخشللهایی از « بللودلر
هللم « تئوفیللل گوتیلله»و « بللالزاک»آورد، و « بهشللتهای سللاختگی»

از این کتاب تأثیرهایی پذیرفته بودند، و با اطمینلان ملی تلوان  احتماالً
که « نروال ژرار دو»گفت که نویسندگان سورر الیست فرانسوی، و نیز 

بله « واراعترافلات یلک انگلیسلی افیلون خل»پیشگام آنها بلود، کتلاب 
 .را خوانده بودند« موسه آلفرد دو»ترجمه 

از « صللادق هللدایت»در مللورد تأثیرپللذیریها و بهللره گیریهللای           
بعضی از آثار بعضی از نویسندگان جهان، با نمونه هایی که بررسی شد، 

 ا گاه ممکلن اسلت کله نمایله ای از داسلتانِتردیدی به جا نمی ماند، امّ
  ای در اثلری از نویسلنده ای دیگلر ، مخصوصلاًبلا نمایله « بوف کلور»

  شللباهتی داشللته باشللد، بللی آنکلله  اروپللا و آمریکللا نویسللندگان رمانتیللکِ
   بلا « صلادق هلدایت»بتوان ایلن شلباهت را بلا اطمینلان دلیلل آشلنایی 

  آثللار آن نویسللنده یللا تللأثیر پللذیری او از آن نمایلله دانسللت، و چنللین 
« نلگیواشلنگتن ایرو» ملثالً. اشلدشباهتی ملی توانلد صلرفا تصلادفی ب
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[Washington Irving, 1783-1859 ]نویسللنده و مللورF خ آمریکللایی، در
ماجراهای »داستانی دارد با عنوان « حکایتهای یک جهانگرد»کتاب 

ل اس و خیالباف کله بلا تأمّلجوانی حسّ ۀ، دربار«یک دانشجوی آلمانی
چنانکله در  رات موهلوم ملی شلود،ارواح سلخت گرفتلار تصلوّ در عالمِ

یلا روحلی خبیلث در صلدد  دنیای خیالی خود گملان ملی کنلد کله جلنّ
دوستانش به بحران عقلی و روانی او پی ملی برنلد، و از . تسخیر اوست
محی  می بینند، او را بلرای  او بهترین چاره را تغییرِ مانِرآنجا که در د

 .تحصیل به پاریس می فرستند ۀادام

ز نخسللتین مرحللله از ظهللور و تحللوّل در آلمللان آغللا ۳۳۹۱سللال       
اسلت و در فرانسله آغلاز انقلالب، و در چنلین دوره ای « رمانتیسیسم»

یک دانشجوی آلمانی را، کله از مانلدن « واشنگتن ایروینگ»است که 
   خیلال بیملار شلده اسلت، بله فرانسله ای  درون و سیر در آفاقِ در دنیایِ

هلن را فلرو بشلکند و می فرستد که می خواهلد بلا انقلالب ارزشلهای ک
ا جوان آلمانی فرانسوی امّ. زندگی را با واقعیتهای طبیعی هماهنگ کند

       او مسلتعدّ هیجلان تنلد ملردم در ابتلدا ذهلنِ»نمی شود، و هرچنلد کله 
ا را جلب می کنلد، و مسلحور نظریله هلای فلسلفی زمانله ملی شلود، امّل

اس ت حسّلکه در پی انقالب می آید، طبیعلای صحنه های خون ریزی 
او را سخت می آشوبد، او را از جامعه و جهان بیزار می کند، و بیش از 

 «.پیش به انزوا می کشاند

 « دانشجوی آلمانی»و « بوف کور»تا اینجا شباهتی میان راوی        
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دانشللجوی »، یللک «صللادق هللدایت» ی رفللتنِنمللودار نیسللت، و حتّلل
بعد از جنلگ جهلانی  به فرانسه برای ادامه تحصیل در سالهای« ایرانی

واشلنگتن »بعلد . ل هم زمینله ای بلرای مقایسله بله دسلت نملی دهلداوّ
    او بلله انللدازه ای خجللالتی و » :در روایللت خللود مللی گویللد« ایروینللگ

ا بی تجربه بود که نمی دانست چگونه به جنس لطیف نزدیک شود، امّ
 زیبللایی زن را بللا شللور فللراوان مللی سللتود، و بیشللتر اوقللات خللود را در

خیالی پیکرها و چهره هلای آشلنا ملی گذرانلد و  ۀانزوای اتاقش با نظار
ل او تصلویرهایی از زیبلایی مللی پرداخلت کله بسلیار فراتللر از تخیّل ۀقلوّ

 «.واقعیت بود

، دانشجوی «ولفگانگ»از « واشنگتن ایروینگ»این توصیف          
      توصللیفی آشناسللت و « صللادق هللدایت»آلمللانی، در جهللان داسللتانی 

عروسللک پشللت » ، قهرمللان داسللتانِ«مهللرداد»یللادآور  مللی توانللد مللثالً
عروسلک »بلا راوی « بوف کلور»باشد، و بدیهی است که راوی « پرده

صللادق »هللر دو  ۀاشللتراک ذهنیللت دارد، یعنللی آفریننللد« پشللت پللرده
ا تا اینجای داستان با نمایه ای برخورد نمی کنیم کله است، امّ« هدایت

صللادق » ۀاع داشللته باشللد، زیراکلله در جامعللویژگللی آن نیللاز بلله ابللد
بلا فرهنلگ خلانوادگی و طبقلاتی او، از ایلن گونله  ، مخصوصاً«هدایت

 .او یک نمونه به کمال از آنها بود جوانان بسیار بودند، و خودِ

موجلب شلده « ماجرای یک دانشجوی آلملانی» آنچه در داستانِ        
بلوف »اله ای با عنوان در مق« (سعید)عنایت الله دستغیبی »است که 
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، [دفتلر هنلر، ویلژه صلادق هلدایت]« کور، اثلری از هلدایت یلا آیروینلگ؟
ابلراز « بلوف کلور»حیرت خود را از شباهت این داستان بلا بخشلی از 

« دسلتغیبی». اسلت« ولفگانگ»بر « یاییؤزن ر» کند، کیفیت ظهورِ
 اصللی کتلاب و للبّ ۀل بوف کور، که در واقع هستفصل اوّ»: می گوید

« ملاجرای یلک دانشلجوی آلملانی»مطلب است عینا از داستان کوتاه 
 ۀزیبلایی اثیلری و خیلره کننلد... واشنگین آیرونیگ اقتباس شده اسلت

یک زن خیالی که قهرمان داستان، نادیده عاشقش شده اسلت و سلپس 
... ناگهان او را در شبی بارانی، با لباس مشکی و موهلای بلنلد مشلکی 

مرد می رود و تا مرد بخواهد بیاید،  ۀمقاومت به خانزن بدون . می بیند
 «!زن جسد شده است

 دانشجوی آلمانی یک بلار زنلی را در« یروینگ ا»در داستان            
یلایی ؤخواب می بیند که زیبایی فوق العاده ای دارد و آنگاه ایلن زن ر

    یاهللایش، پیوسللته بللر او نمللودار ؤالت او، و شللبها در رروزهللا در تخللیّ
می شود تا اینکه در بک شب بارانی، در هنگام بازگشلتن بله خانله، در 

     نگللاهش بللر زنللی « گیللوتین»وی ه هللای سللکّه ای از پلّللمیللدانی، بللر پلّلل
« ولفگانلگ»می افتد نشسته و سر بر زانوان فرو گرفتله، بله حلالتی کله 

فکر می کند که یا او از زنانی است که در آن دوره پر آشوب کارشان بله 
فحشاء کشیده است، یا سوگواری است که انقلالب عزیزتلرین کلس او 

وقتللی کلله بلله او نزدیللک مللی شللود، در . گیللوتین کللرده اسللت ۀمللعرا ط
بلله او . خللود مللی بینللد« یللاییؤزن ر»روشللنایی آذرخللش او را همللان 
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پیشنهاد می کند که او را به دوستانش برساند، و زن با اشاره به گیلوتین    
 : می گوید

به هر حال »: ولفگانگ گفت« .من روی زمین دوستی ندارم»]         
 [«!بله، در گور« ».خانه که داری

و خالصه آنکه این زن را به آپارتمان کوچک خود ملی بلرد و بله         
یاهایش می گوید، و از او می خواهلد کله ؤخود با او در ر او از آشناییِ

     در آغللوش او فللرو  بللرای همیشلله بللاهم زنللدگی کننللد و زن مللی پللذیرد و
در حلالی کله زن خفتله اسلت، از « ولفگانگ»صبح روز بعد . می افتد

خلود پیلدا  ۀخانه بیرون می رود تا آپارتمانی بزرگتر، مناسب زندگی تاز
وقتلی کله برگشلت، دیلد کله سلرِ زن از تختخلواب فلرو آویختله »: کند
کنلد و او جلو رفت تا بیدارش . ا جوابی نشنیدبا او حرف زد، امّ. است

دستش را گرفت، دید سرد است . را از آن وضع ناراحت کننده در آورد
مختصلر . صورتش رنگ باخته و ترسناک شده بود. و نبضش نمی زند

 «.رده بودآنکه مُ

همسایگان را خبلر ملی کنلد، و « وحشتزده و پریشان»دانشجو           
ب با تعجّل زن می افتد، مأمور پلیس می آید و همینکه چشمش به جسدِ

و « این زن چه طلور بله اینجلا آملده اسلت؟! عجیب است »: می گوید
ایلن زن  ۀشلما دربلار»: مور پلیس می پرسدأاز م« ولفگانگ»وقتی که 

او را ! چیلزی ملی دانلم»: ملی گویلد ملأمور پللیس« چیزی ملی دانیلد؟
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و آنوقت جللو ملی رود و نلوار سلیاهی را « !دیروز با گیوتین گردن زدند
گردن جسد پیچیده است، باز می کند و سر جسد از تن جلدا  که به دور
  دانشلجوی آلملانی دیوانله وار فریلاد . کف اتاق ملی غلتلدبر می شود و 

دیگر هرگلز رسلتگار  !شیطان مرا تسخیره کرده است! شیطان»: می زند
ر نملی افتلد و ثّؤهرچه می کوشند کله او را آرام کننلد، مل« !نخواهم شد

است که یلک روح خبیلث بلرای تسلخیر او از  که معتقد« ولفگانگ»
زن اسللتفاده کللرده اسلت، دیوانلله مللی شلود، و پللس از چنللدی در  جسلدِ

 «.تیمارستان می میرد

ایللن »: از راوی داسللتان ملی پرسللد« یروینلگا»در پایلان داسللتان       
در »: و راوی در جلواب ملی گویلد« داستان بله راسلتی واقعیلت دارد؟

آن دانشلجو خلودش ملاجرا را بلرای ملن . ..واقعیت آن تردیدی نیسلت
 «.او را در تیمارستانی در پاریس دیدم. تعریف کرد

بدیهی است که استناد روایت به خود آن دانشجو نمی تواند دلیل         
با این استناد به کار می برد،     « یروینگا»شگردی که . واقعیت آن باشد

رسناک و خلارق العلاده و لی تنزد بسیاری از نویسندگان دستانهای تخیّ
محیّرالعقول معمول بوده است، و نیز بدیهی است کله هیچیلک از ایلن 
نویسللندگان انتظللار نداشللته اسللت کلله بللا چنللین اسللتنادهایی طنزآمیللز، 
حکایتهایی را که هیچ صاحب عقل سلیمی باور نمی کند، باور کردنلی 

وم کله اینکله از کجلا معلل« یرونیلگا» و جنبه ای دیگر از شگردِ. کند
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راوی که با دانشجوی آلملانی در تیمارسلتان دیلدار داشلته اسلت، خلود 
 ؟باشددیوانه نبوده 

می دانسته انلد، « وم انسانزندگی دّ»یا را ؤا نویسندگانی که رامّ          
و در عین حال می خواسته اند کله دنیلای درونلی روحهلای پریشلان یلا 

ل و تجربه داشلته انلد در تأمّق بیمار را تصویر کنند، در این دو زمینه آن
 که بتوانند با نوشته هاشان خواننلده را بلرای سلیر و سلیاحت در دنیلایِ

هم با نظر به نمونه هلایی « صادق هدایت ». او یاری دهند خودِ درونیِ
نوشلته اسلت، و اگلر هلم داسلتان  را« بوف کلور»از این گونه داستانها 

را « یروینللگان واشللنگت»اثللر « ماجراهللای یللک دانشللجوی آلمللانی»
باشللد، در ایللن مللورد مللی تللوان گفللت کلله تأثیرپللذیری او بللوده خوانللده 

ایلن معشلوق « بلوف کلور»ل مقلّدانه نبوده است، زیرا که در بخلش اوّ
روح اوسللت، کلله در بزرگسللالی، در  معصللومیتِ ۀکللودکی یللا دور ۀدور

      «زن اثیللری» هنگللامی کلله او مللی خواهللد خللود را بشناسللد، در قالللبِ
 مللنِ»یللرد و روح و جسللم خللود را بلله او تسلللیم مللی کنللد تللا در مللی م
است وجود نداشته باشد، و به این ترتیب دنیلای « اتهلکّ»ش که «دیگر

راوی از دنیای بزرگسالی او جدا می شود، و اویی که به پیرمرد  کودکیِ
تبلدیل ملی شلود، در دنیلایی و متعللق بله « اتلهلکّ»خنزر پنزری و قاتل 

راوی هرگلز آن را نخواسلته اسلت و « ۀگمشلد ملنِ»که  دنیایی می ماند
      خواننللده « ماجراهللای یللک دانشللجوی آلمللانی»در . نپذیرفتلله اسللت

می تواند یکی از دو امکان را انتخاب کند و بر مبنای آن داسلتان را بله 



460 
 

مالیخولیلایی « ولفگانلگ»ل اینکله از دیلد امکلان اوّ. معنایی برسلاند
سلللرانجام او را تسلللخیر کنلللد و بللله  یلللک روح خبیلللث، بلللرای اینکللله

تیمارسللتان بینللدازد و بلله مللرگ بسللپارد، سللر آن زنللی را کلله روز پللیش 
انقالبیون با گیوتین گردن زده بودند، به تن او می چسباند و به او جلان 

را بفریبللد و او زن را در « ولفگانللگ»ت مللی دهللد تللا و جنللبش موقّلل
بلا واقعیلت رو بله رو ظلمت شب به خانه ببرد، و بعد در روشلنایی روز 

این واقعیت چنان سنگین باشد که نظلام خلرد را در او از  ۀشود و ضرب
م اینکله خواننلده بیشلتر نمایله هلا را در داسلتان و امکان دوّ. هم بپاشد

استعاری بینگارد و داستان را چنین تفسیر کند که هرگلاه « یروینگا»
زن و  واقعیتِ بلوغ جنسی، به جای برخورد با ۀمردی جوان، در بحبوح

خیللالی زن در  طبیعللی، بللا صللورتِ کشللشِ خللود در بللروزِ آزاد گذاشللتنِ
عشق برایش دگرگون ملی شلود و  روح به سر برد، معنای واقعیِ خلوتِ

 .چنین عشقی او را به جنون می کشاند

در سللاختمان « صللادق هللدایت»گفتللار در تللأثیر پللذیریهای             
تیجله ملی رسلانم کله  او  در  مقلام  را بله ایلن ن« بوف کلور »مضمونی 

داستان کوتاه به شلیوه اروپلایی یلا غربلی را در  نخستین نویسنده ای که
ادبیات فارسی پدید آورده است، توفیقی تحسین انگیز داشلته اسلت، و 

« ر الیسلتی»این داستانها را می توان در میان داسلتانهای  ۀبهترین نمون
سلیر هنرآملوزی و تجربله انلدوزی خلود ا او در یا واقعی او پیدا کرد، امّ

نیللز یللک « بلوف کللور»هرگلز نتوانسللت یللک داسلتان بلنللد بنویسللد، و 
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به زور بلند شده است، و ناهمگونی در تأثیرپلذیریها آن را  داستان کوتاهِ
او  للی و روانشلناختیِبه آشلفته تلرین و نلا بله سلامان تلرین داسلتان تخیّ

هم اشلاره شلد، در کله قلبالًا در علین حلال، چنانامّل. تبدیل کرده اسلت
یک داستان به سامان نهفته است که می توان آن را از بلار « بوف کور»

« صلادق هلدایت»پیرایه های نامناسب و عاریتی سبک کرد و دید کله 
              رد و دریلللت و ارزش ایلللن داسلللتان پلللی ملللی بُلللاگلللر خلللود بللله اهمّ
داستانی بلی نظیلر الل دید خود را حفظ می کرد، قتأثیرپذیریهایش است

 ۀی دربللارو بلله طللور کلّلل« اسللتمناء»و « بلله خللود عشللق ورزی»در بیلان 
 .پدید آورده بود« بی معشوق عاشقانِ»

  :«بوف کور»*

 «عاشاان بی معشوق»داستان    
نگریسلتن، آن را در « بلوف کلور»اکنون، پلس از ایلن همله در          

کله در شاخسلار  عجیب، زیلرا: مثل درختی می بینم عجیب و تماشایی
انبوه آن بسیار شاخه ها پیداست از درختان گوناگون برگرفتله و در هلم 
بافته؛ و با این ترکیب، از فاصله ای، در نظر به هیچ درختی نمی مانلد؛ 
و تماشایی، زیرا که از نزدیک برگها و شکوفه های هر شلاخه ای از آن 

تی آشلنا را در با شکلها و رنگهای اصیل خود، پاره ای از شاخسار درخ
برابر چشم بیننده می گیرد، و اگر بیننده درنگ کند، می تواند تمامی آن 

 ا آن درختهلای آشلنایِامّ. زدادرخت آشنا را در دیدگاه خیال خود برافر
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در « بلوف کلور»نیسلت، هرچنلد کله « بلوف کلور»گوناگون درخلت 
بلا  کنجکلاوی خلود در . مجموع  درختی عجیلب  و  تماشلایی  باشلد

با درنلگ در برابلر هلر پلاره از شاخسلار ایلن درخلت  فصل پیش، چند
خود از درختهای آشنا، بعضلی از  عجیب و تماشایی، در دیدگاه دانشِ

نمایان ترین آنها را نظاره کردم، و اکنون می خواهم بدانم کله اگلر ایلن 
، در بیفتلددرخت را سخت تکان بدهم تا شلاخه هلای علاریتی آن فلرو 

می ماند که توانسته اسلت ایلن درخلت عجیلب و  اساس چه چیز به جا
گذشللته همللواره  ۀتماشللایی را برپللا نگهللدارد، درختللی کلله در چنللد دهلل

بله  ب ایلن تماشلاگران غالبلاًتعجّلو ب داشته اسلت، تماشاگرانی متعجّ
تحسینی انجامیده است گاه آمیخته با همدلی و همفکری، و گاه نمودار 

 . هراس و بیزاری

عجیب و تماشایی را سلخت تکلان دادم،  بزرگِ تِمن آن درخ         
کوچک سیبی  و اکنون آنچه به جا مانده است، چنانکه می بینم درختِ

. بلی معشلوق تنهلایی، در زنلدگی عاشلقانِ ۀاست در بلاغ فراملوش شلد
در اتاقم یلک آینله »: کیست؟ این مرد که می گوید« بوف کور»راوی 

بیلنم و در زنلدگی محلدود  به دیوار است که صورت خودم را در آن می
، در «اله هاست که به من هیچ ربطلی نلداردتر از دنیای رجّمن آینه مهمّ

اله ها، یا دنیای خارج از وجود خود، در آیینه چله بریدگی از دنیای رجّ
می بیند؟ او زندگی خود را به چهار دیوار اتاقش محلدود کلرده اسلت، 

 اوسلت، و او صلورتِ اتاقش دنیای او شلده اسلت، و دنیلای او تنهلایی
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تلر از نله بلرای او مهمّیچلرا آی .نه می بیندیخود را، تنهایی خود را در آی
 ۀنیاله هاست؟ آیا دیگران هرگز صورت او را چنانکه او در آیدنیای رجّ

تنهایی خود دیده است، ندیده اند، یا چنان دیده اند که آنها را به خنده 
که مو بله « و ترسناکی ۀنندز ۀخراشید ۀچه خند»هم  انداخته است، آن

 تن آدم راست می کند؟

« بلوف کلور»به میان ملی آیلد، راوی « عشق»وقتی که سخن از 
می کند، خود را از آن مبرّا می کند، زیرا که به نظر  اله ها را ردّعشق رجّ
تی الله هلا یلک هرزگلی، یلک ولنگلاری ملوقّرجّۀ بلرای همل»او عشق 

. می خواهد« جاودانی»و  «سمقدّ»، «پاک»پس او عشق را . «است
الله هلا عشلق رجّ»: اله ها می گویدعشق خود با عشق رجّ ۀاو در مقایس

الحات رکیک که در عالم صطرا باید در تصنیفهای هرزه و فحشاء و ا
مثلل دسلت خلر تلو لجلن . پیدا کلرد ،مستی و هوشیاری تکرار می کنند

 پلس چلرا خلود او وقتلی کله بله جلای« .زدن یا خاک تو سلری کلردن
یا هر اسم و صفت پاک دیگلری، نیمله دیگلرش را « معشوق»، «زن»
ایلن »: می خواند، او را دلخواه تلر ملی بینلد؟ چلرا ملی گویلد« اتهلکّ»

کلمه مرا بیشتر به او حریِ می کرد، بیشتر او را سرزنده و پر حلرارت 
زن »می یابیم « اتهلکّ»؟ معنایی که در برابر کلمه «به من جلوه می داد

   چگونله ممکلن . اسلت« وسلپی، زن وقلیح و دریلده، و سللیطهبدکار، ر
س و جلاودانی ملی خواهلد، دّمی شود که مردی که عشق را پلاک و مقل

زن او را بیشللتر بلله زن حللریِ کنللد، و زن را بللرای او  اتلله خوانللدنِلکّ
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جلوه بدهلد؟ آیلا زن فقل  در حلالتی کله « سرزنده تر و پر حرارت تر»
ده و سلیطه باشد، سرزنده تلر یو وقیح و در اته باشد، بدکار و روسپیلکّ

و پرحرارت تر جلوه ملی کنلد و ملی توانلد ملرد را بله خلود حلریِ تلر 
اللله هللا نیسللتند کلله ایللن رجّ« بللوف کللور»کنللد؟ مگللر بلله نظللر راوی 
خلاک تلو »و « خلر تلو لجلن زدن دستِ»هماغوشی پاک و مقدس را 

و « معشلوق»اله هایند که به جلای می دانند؟ و همین رجّ« سری کردن
    یلاد « لکاتله» ۀیا هر اسم و صلفت پلاک دیگلری، فقل  از زن بلا کلمل

، و ایلن «نشلمه»و « لگلوری»، «پتیلاره»می کنند که مترادف است با 
 .کلمه ها آنها را به زن حریِ تر می کند

درونلی  یلک تضلادّ می خواهد از وجلودِ« بوف کور»آیا راوی           
او           . ی در روایللت او وجللود دارددّخبللر بدهللد؟ بللی گمللان چنللین تضللا

ولی عشق نسبت به او بلرای ملن     »: می گوید« اتهلکّ»عشقش به  ۀدربار
الله هلا ایلن چیلز دیگلر کله عشلق او را از عشلق رجّ. «چیز دیگلر بلود

الله پنهلانی یلک رجّ متمایز می کند، چیست؟ مگر وقتی که او در نقابِ
اله تصور می کند و به خود او را یک رجّاته اته می رود و لکّبه بستر لکّ

اله ها دارد؟ رجّ می پذیرد، از هماغوشی انتظاری متفاوت با هماغوشیِ
همان حالتی را احسلاس « بوف کور»آرزویی، راوی  در این هماغوشیِ

یلک بلار دیگلر توصلیف . اله ای پیلدا ملی شلودمی کند  که  در هر رجّ
« چیللز دیگللری»بله زن  او را کلله عشللقِ« بللوف کلور» راوی هماغوشلیِ

 :است از زبان خود او می شنویم
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مثل این بود که جان تازه ای بله کالبلد ملن  حرارت رختخوابش»       
تن گوارا، نمناک و خوش حلرارت او را بله یلاد هملان دختلرک . دمید

الغری که چشمهای درشت و بیگناه ترکمنی داشت و کنلار  ۀرنگ پرید
نله، مثلل . کردیم در آغلوش کشلیدم نهر سورن با هم سرمامک بازی می

یک جانور درنده و گرسلنه بله او حملله کلردم و در تله دللم از او اکلراه 
مهتلابی و  تلنِ. عشق و کینه با هم بلود داشتم، به نظرم می آمد که حسّ

خنک او، تن زنم مثل مار ناگ که دور شکار خودش می پیچلد از هلم 
نه اش مسلت کننلده عطلر سلی –باز شد و مرا میان خودش محبوس کرد 

بود، گوشت بازویش که دور گلردنم پیچیلد گرملای لطیفلی داشلت، در 
چلون در ایلن دقیقله . این لحظه آرزو می کردم که زندگی ام قطلع بشلود

کینه و بغضی که نسبت به او داشتم از بین رفت و سلعی ملی کلردم  ۀهم
ه بی آنکه ملتفت شده باشم مثل مهر گیلا. خودم را بگیرم ۀکه جلو گری

ملن . پشت گردنم چسلبیدبه پاهایش پشت پاهایم قفل شد و دستهایش 
ات تن حرارت گوارای این گوشت تر و تازه را حس می کردم، تمام ذرّ

مه به عمی کردم که مرا مثل ط حسّ. سوزانم این حرارت را می نوشیدند
احساس ترس و کیف به هم آمیخته شلده بلود، . درون خودش می کشید

در میان این فشار گوارا . یار می داد و گس مزه بودخ ۀدهنش طعم کون
ات چلون تلنم، تملام ذرّ. عرق می ریخلتم و از خلود بیخلود شلده بلودم

وجودم بودند که به من فرمانروایی می کردند، فتح و فیروزی خود را به 
من محکوم و بیچاره در این دریای بی پایان در . آواز بلند می خواندند

موهلای او کله . ج سر تسلیم فلرود آورده بلودممقابل هوی و هوس اموا
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بوی عطر موگرا می داد، بله صلورتم چسلبیده بلود و فریلاد اضلطراب و 
 «.شادی از ته وجودمان بیرون می آمد

خود را در توصیف ایلن  تمام داستان اصلیِ« بوف کور»راوی           
دردهلا  ۀدرونی او، هم همه تضادّ. هماغوشی خالصه کرده است ۀصحن

آنچه کله او . پریشانیهای روحی او، در این توصیف آشکار شده است و
یاهلا، خیالهلا و ؤاست که در پشت نمایله هلای گونلاگون، در ر کوشیده

اندیشه های هذیانی و افیونی پنهان نگاه دارد، بی آرایه هلای اسلتعاری 
در هنگام او . و کنایی، در توصیف این صحنه به نمایش در آمده است

چشللمهای مللورّب »متفللاوت خللود، فقلل  بللا اشللاره بلله  سللخن از عشللقِ
اینها »: زن، می گوید «ِعجیب، دهن تنگ نیمه باز، صدای خفه و آرام

اینهلا آنچله  ۀر از یادگارهای دور و دردناک بود و من در همبرای من پُ
را که از آن محروم مانده بودم که یک چیز مربوط به خودم بود و از من 

آیا برای همیشه ملرا محلروم کلرده . و می کردمگرفته بودند، جست و ج
. بودند؟ برای همین بود که حس ترسناک تلری در ملن پیلدا شلده بلود

ت دیگری که برای جبران عشق نا امیلدم احسلاس ملی کلردم، بلرایم لذّ
 «.یک نوع وسواس شده بود

ه و در لبلاس اب محلّقصّ و پس از بیان این حالت است که با یادِ       
اتله ملی رود، و در زر پنزری، گزلیلک بله دسلت، بله بسلتر لکّپیرمرد خن

 ناگهلان حلسّ»: صحنه ای که توصلیف آن آورده شلد، ملی گویلد پایانِ
کردم که او لب مرا به سختی گزید، به طوری که از میان دریده شد، آیلا 
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طور می جوید یا اینکه فهمید ملن پیرملرد  انگشت خودش را هم همین
خودم را نجات بدهم، ولی کمترین حرکت لب شکری نیستم؟ خواستم 

گوشت تن مارا به . هرچه کوشش کردم بیهوده بود. برایم غیرممکن بود
در میان کشمکش، . گمان کردم دیوانه شده است. هم لحیم کرده بودند

کردم گزلیکی که در دستم بود به  دستم را بی اختیار تکان دادم و حسّ
وی صورتم ریخلت، او فریلاد گرمی ر  مای –یک جای تن او فرو رفت 

مای  گرمی که در مشت ملن پلر شلده بلود هملین  -کشید و مرا رها کرد
بله تللن او  ،دسلتم آزاد شلد. طلور نگهداشلتم و گزلیلک را دور انلداختم

 «او مرده بود –سرد شده بود  مالیدم، کامالً

از چیزی سخن می گوید که در گذشلته هلای « بوف کور»راوی   
ه ای که به دوران کودکی او بر می گردد، او را از دور و دردناک، گذشت

او بوده است، و « مربوط به خودِ»کرده بودند، چیزی که « محروم»آن 
بزرگسللالی، شللاید در آخللرین فرصللتی کلله از زنللدگی بللرای او  اکنللون در

مربلوط بله آن است که برای همیشه او را از آن چیز ِ  مانده است، نگرانِ
 حللسّ»شللند، و بلله همللین دلیللل اسللت کلله کللرده با« محللروم»او  خللودِ

در او پیدا می شود، زیرا کله در محلروم مانلدن از یلک « ترسناک تری
آن می شود تا آن را به نحلوی  چیز حیاتی، ناگزیر چیز دیگری جانشینِ
ی کله ملی توانلد «ت دیگلرللذّ»جبران کند، و چیست این جانشین، یلا 

او باشلد؟ « حرومیلتم»راوی، یلا هملان  «ِعشق نا امید» ۀجبران کنند
او را بله « محرومیلت»روان خود دریافته است که ایلن  آیا او در کاوشِ
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روانی خطرناک تبدیل کلرده اسلت؟ آیلا او خلود را بله ایلن  یک بیمارِ
اتله هملان لکّ تسللیم خواهلد کلرد؟ و آیلا کشلتنِ« ترسلناک تلر حسّ»

درآملده اسلت؟      « وسلواس»چیزی است کله بلرای او بله صلورت یلک 
بریدن از زن بلرای همیشله، بلا « ترسناک تر حسّ»اینکه مفهوم این یا 

 ردن؟بی معشوق مُ است و عاشقِ« زن کشتنِ» ۀاستعار

 ، در جلای جلای روایلت، چنلین بلر «بوف کلور»از سخن راوی         
« فرویللد» نگللرش و بیللنشِ ، در حللدّ«روانکللاوی»مللی آیللد کلله او بللا 

ا کلودک در رشلد شخصلیت طبیعلی ملادر بل ۀیت رابطآشناست؛ به اهمّ
کلودک را رفتلار  ۀکودک پی برده است؛ و به خوبی می داند کله آینلد
 زیخواهشلهای غریل پدر و مادر با او، و کیفیت برخورد جامعه با بلروزِ

روانلی  داند که اگلر بیملاری و پریشلانیِ او به خوبی می. او رقم می زند
تها در کلودکی لّاین ع ۀتها داشته باشد، سر حلقیک بزرگسال بسیار علّ

: با این آگاهی علمی است که در یک جلا ملی گویلد. او پیدا شده است
ه فق  یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است، آرزوهلایی کله بله قصّ»

محلدود و  ۀآن نرسیده اند، آرزوهایی کله هلر متلل سلازی مطلابق روحیل
: ؛ و در جللایی دیگللر مللی گویللد«ر کللرده اسللتمللوروثی خللودش تصللوّ

ایلن رشلته هلایی کله . را بسلتم و دنبالله خیلاالت را گلرفتم چشمهایم»
ر از کیف مرا تشلکیل ملی داد، سرنوشت تاریک، غم انگیز، مهیب و پُ

آنجایی که زندگی با مرگ به هم آمیخته می شود و تصویرهای منحلرف 
یلهلای محلو شلده و م دیلرین، ۀشده به وجود می آید، میلهای کشته شلد
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؛ و بلا ایلن «وند و فریلاد انتقلام ملی کشلندخفه شده دوباره زنده ملی شل
گاهی علمی است که گاه برای خود ر یاهلای سلمبولیک و تعبیرپلذیر ؤآ

: ب آور نیسللت کلله در جللایی از داسللتان مللی گویللدمللی سللازد، و تعجّلل
      پلکهللای چشللمم کلله پللایین مللی آمللد، یللک دنیللای محللو جلللوم نقللش »

ه بلودم و بلا یلک دنیلایی کله همله اش را خلودم ایجلاد کلرد. می بست
در هللر صللورت خیلللی حقیقللی تللر و . افکللار و مشللاهداتم وفللق مللی داد

مثل اینکه هیچ ملانع و علایقی در جللو . طبیعی تر از دنیای بیداریم بود
   رم وجلود نداشلت، زملان و مکلان تلأثیر خلود را از دسللت فکلر و تصلوّ

آن بود،  ۀزایید[ یاؤر]شهوت کشته شده که خواب  می دادند، این حسّ
فاقلات بلاورنکردنی وللی احتیاجات نهانی من بلود، اشلکال و اتّ ۀاییدز

و بعلد از آنکله بیلدار شلدم، در هملان . م ملی کلردطبیعی جلو من مجسّ
داشلتم، از زملان و مکلان خلودم بلی خبلر  دقیقه به وجود خلودم شلکّ

گویا خوابهایی که می دیدم همه اش را خودم درست کرده بلودم  -بودم
 «.می دانسته ام را قبالًو تعبیر حقیقی آن 

کلار  بر نیمکتلی در اتلاقِ روانیِ یک بیمارِ« بوف کور»راوی             
 یک روانکاو آرمیده نیست که برای یلاری گلرفتن از روانکلاو و درملانِ

یلت خلاطرات دوران خردسلالی و خلود، بلی خبلر از اهمّ روانیِ یِبیمار
تهللای اصلللی لّت یللا عکنللونی در تشللخیِ علّلل یاهللایُؤنوجللوانی و ر

او . بیماری، آنچه را که به یاد می آورد، بدون تغییر و تحریف بیان کند
  ،«بیمار» نقشهایِ: خود سه نقش بر عهده بگیرد می خواهد در روایتِ
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و در نقللش نویسلنده اسلت کلله آنچله را کلله  ،«نویسلنده»و « روانکلاو»
چلک کو یلک درخلتِ نقشهای بیمار و روانکاو او می گویند، و در حدّ

سلیب اسلت، بللا شلاخه هللای برگرفتله از درختهلای گونللاگون، بله یللک 
و شلاید او در نقلش . درخت بزرگ عجیب و تماشایی تبدیل ملی کنلد

نویسنده است که از خوانندگان ژرف نگر انتظار داشته باشد که درخت 
 بزرگ عجیب و تماشایی او را سخت تکان بدهند تا درخلت کوچلکِ

عا نامله ای در محکلوم  د که او با داستانش ادّسیب او را ببینند، و ببینن
معیارهلا و  کودکلان و شِراخالقی و آیینی جامعه در پلرو تهایسنّ کردنِ

  و  کلللرده اسلللتارا للله زن و ملللرد  اجتملللاعی در روابللل ِ محلللدودیتهایِ
ایجاد جامعه ای مبتنی بر اسلتبداد را بله اشلاره نشلان  در ثرؤعاملهای م
 .داده است

چنلین زمینله ای اسلت کله بلا اطمینلان ملی تلوانم  یافتنِ با فراهم        
در کودکی از نخستین عشلق یلا نخسلتین « بوف کور»بگویم که راوی 

 ،عشقهای پیش از بلوغ محروم داشته شده اسلت، و بلا ایلن محرومیلت
زن برایش به موجودی ناشناختنی تبلدیل شلده اسلت، و در ایلن بیگانله 

عشلقهای بعلد از بللوغ را از دسلت ا یماندن با زن، در بزرگسالی عشق 
را بلا « واقعلی زنِ»خلود، « عشلق نلا امیلدِ» داده است، و برای جبرانِ

زن  از دنیای خود طرد کلرده اسلت، و بلا طلرد کلردنِ« کشتن» ۀاستعار
او هم که دست نیافتنی مانده اسلت، نلاگزیر بایلد « آرمانیِ زنِ»واقعی، 

    -تبللاه بمانللد و زنللدگیِ «بللوف کللور» روایللت راویِ بمیللرد، و در پایللانِ
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ردن تبدیل شلده زندگی پیش از مُ عشق به مرگِ شده ای که در آن مرگِ
من برگشتم بله خلودم نگلاه کلردم، دیلدم لباسلم »: است، و او می گوید

پاره، سرتاپایم آلوده به خلون دلمله شلده بلود، دو مگلس زنبلور طالیلی 
       در هللم کوچللک روی تللنم  دورم پللرواز مللی کردنللد و کرمهللای سللفیدِ

زن را ، و ایلن وَ«رده ای روی سینه ام فشار می دادزن مُمی لولیدند، و وَ
 .خود احساس می کند ۀرده عشق بر سیناز مُ

محروم داشتگی از نخستین عشق یا  ۀدر فاصل« بوف کور»راوی        
نخستین عشقها در خردسالی تا بعلد از شکسلت خلوردگی در عشلق در 

و دسللت نیللافتنی « زن آرمللانی»یللک  سللتایشِ بزرگسللالی، همللواره بللا
واقعلی را بلا  دسلت یلافتن بله یلک زنِ خلود در توانسته است شکسلتِ

یلک لحظله  واقعی جبران کند، و در عین حال در حسرتِ نفرت از زنِ
یگانله شلود و او بتوانلد « زن آرملانی»با « واقعی زنِ»که در آن برایش 

هملوراه سلوخته اسلت و  عشلق ببینلد، ۀخلود را در آیینل کمال یلافتگیِ
. خود را در چهار دیواری اتاقش از دیگران پنهان داشته اسلت سوختنِ

بلوف »عشق اسلت کله راوی  ۀتلخ و دردناکی از تجرب در چنین فقدانِ
اله هلایی ملی بینلد کله او ق در فتح زن را رجّمردان موفّ ۀ، که هم«کور

و تن بله ملرد زنهای دل  ۀرقابت ندارد، و هم قدرت با هیچیک از  آنها
       « ه پزهللاشللاگرد کلّلل»اتلله هللایی مللی بینللد کلله فقلل  بلله درد داده را لکّ

 ۀبللا او در جزیللر»: مللی خورنللد، بزرگتللرین آرزویللش ایللن مللی شللود کلله
گمشده ای باشم که آدمیزاد در آنجا وجود نداشته باشد، آرزو می کلردم 
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هلا کله الله ایلن رجّ ۀیا صاعقه آسمانی همل که یک زمین لرزه یا طوفان
        پشللت دیللوار اتللاقم نفللس مللی کشللیدند، دونللدگی مللی کردنللد و کیللف 

ی در او حتّل« .می کردند، همه را می ترکانید و فق  من و او می ماندیم
      حللال خللود چنللان از توانللایی جنسللی خللود نللا امیللد اسللت کلله آرزوی مُ
جلانور دیگلر، یلک ملار هنلدی، یلا یلک هر آیا آنوقت هم »: می گوید

نمی داد؟ آرزو می کلردم کله یلک شلب را بلا او  حرا به من ترجی اژدها
 ۀبه نظرم می آید که این نتیج -بگذرانم و باهم در آغوش هم می مردیم

 «.عالی وجود و زندگی من بود

کلودک او می خواهد بگوید بدا به حال آن جامعه ای که بلا منلع ِ       
سلت، یلزی اهای غرپاکترین خواهشل بروزِ ۀاز کوچکترین کنشی که نشان

به وحشتش بیندازند و او را از حقیقلت « گناه»در برابر مفهوم دوزخی 
ملات باطلل و سلیاه بیلا کننلد، و حیات تهلی کننلد و روحلش را بلا توهّ

عللالی وجللود و  ۀنتیجلل»سللرانجام ناخواسللته از او مللردی بسللازند کلله 
برایش در معنای یک هماغوشی کامل و به دور از محلدودیتها « زندگی

«  بلوف کلور»راوی . اخالقلی و اجتملاعی خالصله شلودمزاحمتهای ِ و 
کوه و عظملت نمی خواهد با این مبالغه در این اعتراف جلوه ای از شفل

« غزللی عشلقِ»را آشکار کرده باشد زیرا کله در « اتهلکّ»عشق خود به 
، و در «اتللهلکّ»وابسللته مللی دانللد، نلله بلله « زن اثیللری»او خللود را بلله 

ت هماغوشی را می جوید، یعنلی آن چیلزی را ق  لذّفق  و ف« اتهلکّ»
کلودکی ملرد را بلرای بهلره وری از آن از آغاز ِ « طبیعت»می جوید که 



473 
 

ملی شلمارد و « گنلاه»کلودکی آن را  از آغلازِ« جامعه»آماده می کند و 
 .می کند« منع»کودک را از آماده شدن برای بهره وری از آن 

تی للذّ[ Orgasm]« انزال» ی خودِبرا« بوف کور»راوی  ۀجامع          
طبیعی و روا قا ل نیست و هماغوشلی را وظیفله ای آیینلی بلرای تولیلد 

را که در دیدگاه عللم در « استمناء»مثل می داند، و با این اعتقاد عمل 
« گنلاه»جنسی،  زۀنشی است طبیعی در رشد غریخردسالی و نوجوانی کف

      ن خللروی معللیّی و افمللی شللمارد و بللرای آن کیفرهللای وحشللتناک دنیللو
ه و فیلسلوف و علارف بلزرگ قلرن ، متألّ«د غزالیامام محمّ». می کند

، بلرای نکلاح فوا لدی بلر «کیمیای سلعادت»پنجم هجری، در کتاب 
     فرزنللد اسللت، چهللار ثللواب  ل آن کلله آوردنِاوّ ۀمللی شللمارد و در فا للد

باشلد در  آنکله سلعی کلرده»: ل آن می گویلدثواب اوّ ۀمی بیند، و دربار
تعلالی اسلت از وجلود آدملی و تناسلل وی، و هرکله  آنچه محبوب حلقّ

 نماند که این محبوب حلقّ حکمت آفرینش بشناسد، وی را هیچ شکّ
خویش  ۀتعالی است، هرگاه که خداوند زمینی که زراعت را شاید به بند

دهد و تخم به وی دهد و جفتلی گلاو و آالت زراعلت، اگلر بنلده هلیچ 
اند که مقصود خداوند از این چیست، اگرچه خداوند بله خرد دارد، بد

م بیافریللد، و آلللت مباشللرت حِللزبللان بللا وی نگویللد و ایللزد تعللالی کلله رَ
زنان بیافرید و شهوت را بر  ۀبیافرید و تخم فرزند در پشت مردان و سین

ل کرد، بر هیچ عاقلل پوشلیده نمانلد کله مقصلود از ایلن مرد و زن موکّ
 ل را به حیلت از خود دور کند و موکّ ضای    کسی تخم  چون. چیست
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 « .از راه مقصود فطرت بگردیده باشد ، بی شکّکند

منطقلی بله  آیینی آن، کامالً ۀ، با توجه به زمین«غزالی»این سخن   
نظر می آید، به ویژه با تأکید بر اینکه هماغوشی مرد و زن بلرای تولیلد 

ضلای  »او بله  ۀا اشلارامّل. طبیعی اسلت یا هدفِ« فطرت مقصودِ»مثل 
بلله حیلللت از خللود دور »، یعنللی شللهوت را «لموکّلل»و « تخللم کللردنِ
، بلله مفهللوم ارضللای میللل جنسللی اسللت از هللر طریقللی مگللر «کللردن

هماغوشی بعد از نکاح، و بدیهی است که یکی از این طریقهای مکروه 
اسلت کله در واقلع « اسلتمناء»و ممنوع، که در آن تخم ضای  می شود، 

 .ی اطفای شهوت، و یا دور کردن موکّل آن استحیلتی برا

و  نگریستن به زنان آفتِ پیدا کردنِ»با عنوان « غزالی»ا همین امّ  
، چنللان مللرد را، در بیللرون از چهللار دیللواری «آنچلله حللرام اسللت از آن

را « فرشلته»زن برحذر می دارد که گویی می خواهد  ۀنکاح، از مشاهد
بدان کله ایلن نلادر بلود کله کسلی » :برحذر بدارد« شیطان» ۀاز مشاهد

قدرت یابد اندر چنین کار و خویشتن نگلاه توانلد داشلت، اوللی تلر آن 
عالءبلن زیلاد . کلار چشلم اسلت ءو ابتلدا: بود که ابتداء کار نگاه دارد

همی گوید کله چشلم بلر چلادر زن ملیفکن کله از آن شلهوتی در دل تلو 
زنلان و  ۀر جاملو حقیقت واجب بود حذر کردن از نظلر کلردن د. افتد

بلکله پیغلام فرسلتادن و  ،آواز ایشان بوی خوش ایشان و شنیدنِ شنودنِ
اگلر  –شنیدن ، و به جایی گذشتن که ممکن بود که ایشان تو را ببیننلد 
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 ۀکه هرجا که جمال باشد، این تخم شهوت و اندیش –تو ایشان را نبینی 
 «...بد اندر دل افکندن بود

زیبلاترین « بوف کلور»است که برای راوی  و در چنین جامعه ای       
ه نگریستن بلر بلدن یدو ماندگارترین خاطره اش از دوران خردسالی دزد

قدر آن روز پشت همین درختهای سرو دنبلال ه ما چ»: یک دختر است
اتله یک مرتبه که من دنبال همین لکّ... یکدیگر دویدیم و بازی کردیم 

او را . و لغزیلد و در نهلر افتلادرفتم نزدیک همان نهر سورن بود، پای ا
بیرون آوردند، بردند پشت درخت سرو رختش را عوا بکنند، من هم 

از  دزدکلیاملا ملن . دنبالش رفتم، جلو او را چلادر نملاز گرفتله بودنلد
بعد یک رو دوشلی سلفید بله تلنش ... دیدمپشت درخت تمام تنش را 

نلازک بافتله شلده پیچیدند و لباس سیاه ابریشمی او را که از تار و پلود 
بلوف »و در هملین جاسلت کله راوی « .بود، جللو آفتلاب پهلن کردنلد

ملرد  ۀهیکل ترسناک مردی را می بیند که در بزرگسالی بلا چهلر« کور
بلوف »ه بلر او نملودار ملی شلود، و ایلن چهلره در داسلتان اب محلّقصّ
کلرده انلد و هلم « غصلب»مردانی است که هم زن را  ۀهم ۀچهر« کور

و در همللین جاسللت کلله  . داده انللد« حللذر»نزدیکللی بلله زن  راوی را از
    ل نوجللوان در ارضللای میللل جنسللی، کلله از تخیّلل« بللوف کللور»راوی 

: می شود ،  نخستین توصیف  را می آورد « استمناء » زمینه ای برای 
صلدای . درخت کهن سرو روی ماسله هلا دراز کشلیدم باالخره  پای» 

 نلامفهومی کله در علالم خلواب زمزمله آب مانند حرفهای بریده بریده و 
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گلرم و  ۀدسلتهایم را بلی اختیلار در ماسل. می کنند، به گوشلم ملی رسلید
گلرم و نمنلاک را در مشلتم ملی فشلردم، مثلل  ۀنمناک فرو بلردم، ماسل

گوشت سفت تن دختری بود که در آب افتاده باشد و لباسش را عوا 
 «.کرده باشند

ا نظر دیدن عاشق بشود، امّدارد که با یک  خود حقّ ۀاو در جامع
باید این عشق را در خود پنهان بدارد و در محرومیت از معشلوق آن را 

معشلوق  ا از خلودِل به جایی برساند که او را سخت بسوزاند، امّبا تخیّ
، بله «آفت نگریستن به زنلان» ۀدر دنبال« غزالی»بی نیاز کند، چنانکه 

ود و خویشتن نگلاه دارد هرکه عاشق ش»این حدیث می پردازد که  نقلِ
بلا « بلوف کلور»و راوی « .و پنهان دارد و از آن رنج بمیرد، شهید بلود

عاقبلت ایلن گونله  تلخ و سلیاه و دردنلاک خلود بله شلوم بلودنِ داستانِ
 . گواهی می دهد« عشق شهادتِ»

داسلتان بلرادران . پدر و مادر حضلور ندارنلد« بوف کور»در             
 ۀبلاکر یلک دختلرِ» ها پلدر راوی اسلت، و عاشلقِدوقولو که یکی از آن

ملی شلود، و ایلن دختلر را بله جلرم « اص معبلد لیلنگمبوگام داسی، رقّل
اسلتعاری  معبلد بیلرون ملی کننلد، یلک داسلتانِ آبستن شدن از خلدمتِ

واقعیلت هلم داشلته « بلوف کلور»آنکله بلرای راوی  است، و به فلراِ
ه اش ملادرش او را بله عمّل د راوی، پدر وباشد، اینکه اندکی بعد از تولّ

در شللهر ری مللی سللپارند و خودشللان  مللی رونللد و بللرای ابللد از دنیللای 
داستان ناپدید می شوند، جای پدر و مادر خالی نمی ماند، به این معنی 
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ه و پلدر ه سپرده می شود و جای پدر بله شلوهر عمّلکه جای مادر به عمّ
. الله هلاو همله رجّ  ه،اب محلّلقصّلبه زن، و نیز به پیرمرد خنرز پنزری، 

مانلده اسلت محروم راوی از آغاز کودکی از پستان و آغوش گرم مادر  
و دیگر فرق نمی کند که این مادر در زندگی واقعی او موجود می بلوده 

ی در بخشلی از اشلراف و حتّل ۀا جای خود را، چنانکه در طبقلامّ ،باشد
در همراهلی بلا  بوده باشد، یلاداده « دایه»  معمول بود، به متوسّ ۀطبق

ملللادری کللله در            . پلللدر او را بلللرای همیشللله تلللرک کلللرده بلللوده باشلللد
پدر  ۀرا ایفاء کند و در سای« ملکه»نقش « خانواده ۀمملکت محروس»
بوگلام داسلی،        ۀدختلر بلاکر»ایستاده باشد، همان « سلطان خانواده»یا 
شکسلته اسلت باکرگی او را  رمتِاست که مردی حُ« ِ معبد لینگمرقّ

فرزنلد، بلا  عشق رانده شده است و پس از فروهشلتنِ و از خدمت معبدِ
او را ۀا چهرهلامّل. آن مرد از دنیای راوی برای همیشه بیرون رفتله اسلت

در دخترکی کله در کلودکی بلا او سلرمامک « بوف کور»همواره راوی 
که از سوراخ هواخور رف بر او پدیدار « زن اثیری»بازی می کرد، در  

می بیند، و همواره پلدر، « اتهلکّ»ه و همسرش ی شود، و در دختر عمّم
پیرملرد خنزرپنلزری حضلور دارد تلا او را از  ۀسلطان خانواده، در چهلر

پیرملرد خنزرپنلزری . دستیابی به مادر، به زن، بله معشلوق محلروم کنلد
گویی مظهر مبانی اخالقی در رواب  زن و مرد در جامعه راوی است، و 

 :می گوید« د غزالیامام محمّ»زبان انگار از 
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و بدان که هیچ تخم فساد چون نشستن با زنان انلدر مجلسلها و »  
چون میان ایشلان حجلاب نبلود و بلدان کله  –اره ها نبود مهمانیها و نظّ

زنان چادر و نقاب دارند کفایت نبود، بلکه چون چادر سلفید دارنلد و 
و باشلد کله نیکلوتر ف کننلد، شلهوت حرکلت کنلد اندر نقاب نیز تکلّل

نمایند از آنکه روی باز کنند، پس حرام است بر زنان به چادر سلفید و 
روی بند پاکیزه به تکلّف اندر بسلته بیلرون شلدن، و هلر زن کله چنلین 
کند، عاصی است، و پدر و مادر، برادر و شوهر که دارد و بدان راضلی 

 «.بود بود، اندر آن معصیت با وی شریک باشد، که بدان رضا داده

تلله چنللین نگرشللی بلله موضللوع جنسللیت و روابلل  زن و مللرد البّ   
و در  ن نبلوده اسلت،ن و پیلروان آیینلی معلیّمنحصر به جامعه هایی معیّ

گلوش ملردم   ن جدیلدجامعه های غربی هم، تلا پلیش از آنکله در تملدّ
صدای علم را رساتر از صدای فرمانروایان روح و جسم  بشنود، چنلین  

« ویلهللام رایللش». اسللت تفاوتهللایی معمللول  بللوده نگرشللی بللا انللدک
[Wilhelm Reich, 1897-1957] فیزیولوژیسللت و پزشلک اتریشللی، کلله ،

بود و بعد با او اختالف نظر پیدا کرد و « زیگوند فروید»تی دستیار مدّ
روانشناسی و روانکاوی، به ویژه در باره تأثیر  ۀپژوهشهای خود در زمین

ادامله  الًروح فرد و سعادت جامعه را مستقّجسم و  در سالمتِ« انزال»
م او، به انلدازه ای بلا آمریکا، وطن دوّ ۀی برای جامعداد، نظریه اش حتّ

تی در اخللالق اجتمللاعی مغللایرت داشللت، کلله در سللال معیارهللای سللنّ
آمریکللا دسللتور داد کلله « غللذایی و دارویللی سللازمان مللوادّ» ۳۹۱۳
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ا وجلود ممنوعیلت از انتشلار درمانگاه او را ویران کنند، و چلون او ، بل
بله جلرم اهانلت  ۳۹۱۳نوشته هایش، به این کار مبادرت کرد، در سال 

رد، و ایلن به دادگاه به زندانش انداختند و یک سلال بعلد در زنلدان مُل
م قلرن بیسلتم در یکلی از پیشلرفته تلرین کشلورهای دوّۀ نیمل زمان آغلازِ
     اثللرات ۀبللاردر« عمللل انللزال»در کتلاب « ویلهلللم رایللش». غربلی بللود

 :ر آسیب سرکوب کردن تمایالت جنسی در فرد و جامعه می گویدپُ

تشکّل تلوده هلای ملردم بله صلورتی کله کورکورانله از مرجلع »          
پدر و مادر نیست، بلکله از  طبیعیِ تِمحبّ اقتدار اطالعت کنند، حاصلِ

سللرکوب کللردن . خللانواده ای بللا سللاختار اسللتبدادی ناشللی مللی شللود
 کودکللان خردسللال و نوجوانللان عامللل اصلللی ایجللادِ الت جنسللیِتمللای

پللدران و مللادران تمللایالت جنسللی را در کودکللان و ... اطاعللت اسللت
 ۀجامعل نوجوانان سرکوب می کنند، غافل از اینکه این کار را بله فرملانِ

کودکلانی کله . حیات انجام می دهنلد استبدادی و فاقد جوشش طبیعیِ
آنها با پرهیزگاری اجبلاری و تلا انلدازه ای بلا طبیعی  راه بروز تمایالتِ

عمل در ارضای این تمایالت بر آنها بسلته ملی شلود، وابسلتگی  فقدانِ
 ناهنجللاری بلله پللدر و مللادر پیللدا مللی کننللد، و ایللن وابسللتگی بللا حالللتِ

         خللود ۀایللن بلله نوبلل. ِ مللی شللوددرمانللدگی و احسللاس گنللاه مشللخّ
و نیلللز از اضلللطرابها و  نملللی گلللذارد کللله آنهلللا از وضلللعیت کلللودکی

کودکللانی کلله در        . جنسللی وابسللته بلله آن رهللایی یابنللد سللرکوفتگیهایِ
  سالمشخصیت روانی نا چنین شرایطی بزرگ می شوند، بزرگساالنی با
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خللود اختاللهللای عصللبی و روانیشللان را بلله  ۀمللی آینللد، کلله بلله نوبلل بللار
محافظه کاری  تبه این ترتیب است که سنّ. فرزندانشان منتقل می کنند

    کودکلان ممنلوع داشلتنِ... و هراس از زندگی در جامعه ادامه ملی یابلد
 ۀرترین نحللو زمینلله را در همللثّؤطبیعللی جنسللی بلله ملل از ابللراز تمللایالتِ

و نیللز بسلل  ایللن « خللانواده»طبقللات جامعلله بللرای وابسللته مانللدن بلله 
 ایلن وابسلتگی خلود. فراهم می کنلد« وطن»فرد با  ۀوابستگی در رابط

روحلی  کِنیلرو و تحلرّ. مرد اسلت منشأ فقدان استقالل فکری و عملیِ
از . آن را تشکیل ملی دهلد ۀطبیعی جنسی همراه است و زمین الیتِبا فعّ

روحلی  سلرگوفتگی و درمانلدگیِ ۀسوی دیگلر سلرکوفتگی جنسلی الزمل
 The Function of Orgasm Wilhelm Reich Souvenir press]« .اسلت

London,1989 ] 

که نهایلت سلرکوفتگی و درمانلدگی روحلی را « بوف کور»راوی        
در روایت حال خود آشکار می کند، به اندازه ای در همه چیز بله ملادر 

یا دایه اش وابسته است که هنوز هم او تر و خشکش « یعنی به ننجون»
می کند، و راوی درست مثل یک کودک خردسال خود را به مراقبت و 

   . ننجون مثلل بچله بلا ملن رفتلار ملی کلرد»: ی داردمواظبت او تسلیم م
... من هنوز از زنلم رودرواسلی داشلتم. می خواست همه جای مرا ببیند

 «.ولی پیش دایه ام هیچ رودرواسی نداشتم

ه اش هم ، که در کنار دایه، عمّ«مادر»ی در این وابستگی به حتّ         
اته را که می توانلد در  زنش، لکّ نقش او را ایفا می کند، دوست داشتنِ
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 دوسلت داشلتنِ ۀزندگی او طبیعی ترین و قوی تلرین میلل باشلد، زاییلد
از وقتی که خلودم را »: مادر او می داند و در جایی از داستان می گوید

بله . ه ام را به جای مادر خود گرفتم و او را دوسلت داشلتمشناختم، عمّ
یری خلودم را قدری او را دوست داشتم که دختلرش، هملین خلواهر شل

:               و در جلایی دیگلر ملی گویلد« .چون شبیه او بود به زنلی گلرفتم بعدها
ر او از ملن،            خلودش کلرده بلود یلا تنفّل ۀاو ملرا شلیفت آیا صورت ظاهرِ»
 گلی بله ملادرشحرکات و اطوارش بود و یا عالقه و عشقی که از بچّ یا

و باز در جایی دیگلر     « ه بودند؟اینها دست به یکی کرد ۀداشتم و یا هم
مادر و پلدرم  مادر او مادر من هم بود، چون من اصالً اصالً»: می گوید

را ندیده بودم و مادر او بود که مثلل ملادرم دوسلت ملی داشلتم و بلرای 
 «.همین عالقه بود که دخترش را به زنی گرفتم

       یللادآوری خللاطرات کللودکی بللرای هملله کللس پللیش مللی آیللد، و       
بلوف »ا وابسلتگی راوی امّل. می تواند انگیزه های متفاوت داشته باشد

او واقعیتش « ۀگذشت»به این خاطرات به اندازه ای است که گاه « کور
      گللی را بلله یللاداو چیللره مللی کنللد، چنانکلله انگللار او بچّ« حللالِ»را بللر 

ین ه شده ام و هملمی کردم که بچّ حسّ»: ه می شودنمی آورد، بلکه بچّ
ایلن  ۀهمل ؛ن که مشغول نوشتن هستم، در احساسات شرکت می کنماآل

ایللن انتللزاع « .ن اسللت و مللال گذشللته نیسللتق بلله اآلاحساسللات متعلّلل
زمانی آن تالش نا بله خلود آگاهانله ای اسلت بلرای  کودکی از واقعیتِ

خلا زنلدگی در بزرگسلالی، زیلرا کله  رهایی روح از درد تسکین ناپذیرِ
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است که می تواند خود را عاشلق و  فق  در کودکی« بوف کور»راوی 
کامل ببیند، با عشقی که به یلأس نملی انجامیلده اسلت و کملالی کله بله 

هلم کله مظهللر و « اتللهلکّ»ی در ملورد حتّل. اثبلات نیلازی نداشلته اسللت
در بزرگسالی اوست، فق  می تواند با کودکی او در عالم « زن»معنای 

بزرگسالی ندارد تا بداند که  ۀاو تجرب خیال رو به رو شود، زیرا که خودِ
با ترس و وحشلت دیلدم کله »: با زن چگونه برخوردی باید داشته باشد

گلی زنم بزرگ و عقل رس شده بود، در صورتی که خلودم بله حلال بچّ
. راستش از صورت او، از چشمهایش خجالت می کشیدم –مانده بودم 

ن فقل  خلودم را بله بله ملن و مل زنی که به همه کس تن در ملی داد االّ
 «.گی او تسلیت می دادمبچّ یادبود موهومِ

نشانه های پرورش یلافتگی  ۀهم« بوف کور»در شخصیت راوی 
در . در خانواده ای سخت پیلرو نظلام اخلالق اسلتبدادی آشلکار اسلت

چنین خانواده ای نه تنها پدر، ملادر و دایله، بلکله بلرادران و خلواهران 
در حلال  نشلهای کلودکِاقلب کلوچکترین کفآنها مر بزرگتر هم به نیابتِ
حرکتی مغایر با موازین اخالقی او را از آن حرکت  ۀرشدند تا با مالحظ

مختلف با اخلم و سلرزنش و اسلتهزاء و  منع کنند و این منع به درجاتِ
این حرکتها به اصطالح ور رفتن  یکی از طبیعی ترینِ. بیه همراه استنت

دارد و  زیکه در ابتلدا انگیلزه غریلخود اوست،  کودک با آلت تناسلیِ
ت للذّ بعدها که کودک به بلوغ جنسی نزدیک می شود، به قصد ایجلادِ

در « زیگمونلد فرویلد».  خوانده می شلود« استمناء»انجام می گیرد و 
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حیلات جنسلی » ، زیر عنوانِ« تمایالت جنسی ۀنظری ۀسه مقاله دربار»
 :می گوید« آدمیان

    اظهلار  شلکّ دونرف بزنلد، بلاگر یلک نلوزاد ملی توانسلت حل»
تلرین چیلز در زنلدگی پسلتان ملادرش مهمّ می داشلت کله عملل مکیلدنِ

    و او در این احساس بله خطلا نملی رود، زیلرا کله بلا ایلن عملل . اوست
   بنلابراین وقتلی کله بلا روانکلاوی . دو نیاز بزرگ حیاتی را بلر ملی آورد

یلت اهمّ ا چله حلدّدر می یابیم کله ایلن عملل در سراسلر زنلدگی فلرد تل
ملادر آغازگلاه تملامی  پسلتانِ مکیلدنِ. ب نمی کنیمجسمانی دارد، تعجّ

بلی نظیلر هرگونله ارضلای  ۀحیات جنسی آدمی است، و نخسلتین نمونل
ل آدملی در اوقلات تخیّل دوران زندگی، و غالبلاً ۀتمایالت جنسی در بقی

ه پسلتان ملادر بل عملل مکیلدن در تبلدیلِ. به آن بازگشت می کنلد ،نیاز
در ... جنسی دخالت دارد زۀبرای ارضای غری[ Object]نخستین واسطه 

 ابتدا نوزاد در عمل مکیدن، این واسطه را ترک می کند و جایی از بدنِ
انگشلت شسلت یلا زبلان خلود     بله مکیلدنِ. خود را جانشین آن می کند

ت خلود را از وابسلتگی بله کسب لذّ به این ترتیب از لحا ِ. می پردازد
بی نیاز می کند، و عالوه بر این با تحریلک [ پستان مادر]برونی  جهانِ

       ه البتّلل. ت را افللزایش مللی دهللدخللود، ایللن لللذّ از بللدنف یجللای دیگللر
            تحریلللک جنسلللی دارد، بللله یلللک ۀنقلللاطی از بلللدن کللله زمینللل ۀهمللل

       بنللابراین وقتللی کلله کللودک، در جریللانِ. ت ایجللاد نمللی کنللدانللدازه لللذّ
اس در تحریلک جنسلی را در نقطه های به ویلژه حسّل ن با خود،ور رفت
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مهملی اسلت، و بله ایلن  ۀآلت تناسلی خود کشف می کند، برایش تجرب
 Lectures on]«.به عملل اسلمتناء ملی رسلد پستان نحو از عمل مکیدنِ

Psychoanalysis, Sigmund Freud, The Penguin Freud Library, 

London 1991] 

جنسلیت و تملایالت »، زیرعنلوان «المعارف بریتانیکا ةردای»در        
کودکی که با آللت تناسلیلی خلود ور ملی رود، »می خوانیم که « جنسی

ه بزرگسلاالن و در می یابد کله ایلن عملل بیلدرنگ باعلث جللب توجّل
او را  بازدارنده از جانب آنها می شود، یا آنکه بزرگساالن عملالً شدارِهُ

بر کودک معلوم می شود که ایلن قسلمت از . دنش باز می دارناز این کف
 تقریبلاً... داشلته باشلد[ Taboo]بدن باید مفهلومی غیرعلادی و ممنلوع 

. م است که آللت تناسللی بلا اضلطراب و شلرم پیونلد پیلدا ملی کنلدمسلّ
غربی  شایان یادآوری است که این مفهوم در زبان جامعه های گوناگونِ

آلمانی آن  ۀبیان می شود و کلم« یهاپنهان کردن»در کلمه هایی با معنای 
«Scham » چنانکه در زبان فارسی از آن با کلمله ]است « شرم»به معنی
سالهایی که شخصیت کودک شکل  در طیّ[... یاد می شود« شرمگاه»

ور رفتن با آلت تناسلی یا بازی هماغوشی  اگر او را به دلیل... می گیرد
یه کنند، این رفتلار ممکلن اسلت گمنان بزنند یا به نحوی دیگر تنبه با 

بلله سادیسللم یللا مازوخیسللم [ در مللورد بعضللی از افللراد]کلله در آینللده 
ی پلدران و ملادران، و بله طلور کلّل بلوغ غالبلاً در حوالی سنّ... بینجامد

جامعلله، حاضللر نیسللتند بپذیرنللد کلله کودکللان احساسللات و قابلیتهللای 
 تملایالتِ ۀدربلار جنسی دارند، و در نتیجه نظرها و معیارهایی که خود
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این تالش بزرگسلاالن در نهلی . کنند جنسی دارند به کودکان تلقین می
در علین حلالی کله . ن نتیجله ای منفلی داردنوجوانان از کنشهایی معلیّ

نوجوانان را به معاشرت بلا جلنس مقابلل تشلویق ملی کننلد، هیچگونله 
  أییلد رفتلاری نمونله و پلذیرفتنی تعریلف و ت ۀالیت جنسی را بله منزللفعّ

یلا معیلار دوگانله در اخلالق جنسلی،  ایلن تضلادّ ۀدر نتیج... نمی کنند
تی تبدیل   سنّ ۀبه نوعی مسابق رواب  میان دختران و پسران نوجوان غالباً

جنسلی        الیلتِفعّ ۀمی شود، به این صورت کله ملرد ملی کوشلد کله دامنل
دهلد،  خود را گسترش دهد، و زن در برابر تالش او مقاومت نشان ملی

نوعی منازعله جریلان  و به جای برابری در رفتار و احترام متقابل، غالباً
ارضای تمایالت جنسی دانسته می شلود  ۀدارد که در آن زن یک واسط

کلله اکللراه و پرهیللز نشللان مللی دهللد و بایللد از او بهللره گرفللت، و مللرد 
ر می شود که برای حفظ شخصیت خود و اغواکننده ای تجاوزگر تصوّ

. عیتش در میان همگنان باید در تالش خود به موفقیت برسدحفظ موق
و ناسالم با اثلری مانلدگار ایلن بلاور را بله زن  غیرطبیعی ۀاین نوع رابط

به مردان نباید اعتماد کرد؛ آنها فق  به ارضای نیلاز : القاء می کند که 
    ت نمی کند کله بله آنهلا لبخنلد بزنلد ؛ دختر جرندخود عالقمند جنسیِ
 آمادگیِ ۀآنها دوستانه رفتار بکند تا مبادا که این رفتارش را به نشان یا با

چنلین جلوّی آکنلده بلا بلدگمانی و . او برای آمیزش جنسی تعبیلر کننلد
روابطی گرم و اطمینان بخش  خصومت و اضطراب نمی تواند به ایجادِ

در مورد  فتگی معموالًیه عشق یا شنخوشبخا. در بین مرد و زن بینجامد
ا بیشلتر زنلان آنهلا فلایق ملی آیلد، امّل از مردان بلر منفلی اندیشلیِ بعضی
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 Sex and]]« .همچنللان در برابللر مللرد بیمنللاک و بللدگمان مللی ماننللد

Sexuality, Encyclopedia Britanica] 

 ۀکلله در آمیللزش جنسللی، یعنللی منشللأ دوگانلل« بللوف کللور»راوی        
را احسلاس  منفی آن، یعنلی حضلور ملرگ ۀزندگی و مرگ، همواره جنب

 در حضلور جسلدِ« تهلکاّ»می کند، نخستین برخورد جنسی او با زن یا 
ملرده،  رو بله روی ملادرِ»: یعنی در حضور مرگ پیش می آیلد ،مادر او

 مادرش، با چه حرارتی خودش را به ملن چسلبانید، ملرا بله سلوی خلود 
ا او کله از آغلاز امّل« !می کشلید و چله بوسله هلای آبلداری از ملن کلرد

همواره از ابراز تمایالت جنسی منع می شلده اسلت، و در ایلن  کودکی
خود را بله او تلقلین و تحمیلل کلرده  زمینه نسل پیش ارزشهای اخالقیِ

اغواکننللده و »اسللت، بلله جللای اینکلله در برخللوردش بللا زن نقشللی 
از خود نشان دهد، چنان از زن، یا از ابراز تمایالت جنسی، « تجاوزگر

       مللن از»: جنسللی زن مللی گویللد انگیللزشِوحشللت دارد کلله در برابللر 
           ا تکلیللف خللود راامّلل. زور خجالللت مللی خواسللتم بلله زمللین فللرو بللروم

 «.نمی دانستم

مللادر؟  ۀرداز چلله کللس یللا چلله چیللز؟ خجالللت از مُلل« خجالللت»
در . تکلیف خود سخن ملی گویلد ا راوی بالفاصله از ندانستنِشاید، امّ

او . خلود را نملی دانلد« تکلیلف»ه واقع او خجاللت ملی کشلد زیلرا کل
خود را نیاموخته است و تجربه نکلرده اسلت؛ از آملوختن و  «ِتکلیف»

 هللم بللا مللوازینِ تکلیللف خللود بللاز داشللته شللده اسللت، آن تجربلله کللردنِ
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آنها سرزنش و تنبیه در پی داشته است،  اخالقی ای که فرا رفتن از خ ّ
ه است جالب توجّ .سرزنش و تنبیه همیشه خجالت بوده است و حاصلِ

نیلز « تکلیلف شلدن»که در زبان فارسی رسیدن به سن  بلوغ جنسی با 
ی ملردی بیان می شود، و راوی که در آن زمان برای خلود از لحلا  سلنّ

در هملان . خود را نملی دانسلته اسلت «ِتکلیف»بال  بوده است، هنوز 
ملادر  ۀردتکلیف می کند، چشمش بله مُل نستنِلحظه ای که احساس ندا

رده بلا دنلدانهای مُل»: ی افتد و ضمیر نا به خود آگاه او ملی بینلد کله م
: نملی گویلد« .را مسلخره کلرده بلود ملاریک زده اش مثل این بود کله 

بله او ایلن احسلاس  ،زن ۀ، بلکله در اینجلا بوسل«کرده بود مسخرهمرا »
تی که  حاکم، و با جر اطمینان را داده است که زن با اوست، نه با نسلِ

، واکلنش ریلزهغری ا بازهم نه با اراده، بلکه به انگیلزشِی کند، امّپیدا م
مللن بللی اختیللار او را در آغللوش کشللیدم و »: مناسللب نشللان مللی دهللد

ه ام، اتاق مجاور پس رفت و شوهر عمّ ۀبوسیدم، ولی در این لحظه پرد
 ۀبعلد خنلد. اته قوز کرده و شال گردن بسته وارد اتاق شلدپدر همین لکّ

مو به تن آدم راست می شد، به طلوری کله . یزی کردخشک چندش انگ
مللن از زور . شللانه هللایش تکللان خللورد، ولللی بلله طللرف مللا نگللاه نکللرد

و اگر ملی توانسلتم یلک سلیلی  ،خجالت می خواستم به زمین فرو بروم
   رده می زدم که بله حاللت تمسلخر آمیلز بله ملا نگلاه محکم به صورت مُ

 «.رون دویدمهراسان از اتاق بی! چه ننگی. می کرد

 پدر است که راوی در برابر او از خجالت  و این بار ظاهر شدنِ           
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مسخره  پدر هر دو او را ۀمادر و زند ۀردمُ .می خواهد به زمین فرو برود
انگلار پلدر  . ی نمی تواند به صورت مرده سیلی بزنلدا او حتّمی کنند، امّ

جنسی برسد و نسل بعدی را که فرزندشان به بلوغ  و مادر انتظار ندارند
. آغاز کند، با این اشارت نهفته که نوبت نسل پیشین به سر آملده اسلت

مسخره به نظر آمدنِ ابراز توانایی جنسی فرزند، بی آنکه پدر و مادرِ بله 
استبداد خو کرده از ماهیت آن آگاه باشند، مقابله ای در برابر تفلویا 

صلیانت نفلس، بله جلای  در طریلقِ« بوف کلور»قدرت است، و راوی 
خانواده را نگلاه ملی دارد، و از  اینکه عصیان کند، حرمت خودکامگیِ

    حرکتللی کلله نشللانه  ای از عصللیان بللوده اسللت، از زور خجالللت  بابللتِ
خود را ننگی بزرگ می بینلد  این حرکتِ. می خواهد به زمین فرو برود

کلت عصلیانی حالی که به این حر پدر در عینِ. و از اتاق بیرون می دود
ی حاضر نیست که به طرف او نگاه کند، زیرا خنده استهزاء می زند، حتِ

عصیان است و عصیان نباید بی مکافات  ۀکه نگاه کردن تأییدِ مالحظ
با خنده اصالت عصیان را نفلی       : پس واکنش او دوگانه می شود. بماند

 .دارد می کند و با نگاه نکردن به راوی او را از مکافات معاف می

در اینجلا بلرای پنهلان کلردنِ نلاتوانی جنسلی « بوف کلور»راوی    
او بوده اسلت کله بله راوی . خود، ناگزیر گناه را به گردن زن می اندازد

، مجبور « برای آنکه آبروی آنها به باد نرود»روی آورده است، و راوی 
بلا  ا او در خود توانایی برخلوردامّ. شده است که دختر را به زنی بگیرد

پس باز باید این ضلعف را . از آزمایش خود مأیوس است. زن را ندارد
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: و در اینجاست که می گوید. به نحوی بر خود و برای خود پنهان بدارد
 «.چون این دختر باکره نبود، این مطلب را هم نمی دانستم... »

 دختلر معکلوس نلاتوانی جنسلی ملرد اسلت، و راویِ باکره نبودنِ
بی دلیل  زن از خود را ظاهراً اسر روایت خود پرهیزِدر سر« بوف کور»

نلاتوانی جنسلی خلود را پنهلان  ا در باطن نمی تواند خفّتِمی گذارد، امّ
باشلد، و « هرزه»واکنش طبیعی در موقعیت او این است که زن . بدارد

« ه پلزشاگرد کلّل»گرداندن او از راوی بشود که  هرزگی او موجب روی
ورطله ای هولنلاک  » منلزّه و بافرهنلگ کله نیست، بلکله ملردی اسلت 

به تنهلایی، محکلوم « محکوم» او اصالً«میان او و دیگران وجود دارد
     خواسللتم بلله هللر »: و در اینجاسللت کلله مللی گویللد. اسللت« مللرگ»بلله 

این را دیگر کسی بلاور . وسیله ای شده با فاسقهای او رابطه پیدا بکنم
    خوشلش ملی آیلد، کشلیک  از هرکسلی کله شلنیده بلودم –نخواهد کرد 

        مللی کشللیدم، مللی رفللتم هللزار جللور خفّللت و مللذلّت بلله خللودم همللوار 
می کلردم، بلا آن شلخِ آشلنا ملی شلدم، تملّقلش را ملی گفلتم و او را 

 «.برایش غر می زدم و می آوردم

حلاکی از عمللی نیسلت کله او « بلوف کلور»راوی  این اعتلرافِ
اتی است که برای ناتوانی جنسی خود انجام داده باشد، بلکه مکاف واقعاً

محکومیتی است که بر خود روا ملی دارد تلا از تلخلی و . تعیین می کند
آنوقت این مکافات را برای خلود بله نهایلت . سنگینی درد خود بکاهد

باالخره از کار و جنبش افتلادم و خانله نشلین شلدم، مثلل »: می رساند
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بدیهی است کله « .داشتهیچکس از رمز میان ما خبر ن. کمتحرّ ۀردمُ
این رمز می گوید، حقیقلت ایلن رملز  ۀبا آنچه دربار« بوف کور»راوی 

او هنوز هلم بلرای سلر  ۀدرهم شکست« منِ»را آشکار نمی کند، زیرا که 
       تللالش  ،بللر آوردن از زیللر آواری کلله حیللات را بللر او تبللاه کللرده اسللت

برونی ایلن تبلاهی تهای درونی و می کند، و در این تالش می خواهد علّ
در اینجا هم روانکاوی به او یاری می دهلد، روانکلاوی ای . را بشناسد

قهرمان داستان از  با آن آشناست و در روایت حالِ« صادق هدایت»که 
 . آن بسیار بهره گرفته است

     « حیللات جنسللی آدمیللان» ۀدر جللای دیگللری از مقاللل« فرویللد»  
ز اشخاص غیرعادی ملی رسلیم کله اکنون به گروههایی ا امّ»: می گوید

الیت جنسی آنها به درجات متفاوت از آنچه در نظر یک فرد با خرد فعّ
، و پس از توصلیف حلال چنلد گلروه، «می نماید، فاصله دارد مطلوب
 ۀو بعد آنهایی هستند که به طور کلی آللت تناسللی را واسلط» :می گوید

ارضای میل  ۀا واسطجنسی نمی دانند، و قسمتی دیگر از بدن ر الیتِفعّ
.                     رّه ای از مللوی زن راپسللتان، پللا، یللا طفلل جنسللی خللود کللرده انللد، مللثالً

هاینلد  کله برایشلان هلیچ [  Fetishist] « فتیشیست » بعد از این گروه 
یت ندارد، بلکه هوسشان با جامه، کفش یا زیرپوشلی چیزی از بدن اهمّ

ه بلرای ارضلای میلل هستند کله البتّل پس از اینها کسانی. ارضا می شود
ا تمنّاشلان ه دارنلد، امّلمقابلل توجّل طلرفِ جسلمِ جنسی خود بله تملامیِ

ی که می خواهند به صورت جسدی      عجیب یا هولناک است، تا به حدّ
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    بی دفاع در آمده باشلد، و بلا توسّلل بله جنایلت، او را بله جسلد تبلدیل
کله انگلار خلود از « فرویلد»اینجا و در « .ت ببرندمی کنند تا از آن لذّ

ا دیگلر امّل»: توصیف حال این گروه به وحشت افتاده است، ملی گویلد
 «!این گونه توصیفهای وحشت انگیز بس

از دیربللاز در جامعلله هللای انسللانی بلله  ماًانحرافهللای جنسللی مسلللّ       
هلم در            « د غزاللیامام محمّ»صورتهای مختلف بروز می کرده است، و 

نیلز « فتیشیسلم»بله نلوعی « اسلتمناء»، بله غیلر از «کیمیای سعادت»
و روا نیسلت هلیچ ملردی را جامله »: او می گوید. اشاره ای نهفته دارد

داشته بود، اندر پوشد به قصد شهوت، یا دسلت فلرا آن کنلد یلا  زنی که
و از کوزه ای که زنان آب خورند نشاید به قصد از جای دهلان ... ببوید

وردن و از بللاقی میللوه کلله وی دنللدان فللرو بللرده باشللد ایشللان آب خلل
تر از آن نیست کله از آنچله بله و از هیچ چیز حذر کردن مهمّ... ردنوخ

 «.ق داردزنان تعلّ

، در «عمل انلزال»در جای دیگری از کتاب « ویلهلم رایش»و         
شناخت حال بیملاران روانلی، شلرحی در کیفیلت اسلتمناء در نلزد آنهلا 

ری از ی یلک بیملار هلم تصلوّدر عملل اسلتمناء حتّل»: گوید دارد و می
ت بررسی کردم با دقّ. طبیعی آمیزش جنسی نداشت ت در عملِلذّ ۀتجرب

التلی داشلته انلد، و پلی تا ببینم که بیماران در هنگلام اسلتمناء چله تخیّ
اصللطالح . بللردم کلله هیچگونلله تخیّللل و تصللوّر مشخّصللی نداشللته انللد

ایلن اصلطالح  معموالً. اده به کار می بردندرا بدون ار« آمیزش جنسی»
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خردسلالی،  ۀرا بیان می کرد، و آرزوهای دور« اثبات مرد بودن»نیاز به 
فلرو کلردن »زنی بزرگسال، یا  یک زن، معموالً یعنی آرمیدن در آغوشِ

را [ بله معنلای چیلزی نلوک تیلز در بلدن زن فلرو کلردن ]« در یک زن
ملی توانسلت « جنسلی میلزشِآ»خالصه آنکله اصلطالح . شامل می شد

         تی کلله از آلللت جنسللی حاصللل مبللیّن انللواع حللاالت باشللد، مگللر لللذّ
به زودی توانستم دو گروه عمده را شناسایی کنم، یک گروه ... می شود

للی با این خصوصیت که آلت در عمل استمناء برای آنها وظیفه ای تخیّ
تی را که وابسته به آللت ا آن لذّانزال انجام می گرفت، امّ. ایفاء می کرد
یک سلالح  آلت تناسلی برای آنها حالتِ. ایجاد نمی کرد ،تناسلی است

. بله کلار ملی رفلت« اثبلات توانلایی جنسلی»شنده داشلت، یلا بلرای کف
در . شک به انلزال ملی رسلیدندخود به دُ تناسلیِ آلتِ بیماران با فشردنِ

تناسلی با حوله ای  آلتِ. بود « انگار مرده»این حالت در نظر آنها بدن 
        فشللار داده مللی شللد، و یللا آن را میللان رانهللا مللی فشللردند یللا بلله رانهللا 

       [ زنللای بلله عنللف]ل بلله زور ل آمیللزش بللا توسّللتنهللا تخیّلل. مللی مالیدنللد
 «.می توانست برای آنها موجب انزال بشود

ی تأمللل انگیللز، و تللا حللدّ« بللوف کللور»آنچلله در مللورد راوی           
ادی است، این است که او انلواع انحرافهلای جنسلی را کله مبلیّن غیرع

جنسللی در دوران کللودکی و  ۀعقللده هللای ناشللی از تمللایالت سللرکوفت
ا در سراسر داسلتان یلک بلار به خود نسبت می دهد، امّ نوجوانی است،

و « فرویلد»آنچله از  بلا در ذهلن داشلتنِ. هم اشاره به استمناء نمی کند
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نقللل کللردم، اکنللون بلله « انحرافهللای جنسللی» ۀدربللار« ویلهلللم رایللش»
در هلر دو بخلش از داسلتان . بر می گلردم« بوف کور»اعترافات راوی 

      یللا کللارد نمایلله ای اسللت کلله بسللیار تکللرار « گزلیللک»، «بللوف کللور»
نشلانه آللت « فرویلد»از دید « یاؤسمبولیسم ر»در « کارد»می شود، و 

 ۀاو نشلان ی کشلتنِن زن و حتّلآن در هرجایی از بلد تناسلی، و فرو کردنِ
ل، در ، آنجلا کله در تخیّل«بوف کلور» راویِ. عمل آمیزش جنسی است

اللب ق، یعنی در «پیرمرد خنزر پنزری»خواب، یا در بیداری، در غالب 
« اتلهلکّ»که صاحب و غاصب و فاتح زن است، پنهانی به بستر « پدر»

ملی آرایلد تلا می رود، یعنلی نلاتوانی جنسلی خلود را بله ظلاهر توانلایی 
  ۀمطلوب زن باشد، از یک هماغوشی و آمیلزش جنسلی کاملل تلا مرحلل

تکلان  بلی اختیلار در میلان کشلمکش دسلتم را»: انزال سخن می گوید
     کللردم گزلیکللی کلله در دسللتم بللود بلله یللک جللای بللدن او  دادم و حللسّ

مای  گرمی روی صورتم ریخت، او فریلاد کشلید و ملرا رهلا  -فرو رفت
ر شده بود، هملین طلور نگهداشلتم و رمی که در مشت من پُمای  گ. کرد

 «.گزلیک را دور انداختم

یعنلی آن درخلت سلیب کوچلک  ،«بوف کلور»در داستان اصلی 
اسلت، « خلود معشلوق عاشلقانِ»یا « بی معشوق عاشقانِ» که داستانِ

مضمونی دارد که زن در  یتِداستان اهمّ ۀجنبه ای از جنبه های چندگان
زن »ل، کله زن در قاللب در بخلش اوّ. نی یا برونی نداردعی آن واقعیتِ

 واقعلاً»باشلد، « ردهانگار مُ»او می آید، به جای اینکه  ۀبه خان« اثیری
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م، در است، و یک کلمه هم بلر زبلان نملی آورد، و در بخلش دوّ« مرده
اسلت، در « زنلده»کله توصلیفی واقعلی تلر دارد، و « اتلهزن لکّ»الب ق

و در جایی « حالت چطوره؟»: ک جا می گویدتمام داستان فق  در ی
یله »: و در یکجا هلم ملی گویلد« !شال گردنتو وا کن»: دیگر می گوید

ی در هنگامی که راوی در بستر با او در آمیختله حتّ« !پیرهن نو و نالون
است، و او شاید فهمیده است که راوی همان پیرمرد لب شکری نیست 

او را ملی گلزد بله طلوری  ل لبِکه مطلوب اوست، و شاید به همین دلی
ی در سلاکت اسلت، و حتّل هلم مطلقلاً که از میان دریده ملی شلود، بلاز

موقعی که راوی گزلیک یا کارد را در یک جای بدن او فرو می کند، او 
راوی، یلک بلار بلا  در هر دو ملورد هماغوشلیِ. می کشد« فریاد»فق  

ن به معنلای واقعلی ، ز«اتهزن لکّ» ۀو یک بار با زند« زن اثیری» ۀردمُ
ی که راوی در بدن زن فرو می برد، سمبول آلت ردوجود ندارد، و آن کا

راوی . ل آمیزش جنسی اسلتتخیّ ۀکارد نمای تناسلی است، و فرو کردنِ
ل توسّل»یا « آمیزش جنسی با توسل به زور»ل با تخیّ« استمناء»پس از 
ر اوی را پُلکله مشلت ر« مای  گلرم»می رسد و آن « انزال»به « به حیله

خلود اوسلت، و بلا رسلیدن بله  «ِمنلی»زن، بلکله « خلون»می کند، نله 
را دور ملی انلدازد، و دور « آلت تناسللی»یا « گزلیک»راوی « انزال»

را « اسلتمناء»عملل  نفرت از آن است ، زیرا کله او کللّ ۀانداختن نشان
، یلا «زن و ملرد ۀواقعیت طبیعی رابطل شتنِکف» یا« کشتن زن»در واقع 

 .می داند« عشق شتنِک»



495 
 

نلام گرفتله « فتیشیسم»ی انحرافی را که حتّ« بوف کور»راوی           
 در یلک نوبلت کله بلا کلارد بله قصلدِ. است، بله خلود نسلبت ملی دهلد

    ق نملی شلود، آمیختن بلا زن و کشلتن او بله اتلاقش ملی رود، وللی موفّل
پایم را  ه پارچه که جلوباالخره از کنار تختخوابش یک تکّ»: می گوید

گزلیک را روی بام سلوت . گرفته بود، برداشتم و هراسان بیرون دویدم
افکار جنایت آمیز را این گزلیلک بلرایم تولیلد کلرده  ۀکردم، چون هم

     جلللو پیلله سللوز دیللدم کلله پیللرهن او را ،در اتللاقم کلله برگشللتم... بللود
برداشته ام، پیرهن چرکی که روی گوشت تن او بلوده، پیلرهن ابریشلمی 
نرم کار هند کله بلوی تلن او، بلوی عطلر ملوگرا ملی داد، و از حلرارت 

میلان پاهلایم  تنش، از هستی او در این پیرهن مانده بود، آن را بوییدم،
می بینیم « .هیچ شبی به این راحتی نخوابیده بودم. گذاشتم و خوابیدم

که وجود پیراهن در میان پاهای راوی او را به آرامشی که ملی خواهلد، 
      ا ایللن بللار هللم گزلیللک را بللا نفللرت بلله روی بللام سللوت سللاند، امّللمللی ر

افکار  ۀهم» ۀمی کند، یعنی دور می اندازد، و همین آلت را تولید کنند
 .می داند« منحرفانه»یا اندیشه ها و کردارهای « جنایت آمیز

در رفتلار خلود « بوف کلور»یکی دیگر از انحرافهایی که راوی          
ارضللای هللوس جنسللی خللود بللا در آغللوش فشللردن و  ،نشللان مللی دهللد

پسلر »: فلی ملی کنلدمعرّ« اتلهلکّ»پسرکی است کله او را بلرادر  بوسیدنِ
مثللل سللیبی کلله بللا . و نشسللته بللودکللوچکش، بللرادر زنللم،  روی سللکّ

او را در ،وی خانله نشسلتممن روی سلکّ... خواهرش نصف کرده باشند
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ساق پاهایش شبیه ساق تنش گرم و . بغلم نشاندم و به خودم فشار دادم
لبهلای او شلبیه . پاهای زنم بود و همان حرکات بی تکلّف او را داشت

ر می کرد بلرعکس در او ا آنچه نزد پدرش مرا متنفّلبهای پدرش بود، امّ
او  برای من جذبه و کشندگی داشت، مثل ایلن بلود کله لبهلای نیمله بلازِ

نیمله بلازش را روی دهلن  –گرم و طوالنی جدا شلده  ۀتازه از یک بوس
خیار می داد، تلخ  ۀاو طعم  کون لبهای -بوسیدم که شبیه لبهای زنم بود

 «.اته هم همین طعم را داشتلکّ البد لبهای. گس بود مزه و

آن گونه انحرافلی نیسلت « بوف کور»می بینیم که این عمل راویِ
دانسته می شود، بلکه « همجنس بازی»ی یا حتّ« همجنس گرایی»که 

اته می خواهد بگوید کله او را بله ید بر شباهتهای پسرک و لکّاو با تأک
ا توصیف او چنان بله شلهوت جای خواهرش در بر می کشیده است، امّ

آمیخته است که نملی توانلد نشلانه ای از عشلق در خلود داشلته باشلد و 
 .بیشتر به ولع ناشی از محرومیت جنسی شباهت دارد

و « عشلق آرملانی»داسلتان از ل در بخش اوّ« بوف کور»راوی          
  سخن می گویلد، از عشلقی کله در زنلدگانی واقعلی و« معشوق خیالی»

خر تو لجن  دستِ»، «تیولنگاری موقّ»، «هرزگی»انسانی به ۀدر جامع
تبللدیل مللی شللود، و از معشللوق یللا                 « خللاک تللو سللری کللردن»و « زدن
. تبدیل می شود« هاتلکّ»ای سخن می گوید که به «ستاره-فرشته-زن»

ناشلی از ایلن واقعیلت اسلت کله « مرگ»و « تنهایی»محکومیت او به 
خللود متعلّللق بلله  در معصللومیت و پللاکی مقللدّسِ« سللتاره-فرشللته-زن»
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 ۀدوران کودکی و نوجوانی است، و در همان دوران می مانلد، و در دور
هم زنی نیست که او بتواند « اتهلکّ»بزرگسالی موجود و زنده نیست، و 

، چشلمهایش را «احتیاجلات پسلت و کوچلک ملردم ۀماورای هم»در 
جریان ابدیت و جلاودانی را »ببندد و سرش را در دامن او پنهان کند تا 

 بلا دریافلت محتلوم بلودنِ. بشلود« نیمچه خدا»کند و « در خود حسّ
من خیلی پر رنگ تر و دقیق تلر  ۀسای»: این موقعیت است که می گوید

دیوار افتاده بود، سلایه ام حقیقلی تلر از وجلودم  من به از جسم حقیقیِ
اتله ام اب، ننجون و زن لکّخنزر پنزری، مرد قصّ گویا پیرمرد. شده بود

     همه سایه های ملن بلوده انلد، سلایه هلایی کله ملن میلان آنهلا محبلوس
 .بوده ام

   خللالی مللی مانللد و  چنللین اسللت کلله راوی از حقیقللت وجللود خللود     
گذشته او، دوران کلودکی و نوجلوانی او، تملایالت  ۀسایه هایی که نمای

   یاهلللا و تخلللیّالت او، و کردارهلللای انحرافلللی ؤاو، ر ۀسلللرکوفت جنسلللیِ
  خیللی »وجلود حقیقلی او،  خلود او،  نله در ذهلنِ ۀسای اویند، در قالبِ

او بلر دیلوار ملی افتنلد و ایلن « ر رنگ تر و دقیق تر از جسلم حقیقلیِپُ
ویرانلی و  ۀنحوسلت و شلومی، نمایل ۀه نمایلسایه شبیه جغد می شلود کل

ا او با این سخن، یا در واقع بلا روایلت تملامیِ داسلتان، امّ. تباهی است
   اش دل «شلهید شلده»نهفته و آشکار، بر وجود حقیقی خلود، بلر خلودِ 

سلالها پریشلانی، در میلان آن  او در طلیّ. می سوزاند و مرثیه ملی خوانلد
آن را « فرویللد»، در جریللان آنچلله  سللایه هللای هللول آور و درد انگیللز
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ی «واسلطه هلا»یا [ Object]« واسطه»به جای [ Ego]« خود»نشاندنِ 
یللا « بلله خللود عشللق ورزی»ارضللای تمللایالت جنسللی مللی دانللد و 

جنسی  عادی، با آمیزشِ سالمِ می خواند، بیش از هر مردِ« نارسیسیسم»
رای تحریک ه پیدا کرده است، چنانکه گاهی بطبیعی، به بدن خود توجّ

این حاللت را در صلحنه ای . تخیّلیِ خود آن را بدنِ معشوق دیده است
یلک حلقله »که پریشانی روح او بله اوج رسلیده اسلت و دور سلرش را 

 :فشار می دهد، چنین توصیف می کند« آتشین

بوی تند شهوت انگیز روغن صندل که در پیه سوز ریخته بلودم، »       
ماهیچله هلای پلای زنلم را ملی داد و طعلم بوی . در دماغم پیچیده بود

دستم را روی تنم ملی مالیلدم . خیار با تلخی مالیمی در دهنم بود ۀکون
آنهللا را بللا  ۀو هملل و،ران، سللاق پللا، بللاز: و در فکللرم اعضللای بللدنم را 

خل ّ ران و سلرین، گرملای تلن زنلم، . می کردم اعضای تن زنم مقایسه
خیلللی قللوی تللر بللود، چللون  ماز تجسّلل. م شللداینهللا دوبللاره جلللوم مجسّلل

کللردم کله مللی خواسلتم تللن او  حلسّ. صلورت یللک احتیلاج را داشللت
 ۀیک حرکلت، یلک تصلمیم بلرای دفلع ایلن وسوسل. نزدیک من باشد

 «.شهوت انگیز کافی بود

: و در جایی دیگر، وقتی که در آیینه به خود ملی نگلرد، ملی گویلد      
      خللودم از صللورت خللودم خوشللم آمللد، یللک جللور کیللف شللهوتی از »

پیونلد نزدیلک « اسلتمناء»بلا  معملوالً« نارسیسیسم»و این « .می بردم
 ه به کیفیت هول انگیزی که عمل استمناء در قلمرو ه با توجّالبتّ. دارد
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بوف »بی ندارد که راوی تعجّ اخالق اجتماعی و آیینی پیدا کرده است،
بله  در هیچ جای داسلتان اشلاره ای مسلتقیم« صادق هدایت» یا« کور

ی در پزشللکی ا در روانکللاوی علمللی و حتّللامّلل. ایللن عمللل نمللی کنللد
از ساده ترین و بی آسیب ترین یا کم آسیب ترین انحرافهای « استمناء»

: ملی گویلد« انحلراف»در تعریلف « فروید». جنسی دانسته شده است
ملی خلوانیم کله در آن هلدفِ  منحرفالیت جنسی را وقتی ما یک فعّ»

ت به منزله الیت جنسی برای حصولِ لذّباشد، و فعّمثل ترک شده  تولیدِ
بلله هللر عملللی کلله        ... بنللابراین . از آن انجللام بگیللرد هللدفی مسللتقلّ

ت بلرای کسلب للذّ هدفِ تولید مثل بی اعتناء بمانلد و صلرفاًنسبت به 
داده می شود، و در نتیجه ممنلوع  انحراف، نام ناخوشایند انجام بگیرد

 « .دانسته می شود

« سللادوک.دکتللر بنجللامین جللی»چنانکلله « اسللتمناء»ا امّلل           
[Benjamin J.Sadock]پزشکی دانشگاه نیویلورک، در  ۀ، استاد دانشکد
معمللول تللرین نللوع از »نوشللته اسللت، « مریکانللااالمعللارف  ةدایللر»
... الیتهای جنسی در میان جوانان تازه بال  و بزرگساالن مجرد استفعّ

از نود درصلد ملردان و بلیش از سلی درصلد  بیست سالگی بیش تا سنّ
چهل سالگی بیش از نود درصد ملردان و  تا سنّ. زنان استمناء می کنند

      بللیش از هشللتاد درصللد زنللان در مرحللله ای از ایللن سللالهای زنللدگی 
    افللراد و  حللدّ تکللرار اسللتمناء نسللبت بلله سللنّ. خللود اسللتمناء کللرده انللد

بیشتر جوانانی کله بله بللوغ جنسلی  .کیفیت زناشویی آنها تغییر می کند
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در . کننلدرسیده اند، به طور متوسّ  در هفته دو تا سه بار اسلتمناء ملی 
بیشلتر . ماهی یک بار انجام می گیرد میان افراد متأهّل استمناء معموالً

        د، از چهللل تللا پنجللاه سللالگی ، بلله طللور متوسّللمللردان و زنللان مجللرّ
ا بیشتر افراد مجرّدِ کم سال تر بله ند، امّهفته ای یک بار استمناء می کن

در ملورد .   یک تا دو بار در هفته بله اسلتمناء ملی پردازنلدطور متوسّ
 «.پیری هم ادامه پیدا می کند بعضی افراد عمل استمناء تا سنّ

 ،جنسللی تللا اواسلل  قللرن نللوزدهم هللر نللوع آمیللزشِ« غللرب»در         
ی کسانی بودنلد شد، و حتّر می جسمی و خطرناک تصوّ نیرویِۀ کاهند

کهن زیاده روی در آمیزش جنسلی و اسلتمناء و  ۀکه بر اساس یک نظری
لللت بسللیاری از ناخوشللیها و بیماریهللا، از را عّ« منللی»از دسللت دادن 

رع و صللیس، یقلبلی، سلف ۀگرفته تلا سلکت سردرد و سوء هاضمه و سلّ
 Vern Leroy]« ی بللوالورُورن لِلل» ۀبلله گفتلل. جنللون مللی دانسللتند

Bullough] ،مورّخ، پژوهشلگر و اسلتاد دانشلگاههای ایاللت کالیفرنیلا ،
وقتی که معتقدانِ به این نظریه به تیمارستانهای آن زمان سر ملی زدنلد »

     و ملی دیدنللد کله دیوانگللان در بیشللتر اوقلات بللا آللت تناسلللی خللود ور 
می روند، با اطمینلان ملی گفتنلد کله هملین عملل گلواهِ بیملاری روانلی 

تشلریح هلوس »]« .از بس که استمناء کرده اند دیوانله شلده انلد. استآنه
 ۀ، یللک رشللته برناملل Anatomy of Desire: Repression« سللرکوفتگی: جنسللی

 [۳۹۹۱تلویزیونی ، کانال چهار ، تلویزیون تجارتی بریتانیا ، 

 هنوز هم اکثریت مردم معتقدند که « بوف کور»راوی  ۀدر جامع     
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بللودن، موجللب نللاتوانی جسللمی و جنسللی، « گنللاه»از اسللتمناء گذشللته 
   و جنلون حلواسّ لی اخلتالضعف بینایی، نابینایی، کمی حافظله و حتّل

بلوغ جنسلی در خلود نسلبت بله دختلران  ۀنوجوانی که در دور. می شود
بخش احساس می کند و گهگاه در خلواب بله او احلتالم  تکششی لذّ

اء دست می زند، همواره با دست می دهد، و گهگاه در بیداری به استمن
تلقینللاتِ صللریح و تلللویحی بلله وحشللتهایِ دوزخللی افکنللده مللی شللود، 

 ،خروی، یعنی بیماری و گنلاهروحش را مکافاتهای هولناک دنیوی و اف
همواره عذاب می دهد، و بلروز هرگونله تمایلل جنسلی در او زمینله ای 

هلای بللوغ ی احتالم را که از نخسلتین نشلانه حتّ. شیطانی پیدا می کند
تعریف می کنند، به این معنی « شیطانی شدن»جنسی است، برای او با 

که شیطان برای فریلب دادنِ نوجوانلان خلود را در خلواب بله صلورت 
دختر یا زنلی زیبلا و برهنله بلر آنلان ظلاهر ملی کنلد، و چنلین اسلت کله 

ت طبیعللی در طلللوع تمللایالت جنسللی بلله فریبللی شللیطانی      نخسللتین لللذّ
 و ارضلای« گناه » شود ، و چنین است که کشش جنسی به  وابسته می

« جنایلت»نکلاح بله  ۀتمایالت جنسلی از هلر طریقلی مگلر در محلدود
 .تبدیل می شود

 در عین حالی که همواره از دردمندیهای روحِ« بوف کور»راوی 
خود می نالد، اشاره به ترسها و خرافه های ملوروثی ملی کنلد، و بلدیهی 

مندیها و ترسها پیوندی برقرار می بیند، زیلرا کله از است که او میان درد
 صورت ملن در اثلر یلک تحریلکِ آیا خمیره و حالتِ»: خود می پرسد
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در اثر وسواسها، جماعها و نا امیدیهای موروثی درسلت نشلده  مجهول،
    ه یلک حلسّ ۀبود؟ و من کله نگهبلان ایلن بلار ملوروثی بلودم، بله وسلیل

ه نبلود کله ایلن حلاالت را راده فکرم متوجّجنون آمیز و خنده آور، بال ا
 «در قیافه ام نگهدارد؟

ریختهای مضحک، ترسلناک  ۀشکلها، هم ۀهم»و این حاالت یا       
« صلورتکهای ترسلناک و جنایتکلار و خنلده آور»، یلا «و بلاورنکردنی

آنهللا را از خللود نمللی دانللد، همللان کلله در خللود مللی بینللد و هللیچ کللدامِ ِ
       جللای « جنایللت» ۀاو در کلملل کلله در بیللانِ میراثهللای اخالقللی اسللت

شاید فق  در موقع مرگ قیافه ام از »: می گیرد، و او نومیدانه می گوید
قید این وسواس آزاد می شد و حاللت طبیعلی کله بایلد داشلته باشلد بله 

و چنین است که در جایی دیگر از روایلت آرزوی « .خودش می گرفت
علی و در املان بلودن از ترسلها و زنلدگی طبی ۀبازگشت به بهشت گمشلد

آرزومنلد بلودم کله »: خرافه های موروثی را به این صورت بیان می کند
    بلدون زحملت نفلس . فکر و احساسات کرخت و کند شلده ملی داشلتم

 ۀملی کشللیدم و بلی آنکلله احسللاس خسلتگی کللنم، ملی توانسللتم در سللای
پرسه  –رم برای خودم زندگی را به سر بینگم پوجه ستونهای یک معبد ل

می زدم به طوری که آفتاب چشلمم را نملی زد، حلرف ملردم و صلدای 
 «.زندگی گوشم را نمی خراشید

معبلد لیلنگم »از اشلاره بله « بوف کلور»و در اینجا مراد راوی           
ه معنللای بللا توجّلل« پرسللتش ذکللر شللیوا»، یللا در واقللع معبللد «پوجلله
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   آفلرینش اسلت، اصللِ ۀکله نمایل« هنلدو»در آیین « لینگم»سمبولیک 
«  جنایلت»یلا « گناه»ا امّ. باشد « آزادی انسان در طبیعت »می تواند 

یلک  ۀچنان در روح او حکّ شده است کله در پایلان داسلتان، بلا نمایل
یلا « نجلات»همچنلان در او بیلدار ملی مانلد، و یلأس از « دیو درونی»
ته او فق  می تواند با اعترافلات او نتیجله ای مثبلت داشل« رستگاری»

دنیلای جدیلدی »ستان کله او در ام دباشد، زیرا که در ابتدای بخش دوّ
ملدّتها بلود کله منتظلر بلودم بله دسلت »: اسلت، ملی گویلد« بیدار شلده

شلراب  ۀداروغه بیفتم، ولی تصمیم داشتم که قبل از دستگیر شدنم پیالل
این احتیاج بله نوشلتن . زهرآلود را که سر رف بود به یک جرعه بنوشم

ه اجباری شده بود، می خواستم این دیوی ۀرایم یک جور وظیفبود که ب
و اگلر بلا « .تها بود درون مرا شکنجه می کرد، بیلرون بکشلمکه مدّ[را]

روایت حال یلا اعترافلات خلود، چنانکله امیلد داشلته اسلت، در پایلان     
نتوانسللته باشللد خللود را از دسللت ایللن دیللو درون نجللات بدهللد، الاقلللّ 

    ه خللود را علیلله سللنّتها و ارزشللهای اخالقللی ۀناملل توانسللته اسللت ادّعللا
جامعه اش کله بلر جهلل و ریلا و اسلتبداد مبتنلی اسلت، بنویسلد و     ۀکهن

 .امضا کند

کله ملن آن را بله صلورت « بوف کور»این است داستان اصلی 
یک درخت سیب کوچک در میان شلاخه هلا و برگهلا و شلکوفه هلای 

یی دیده ام، و در پایلان ایلن عاریتی آن درخت بزرگ، عجیب و تماشا
هملین « صلادق هلدایت»بررسی تحلیلی و تطبیقلی ملی گلویم کله اگلر 
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داستان را می نوشت و تالش نمی کرد که بلا اندیشله هلا و نمایله هلایی 
« بوف کور»ناهمگون از دیگران آن را به یک داستان بلند تبدیل کند، 

از داسلتان  می توانسلت یلک داسلتان کوتلاهِ پلر مایله تلر و سلنجیده تلر
ا بله ایلن صلورت کله از کار در آید، امّل« زنده به گور»یا « تاریکخانه»

است در نوشلتنِ داسلتان بلنلد، « صادق هدایت» ۀهست نخستین تجرب
تجربه ای به توفیق نینجامیده که به هر تقدیر نتوانست ادامه پیدا کند و 
ن از او نویسللنده ای همردیللف هیچیللک از نویسللندگانی کلله از آثارشللا

 .سرمشق می گرفت، بسازد

 اشاره *
زن و »در ابتدا که این کتاب به صورت مقاله ای مفصّل با عنوانِ        

نوشلته شلد، در پایلانِ مقالله اشلاره ای « عشق در دنیای صادق هدایت
چگللونگی موقعیللتِ زن در  ۀدربللار« حللرف آخللر»داشللتم بلله صللورتِ 

 :جا می آورم، و آن اشاره را در این« صادق هدایت»داستاهای 

ه بله البتّل)نام صادق هدابت با فضلی که او در تقدّمش بر دیگلران       
در پایله گلذاری داسلتان نویسلی ( استثنای سید محمّلدعلی جملال زاده

جهانی داشته است، همواره در تاریخ ادبیات جدید ۀجدید ایران به شیو
تله گذاشلت ا نمی توان ناگفامّ. ایران در فصلی ویژه ماندگار خواهد بود

که او ( چنانکه بعضی از منتقدان خودی و بیگانه ناگفته نگذاشته اند)
در ساختمان داسلتانهایش ضلعفهای ریلز و درشلت بسلیار دارد، و ایلن 
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ا این ضعفها، آنجا که بحلث برای یک نویسنده آغازگر طبیعی است، امّ
شخصیت آدمها پیش می آید، قابل چشم پوشی نیست، زیلرا کله  ۀدربار
« داستانی ۀجامع»آشنایی نویسنده با  ۀبحثی ناگزیر موضوع درج چنین

 .او را پیش می آورد

فکر یا مقصود  صادق هدایت معموالً« تخیّلی»در داستانهای            
نویسنده بر ترکیب داستان پیشیِ زمانی دارد، به ایلن معنلی کله نویسلنده 

ا پلوچ بلودن برای بیان حاصل اندیشه های خود درباره معنلی داشلتن یل
افراد  ۀزندگی انسان، درباره زشت و زیبای رواب  و برخوردهای پیچید

تللأثیر عوامللل محیطللی و خللانوادگی و طبقللاتی و  ۀبللا یکللدیگر، دربللار
موضلوعهای  ۀشخصیت آدمهلا، و دربلار فرهنگی در ساخت و پرداختِ

از این دست، در صلدد ریخلتن طلرح داسلتانهایی بلر ملی آملده  یدیگر
نشلهایی وا ملی داشلته نشلها و واکفن داستانها آدمها را بله کفاست و در ای
تلوم ملی نملوده حاو طبیعی و م ۀآنها کم و بیش در مخیّل ۀاست که رابط

        بلله عبللارت دیگللر، از آنجللا کلله ایللن آدمهللا بللرای بلله عهللده . اسللت
  بله اندیشله هلای او سلاخته « جامعه بخشلیدن»اجرای نقش در  گرفتنِ

واقعلی، اگلر هلم پیلدا  ۀآدمهایی هستند که در جامع اًمی شده اند، اکثر
« عملل»صلادق هلدایت  یسلتانهااآنچه را که باید در د شوند، معموالً

اکثلر  می آورند و یا حلدّ «ذهن»خود فق  به  کنند، در زندگانی واقعیِ
« للیتخیّ»بنابراین ملا از مردهلای داسلتانهای . آن را می زنند« حرف»

 یم کلله در سللاختمان شخصللیت خللود مللثالًصللادق هللدایت انتظللار نللدار
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روشلنفکرِ شلهری در یلک  ۀتحصلیلکرد ۀتمام عیار مردان طبقل ۀنمایند
ه بلرای اینکله خلود را در اینها البتّ. ایرانی باشند ۀمتحوّل از جامع ۀدور

صف این گروه از مردان جلای بدهنلد، نشلانه هلایی معتبلر و صلادق از 
ا ایلن نشلانه هلا ه می دهند، امّلشخصیت، یا از گفتار یا کردار خود ارا 

ایلن . این گروه از ملردان را بدهلد نمایندگیِ کافی نیست که به آنها حقّ
« علتها» ۀمی گویند، دربار« معلولها» ۀمردان خیلی کمتر از آنچه دربار

اغلب در بیان بیزاری از زندگی و شیفتگی خود به آرامشی که . می دانند
خود حرف می زنند و از « ۀتگی تافتجدا باف»در مرگ سراغ دارند، از 

ی آنهایی که مثل قهرملان خود آنها، حتّ. دیگران ۀپست و پلید بودن هم
از ابتدا تا انتهای روایلتِ حالشلان از خودکشلی « زنده به گور»داستان 

بعضیها ... در خمیره و سرشتِ ... خودکشی »می گویند و معتقدند که 
ود را باز نمی کنند تا خواننده ، گوشه هایی از زندگانی واقعی خ«هست

ا در هملین داسلتانِ             امّ. آنها تا اندازه ای پی ببرد« چنان بودنِ» به علّتِ
      ، آنجللا کلله مللرد بللا یللک زن در سللینما دیللداری دارد، «زنللده بلله گللور»

می بینیم که از موسیقی فیلم چنان لذّتی می برد، که هملین للذّت ، اگلر 
بللد، مللی توانللد بللرایش اسللتوارترین دلیللل تللن دادن بلله علّللت آن را دریا

یلک دختلر  ملردی کله در کنلارِ. گرداندن از مرگ باشلد زندگی و روی
   را از شلنیدن آوازی و نلوای ویلولنی در فلیلم چنلان بله هیجلان او بودن 

تمام وجودش به موسیقی تبدیل ملی شلود، بلاز « کیف»می آورد که از 
. او را به سلوی خودکشلی ملی کشلاند مرموزی حرف می زند که ۀاز قوّ

 باکه شخِِ خدا   انگار که خودکشی یا مرگ یک فرمان الهی است
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او رقلم زده  طورِ زندگی بر لوح سلرگردانیِ آشکار کردن خودش در کوهِ
 در حلللال نوشلللتنِ ،آنوقلللت هملللین ملللرد را در چنلللد روز بعلللد. اسلللت

کنلیم کله او  یادداشتهای پیش از خودکشی می بینیم، و نمی توانیم باور
با یک چنین آمادگیِ طبیعلی بلرای زنلدگی کلردن و بلا زن در آمیخلتن، 

ه عشق مرگ باشد، و ناگزیریم بگوییم که این سرنوشلت نلاروا را           ۀدیوان
آزاد « سرشتِ»بر او مقدّر کرده است و خودکشی در « صادق هدایت»

« ده بله گلورزن»اگر الزم باشد که در هنگام خواندن داستان . او نیست
آن اسللت، مللرد داسللتان را  ۀ، کلله نویسللند«صللادق هللدایت» ۀبلله اشللار

بدانیم، ناگزیریم که با توجّه به شباهتی که در ماهیت کلردار و « دیوانه»
صلادق « للیتخیّ»مردهلای داسلتانهای  ۀبلا همل رفتار و گفتار او تقریباً

و م بلدانیایلن مردهلا را دیوانله  ۀهمل هدایت مالحظه ملی شلود، تقریبلاً
ا نله ایلن ملردان امّل. دیوانگلان سرگذشلتِۀ را نویسند« صادق هدایت»

 ،سرگذشلت دیوانگلان اسلت ۀنویسلند« صلادق هلدایت»دیوانه اند، نه 
    صللات فکللری ول اوینللد بللا مشخّتخیّلل ۀبلکلله ایللن مردهللا بیشللتر سللاخت

خود برای آدمهای واقعی همسنگی و هماهنگی  روانی ای که در ترکیبِ
 .ندارند

فرهیختگلانی  صلادق هلدایت غالبلاً« للیِتخیّ»داسلتانهای مردان 
هستند نازک بین و مغرور، ظریف طبل  و حسّلاس، کله از جز لی تلرین 
ناهمللاهنگی در محللی  اجتمللاعی، و از کمتللرین نللاپروردگی در رفتللار 
آدمها سخت رنج می برنلد؛ همله چیلز را، در جهلانی آرملانی، آراسلته و 
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        چنللین جهللانی یسللته فرمللانرواییِپیراسللته مللی خواهنللد؛ و خللود را شا
          مللی داننللد؛ و بللدیهی اسللت کلله در چنللین جهللانی چنللین مردانللی را

فضیلتها و هنرهای زنانله برخوردارنلد بایلد  ۀکه از هم« زن فرشتگانی»
همچون بت ستایش کننلد، و بگذارنلد کله ایلن ملردان بلا شلیوه هلایی 

    ت بهشللتی ببرنللد، و ایللنا لللذّآنهلل تللنِ آسللمانی و هنرشناسللانه از زنللانگیِ
شیوه های تلطیف شده و غیر حیلوانی را حملل بلر ضلعف جنسلی آنهلا 
نکنند و در پایانِ هر نوبت از این مراسلم نیلایش زیبلایی و زنلانگی، از 

اتلله مللنش حاصللل بیحاصللل آن مشللمئزّ نشللوند و نافرهیختلله وار و لکّ
 «!خاک بر سرت، توکه مرد نیستی»: نگویند

    ل یلا زن، و بعلد بلا خلوده ای ملرد تکللیفش را اوّبا چنلین عقلد
ل از زن واقعلی بیلزار ملی شلود و نمی داند، و ماحصل جستار اینکله اوّ
یللایی و اثیللری دل مللی بنللدد، و ؤدوری مللی گزینللد و بلله زن خیللالی، ر

خیالی او معلوم می کند، و بعد وقتلی کله  خود را با او با کشتنِ تکلیفِ
رسلد، اگلر نتوانلد زنلدگی دوگانله ای را نوبت تکلیفش با خلودش ملی 

بی هویّت اطفاء شهوت کنلد،  ۀادامه دهد، که در یکی از آنها با زن هرز
و در دیگللری بللا زن خیللالی و اثیللری عشللق را نللوایی ببخشللد، نللاگزیر 

 .تکلیفِ خودش را با کشتنِ خود معلوم خواهد کرد

ای، ضلمنی و  اگر به اجزا ی از این داستانها که بله طلرزی حاشلیه       
معترضه ای، و گاه سخت در قاللب اسلتعاره هلای نهفتله، نکلاتی را در 

مسا ل اجتماعی، سیاسی، تاریخی، فرهنگلی، ملذهبی، فلسلفی و  ۀزمین



509 
 

ناسیونالیستی مطلرح ملی کنلد، بهلای بلیش از حلدّ نلدهیم، ملی تلوانیم 
    ، بعللد از «صللادق هللدایت»بگللوییم کلله بللاالترین ارزش داسللتانهای 

شللگامی او در داسللتان نویسللی جدیللدِ ایللران، ارزش پژوهشللی ارزش پی
[case study ]عقده های روانی و جنسی گروهی از مردان اسلت؛  ۀدربار

و در حقّ کسانی کله بخواهنلد آنهلا را آیینله ای صلادق بلا انعکاسلی از 
زنللدگی اجتمللاعی نمونلله هللایی از مللردم ایللران در یللک دوره معللیّن 

شناختی جامع و « صادق هدایت»خودِ انند بپندارند، باید گفت که یا م
زمان او و زمان خلود ندارنلد، یلا بله سلبب شلهرت  ۀهمه جانبه از جامع

سزاواری که صادق هدایت از بابت پیشگامی در داستان نویسلی جدیلد 
 . ایران نصیبش شده است، به اشتباه در افتاده اند

 محمود کیانوش                                                               

    ۳۹۹۱-۳۹۹۳  ،لندن                                                               
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کتابهایی که تا کنون از محمود کیانوش در ایران و 
به اضافۀ چند کتاب آمادۀ )خارج منتشر شده است 

 ( :چاپ

 

 :شعر 

 (یک شعر بلند)شبستان  -۳

 (مجموعۀ شعر)شکوفۀ حیرت  -۱

 (مجموعۀ شعر)ساده و غمناک  -۱

 (یک شعر بلند)شباویز  -4

 (مجموعۀ شعر)ماه و ماهی در چشمۀ باد  -5

 (مجموعۀ شعر)آبهای خسته  -6

به انسان، امّا برای خرخاکیها، یونجه ها، و کالغها  -۳
 (مجموعۀ شعر)

 (یک شعر بلند)من مردم هستم  -۱
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 (بلندیک شعر )قصیده ای برای همه  -۹

با نام مستعار  –مجموعۀ شعر )از پنجرۀ تاج محلّ  -۳۱
 (پرادی  اوما شانکار

 (مجموعۀ شعر)کتاب دوستی  – ۳۳

 (یک شعر بلند)کجاست آن صدا؟  -۳۱

این کتاب ترجمۀ  –مجموعۀ شعر )پرنده ها و انسان  ۳۱
است که در لندن منتشر « Of Birds and Men»فارسی 
 .د انتشار یافت سوترجمۀ فارسی در . شده بود

 (یک شعر بلند)ناگهان انسان و زمینش  -۳4

 (مجموعۀ شعر)ای آفتاب ایران  – ۳5

 (مجموعۀ رباعیها)با نگاهی دیگر  -۳6

با همراه هر غزل  –مجموعۀ غزل )در خرگاه شب  -۳۳
در هفته نامۀ  این کتاب ابتدا به مرور. حاشیه ای مشروح

 .در لندن انتشار یافت« نیمروز»
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 : ستاندا

 (مجموعۀ داستان کوتاه)در آنجا هیچکس نبود  -۳۱

 (یک داستان بلند) مرد گرفتار  -۳۹

 (مجموعۀ داستان کوتاه)غصّه ای و قصّه ای  – ۱۱

 (مجموعۀ داستان کوتاه)آینه های سیاه  -۱۳

 (رمان)حرف و سکوت  -۱۱

 (مجموعۀ داستان کوتاه)و بال آمد و شفا آمد  -۱۱

 (ایشنامهنم)عالمت سؤال  -۱4

با اسم مستعار دیگنو دِه  –رمان )برف و خون  -۱5
 .نتزا به وسیلۀ انتشارات آگاه منتشر شداآالب

 (رمان)غوّاص و ماهی  -۱6

 (مجموعۀ داستان کوتاه)در طاس لغزنده  -۱۳
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 (رمان)در آفاق نفس  -۱۱

 (نمایشنامه)از خون سیاوش  -۱۹

 (یک داستان بلند) باغی در کویر  -۱۱

 (رمان)آقا کی باشند؟   این -۱۳

 (حدیث نفس)اسم نمی خواهد  -۱۱

 (داستان بلند! )آی، زندگی -۱۱

 (رمان)سفر شکّ و سؤال  -۱4

آماده  –سه داستان کوتاه )در سایۀ اندیشه های بلند  -۱5
 (برای چاپ

 

 ناد ادبی

 (مجموعۀ مقاالت)بررسی شعر و نثر فارسی معاصر  -۱6

 رات آگاهاتشا – شعر کودک در ایران -۱۳
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تأمّالتی در فلسفۀ هنر و )نظم، فضیلت، و زیبایی  -۱۱
 (ادبیات

 (چاپ لندن)شعر فارسی در غربت  -۱۹

زن و عشق در دنیای صادق هدایت و نقدی تحلیلی و  -4۱
« شرکت کتاب»این کتاب به وسیلۀ . تطبیقی بر بوف کور
 در آمریکا منتشر شد

ۀ مبدأ، گفتاری دربار)شعر، زبان کودکی انسان  -4۳
 (ماهیت و سیر تحوّل شعر

دفتر اوّل از )نیما یوشی  و شعر کالسیک فارسی  -4۱
 (کتاب رمزها و رازهای نیما یوشی 

نقد و بررسی شعر میمنت )با چشم دل در آیینۀ خرد  -4۱
میرصادقی، با نگاهی به شعر فروغ فرّخ زاد، و سیمین 

 (بهبهانی

 (رۀ شعر حافظسه مقاله دربا)راز درون پردۀ حافظ  -44
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مجموعۀ مقاالت در نقد )جلوۀ دوگانگی در یگانگی  -45
 (ادبی

خاطرات نویسنده از دو )بردار اینها را بنویس آقا  -46
 (واقعۀ تاریخی در ادبیات  معاصر

 مالحظه و مکاشفه در شعر فارسی معاصر -4۳

  معمّای پروین اعتصامی -4۱

ه ای بر چاپ با عنوان مقدّم)شعر ایرانی، شعر جهانی  -4۹
 دوّم کتاب دوستی

 

 به زبان انگلیسی

5۱- Modern Persian Poetry –  ترجمۀ انگلیسی
مقدّمه در  صفحه 56شاعر ایرانی با  4۱شعر از  ۳۱۹

این کتاب در سال . معرّفی شعر فارسی به انگلیسی زبانان
،  در  The Rockingham Pressبه وسیلۀ  ۳۹۹6

 .انگلستان منتشر شد
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5۳- Of Birds and Men: Poems from a 
Persian Divan –  ناشر –مجموعۀ شعر The 

Rockingham Press  ۱۱۱4سال  –، انگلستان 

5۱- Through the Window of Taj Mahal ناشر ،
The Rockingham Press – سال  -انگلستان

با « ازپنجرۀ تاج محلّ»فارسی این کتاب با عنوان )۱۱۱۳
به وسیلۀ انتشارات نیل در  انکار،اسم مستعار پرادی  اوما ش

را جالل « از پنجرۀ تاج محلّ»کتاب . تهران منتشر شد
عبر شباک »زنگابادی، شاعر و مترجم عراقی، با عنوان 

ترجمه کرده است و همچنین به کردی به عربی « تاج محلّ
 .عراق منتشر شده استو در 

5۱- The Amber Shell of Self  مجموعۀ شعر ،– 
،انگلستان، سال  The Rockingham Pressناشر 
۱۱۳۳ 

54- The Songs of Man  ناشر   –، مجموعۀ شعر
The Rockingham Press  ۱۱۳۱سال  –، انگلستان 
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55- Poems of the Living Present  مجموعۀ شعر ،
سال  –، انگلستان  The Rockingham Pressناشر   –

۱۱۳4 

56- Thorns and Pearls (خار و مروارید) مجموعۀ ،
این کتاب در سال . شعر، به دو زبان انگلیسی و فارسی

 .در تهران به وسیلۀ نشر قطره منتشر شد ۳۱۱۱

5۳- The Journey and Other Poems،  مجموعۀ
 آماده برای چاپ شعر،

 

 شعر برای کودکان و نوجوانان

 طوطی سبز هندی -5۱

 نوک طالی نقره بال -5۹

 باغ ستاره ها -6۱

 ی جهانبچّه ها -6۳
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 طاق هفت رنگ -6۱

 آفتاب خانۀ ما -6۱

 زبان چیزها -64

 (ترجمۀ شعرهای خارجی به شعر فارسی)شعر به شعر  -65

 

 داستان برای کودکان و نوجوانان

 (داستان بلند)آدم یا روباه  -66

 (داستانهای کوتاه)دهکدۀ نو  -6۳

 (مجموعۀ دوازده داستان کوتاه)از باالی پلّۀ چهلم  -6۱

باز نویسی سه داستان )کیکاووس تا کیخسرو  از -6۹
 (سهراب، سیاوش، و فرود از شاهنامۀ فردوسی

 حمّامیها و آب انباریها -۳۱

 (داستان بلند)خود نویس آبی و گل سرخ  -۳۳
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 تعلی  و تربیت

 (مجموعۀ مقاالت)با فرزندان خویشتن باشیم  -۳۱

 

 ترجمه ها

    به خدایی ناشناخته ، جان استین بک -۳۱

 الرنس. اچ . زنی که گریخت، دی  -۳4

 در کرانۀ شب، مری الن چیس – ۳5

 بچّه های عمو تام، ریچارد رایت – ۳6

 سیر روز در شب، یوجین اونیل – ۳۳

 پروانه های سپید، نویسندگان جهان – ۳۱

 الرنس. اچ. عشق در میان کومه های یونجه، دی– ۳۹

 شعر سیاهان امریکا – ۱۱
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 بوم، امه سه زربازگشت به زاد – ۱۳ 

 مالون می میرد، سامو ل بکت -۱۱

 آنها زنده اند، آثول فوگارد –۱۱

 سالم و خدا حافظ، آثول فوگارد - ۱4

 سی زو ه بانسی مرده است، آثول فوگارد - ۱5

 جّالد، پار الگر کویست – ۱6

 شبستان، پار الگرگویست -۱۳

 شعر افریقا، شعر سیاه، – ۱۱

 ۱۱نویسند، از  ۱۱داستان ، از  ۱۱]بنفشۀ بلند آرزو  – ۱۹
 [ملیت

خندۀ نیشتر، شانزده داستان طنزآمیز از نویسندگان  – ۹۱
 جهان

 خدا، ای همسایۀ من، ایان پترسون -۹۳

 خانۀ برناردا آلبا، فدریکو گارسیا لورکا – ۹۱
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 در انتظار بربرها، کاوافی – ۹۱

 میمون گلی کوچولو ، کارلو کولودی – ۹4

 قیانوس آرام، اسکار لوییسهاوایی، گوهر ا -۹5

 ( نمایشنامه)مرگ و دختر، آریل دورفمن  -۹6

 سر زمین و مردم ژاپن، جوزفین ُان  -۹۳

 راهی به کشور آفتاب ، فردیناند کن -۹۱

 

 جتماعیاطنز 

 غزلیات و قصا د -۹۹

 ترکیبات و ترجیعات و غیره – ۳۱۱

 مثنویات – ۳۱۳-۳۱۱-۳۱۱-۳۱4

 

 آماده برای چاپ



522 
 

مقالۀ کوتاه  5۱ده دفتر، هر دفتر شامل  -۳۳4تا  ۳۱5
 فرهنگی، اجتماعی و انتقادی

 (بررسی و نقد، در هفتاد فصل)زبان فارسی امروز   -۳۳5

 و چند کتاب دیگر


