


 مقدمه نسخه الكترونيك

و« و ترس خدايان را به وجود آورده است؛ خيالبافي اگر به مبدأ برگرديم، خواهيم ديد كه جهل

و از شكل حقيقي خود دور ساخته است؛ ضعف بشري  و فريبكاري آنها را آرايش داده است هواخواهي

و موجب شده است كه اين خدايان مورد پرستش قرار گيرند؛ ساده زودباوري مردم آنها را حفظ كرده دلي

و روحانيان براي آنكه از جهل مردم به نفع خود استفاده  و سالطين است؛ عادت موجب احترام آنها شده

)7، بخش5؛ فصل اولباك؛ به نقل از ويل دورانت؛ تاريخ فلسفه؛ ترجمه عباس زرياب(».اند كنند از آنها حمايت كرده

اسدر كالس درسروزي بوف كور صادق برسد كه همه مردم ايران رمان زمانيآرزو كرد اتيد فاضل، يكي از

ها دوباره بوف كور را بخوانم اما باز هم مانند گذشته باعث شد بعد از مدت آرزوي عجيب اين.هدايت را بخوانند

و اين مشكلي استنادرك آن برايم  از. داريم اثركه اكثر ما با اين ممكن بود پس از مدتي به طور اتفاقي به تلخيصي

برخوردم كهhttp://ketabamoon.blogsky.comكتاب حاضر توسط آقاي محسن مهدي بهشت در وبالگ 

: درباره اين كتاب، چنين آورده استدر بخش اول تلخيص، 

م« جاكه يريدبپذيول.يدكنيتعجب ايبه ينوشته آقا»است بوف كورينا«جا كتابينبوف كور در

ايحل المسائل. كنميميرا معرفيقطب يوسفمحمد ايندر مورد كه به قول علما حجت را بر كتابينكتاب

م نوينا. كنديتمام و مطالعه رو يسندهكتاب حاصل ده سال تالش اسيبر .تبوف كور

و نفهمينكه بعد از چنديبار اولين ا يدنبار خواندن اينكتاب برخوردم، اولينبوف كور به ينچاپ

ا. 1350سال يعني. كتاب بود نه و به شكل بند بند بوف كور را شرح داده است با.كه نقد كرده باشدينكتاب

ا. بند آن راكنار گذاشتمينخواندن اول كه مشكل من مينچرا كه از و قدمهبود از شروعش كتاب رد شده بودم

ن د البته كفاره. يامدهم خوشم و آن هشت سال و پا زدن در البال يگراش را هم دادم ويدست خطوط

ميتويكي. صفحات بوف كور بود تويسر كتاب و دوتا ا. سر خودميزدم به1358كه سالينتا بود كه

و سرنيدبستان ياراناز ياريهمت  اما. سرم، دوباره خواندنش را شروع كردميبر باال يزهآن هم به زور چماق

.بار با خواندن مقدمهينا

اش.يكاست سمبليكور كتاب بوف و اف. هر كدام سمبل هستند ياءجز به جز آدمها زن لكاته، يون،شراب،

ن يرمرد،پ و چهار روز، نهر، سرو، انگشت سبابه دست چپ، ينياتوري،ميرقلمدان، تصو يلوفر،عمو، دو ماه

هايپستو شكريخانه، پلك و همه. ...ي،ناسور، لب . اند هر كدام سمبل. همه

ازينايزنيكسمبليها مطالعه كتاب روش كتاب صدقيدر تماميدكلينايدبا يد،كل يافتناست كه بعد

دريفخودم تعريكه من در طول بارها خواندن بوف كور براييها سمبل. كند جا جوابيككرده بودم، اگر



ميم وليداد در ده جا لنگ ميقطبيكه آقا يدهاييكليزد پايبه دست در ياندهد تا را بازيداستان هر

»... كنديم

، چقدر خورده بودها در انبار خانه خاك اي كه سال پس از خواندن اين تلخيص بود كه فهميدم كتاب كهنه

و.ارزشمند است راكه از آنجاو بخش بود لذت بسيار رايمبآن خواندن پس در اولين فرصت آن را خواندم خود

و بدون هيچ چشم راهايي ارزشمند كتاب،داشتي نسبت به همه كساني كه با زحمت فراوان ازو ناياب اينترنت راه،

مي گذارندميمندان در اختيار عالقه رعرا اثر ارزشمند اين تصميم گرفتمدانم، مديون و ايت امانت با كيفيت مناسب

مي براي آنان؛ اينترنت قرار بدهمدر  و كه تلخي حقيقت را بر شيريني توهم ترجيح كه دهند به اميد روزي

.را بخوانند» بوف كور«همه ايرانيان 

دراين كتاب در تايپ و سعي ميبوده تغيير عدمحفظ امانت رسيده صرفاً اشتباه، مگر در مواردي كه به نظر

و ...«: آمده است)نسخه الكترونيك64بند اول صفحه( كتاب51آخر صفحه براي مثال در بند.چاپي باشند

و شدن ميتجربهجسمش شروع به منظور» تجزيه«و واژه استقطعاً اشتباه چاپي با توجه به متن،كه» ...نمايد

كه به متن از دوستاني.تغييري در محتواي كتاب ايجاد نكرده است به هيچ وجهبه هرحال اين اصالحات. بوده

:كنم اشتباهات احتمالي در تايپ كتاب را به اين آدرس بفرستند اصلي كتاب دسترسي دارند خواهش مي
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تفسيري بر بوف كور، اثر صادق هدايت،

و انديشه  و راز كتابي كه سرشار از رمز

.است

م  قطبي.ي. به قلم؛

 1350: چاپ اول

 2536: چاپ دوم

 انتشارات زوار

 303212آباد تهران، خيابان شاه

 چاپ شده استاز اين كتاب، يك هزار نسخه در چاپخانه افست رشديه
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 محمد مژده نظر آقاي دكتر علي

 رئيس بخش ادبيات فارسي دانشگاه پهلوي

و ارجمند آقاي محمد يوسف قطبي  دوست مهربان

و محققانه بر شرح سودمند و بسيار مشهور» بوف كور«اي را كه صادق(نويسنده فقيد

به) هدايت و ساعات خوشي را با مطالعه اين اوراق سپري ساختم مرقوم داشته بوديد خواندم

و دقت خاص  و نكته يابي و با ژرف نگري و تحليلي كه از اين كتاب كرده راستي كه تجزيه

و عبارت و ارائه فرموده از هر جمله و رازي استنباط ايد درخور كمال مولف ارجمند، دقيقه

و قدرداني است از. توجه كه ارنست رنانگويا اين سخن » در هنر دموكراسي نيست«باشد

مي نه همه هنرمندان پديدهزيرا و جمال را يكسان و مظاهر جالل و نه طرز هاي طبيعت بينند

مي اني هم كه از آن آثار بهرهبرداشتشان از آن همانند است كس و احساسشان مند شوند درك

و مانند يكديگر از آن آفريده كه. كنند هاي هنري درك لذت نمي برابر نيست پس چه بهتر

دقايق آثار گران ارج صميمانه مشتاقانه از حاصل زحمات هنر دوستان مختلف كه به باز نمودن 

به كوشند بهره مي و از اين راه هاي هنرمندان نائل هاي آفريده درك بيشتر زيباييمند شويم

.گرديم

و احساني است توفيق روز افزون آن يار عزيز را از خداي مهربان كه واهب هرگونه خير

.آرزومندم

 محمد مژده ارادتمند علي
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 مقدمه ناشر

مي» دفتر تحقيق رائين«آنان كه با آثار منتشر شده از طرف كه دانند آشنايي دارند، خوب

و انتشارات اين دفتر، در زمينه و كمتر همه آثار نگارنده و اجتماعي بوده، هاي سياسي، تاريخي

بر» موسسه تحقيق رائين«و اگر براي نخستين بار نام. هاي ادبي پرداخته است به پژوهش را

مي يك پژوهش ادبي مشاهده مي :آيد كنيد، متكي به داليلي است كه در زير

بيبو: نخست اين كه ازف كور، گذشته از ارزش انكارناپذير ادبي، شك يكي

و شنودها درباره قرن اخير نيز هست، كه با وجود همه جنجال ترين آثار نيم پرجنجال و گفت ها

و زندگي او، همچنان ناشناخته مانده است حال آن كه اگر حتي يك صدم. صادق هدايت

و را كه از روز مرگ هدايت تا به امروز،مطالبي  درباره زندگي خصوصي، روابط دوستانه

و برخاست مخصوصاً بوف كور اختصاص–هايش اند، به بررسي كتاب هاي او نوشته نشست

مي دادند، اكنون هدايت به مراتب شناخته مي و تفسير. بود تر از امروز يعني در حالي كه ترجمه

گيتي درنورديده است، ما هنوز هاي بيگانه، هفت شهر عشق را در چهار گوشه آثار او به زبان

و خم بن در پيچ و دشمني با هدايت، خوارق عادات هاي كوچه و نحوه! بست دوستي او،

و به جدالي بي و پوشيدنش، سرگردانيم و پايان نوشيدن .ايم ناپذير پرداخته ثمر

بي: ديگر اين كه و كليد دروازه بوف كور، و اندي ترديد شاهكار صادق هدايت شه هاي روح

و راز آميز  و خم و پرپيچ و تنها از طريق دهليزهاي تاريك و نه توي اوست، و تخيالت بغرنج

و سركش راهو احياناً هراس امگيز بوف كور است، كه مي توان به زواياي اين روح آشفته

مندان آثار عدم توجه به اين مهم باعث شده است، كه نه فقط جمع كثيري از عالقه. يافت

و تزئين كتابخانهه دوستچ–هدايت  و چه آنان كه به خاطر پيروي از مد روز داران راستين



iii 

و–اند سالن پذيرايي به آثار هدايت روي آورده بوف كور را اثري مبهم، نارسا، گيج كننده

-هاي تخيلي مشابه به حساب آورند، بلكه گروهي نامأنوس بدانند، يا آن را در شمار رمان

م–طبق معمول كتاب«اند، تا آنجا كه كار را حتي به جنجال مضحك خواني برخاسته خالفبه

اند، يا خودكشي فالن نوجوان ناقص عقل را به خاطر عشق دختر همسايه، كشانده» سوزاندني

و بوف كور را انگيزه همه  يا انتحار فالن بقال ورشكسته را، به مطالعه آثار هدايت نسبت داده

.اند اي از اعتياد به مواد مخدر گرفتهو نتيجههاي اجتماعي نابساماني

و معمول در همه جوامع فرهنگي: ديگر اينكه پژوهش علمي در آثار ادبي، كاري رايج

و اگر هم بوده،  پيشرفته است، اما در ايران، اين روش تحقيقي تا كنون مرسوم نبوده است،

و موالنا تجاوز نكرده است ، آن هم فقط در نيم قرن اخير هرگز از حد حافظ، سعدي، فردوسي

!اند پنجاه سال پيش وجود خارجي نداشته–چنان كه گويي اين بزرگان نيز تا چهل–

و همكار نويسنده و اشتياق دوست خوب ام علي اصغر اگر مجموعه اين داليل را، به عالقه

و اشتياق بيش از حد  وبه) حتي بيشتر از نويسنده خود كتاب(افراسيابي، كه اصرار چاپ

در نشر اين تحقيق ادبي روشن» موسسه تحقيق رائين«انتشار اين اثر داشت بيفزائيم، انگيزه 

.خواهد شد

همانطور كه دوست پژوهشگرمان خود نيز تاكيد كرده: در پايان الزم به يادآوري است

و كنايات هدايت دارد، به هيچ وجه  و استنباطي كه از رموز وحي است، تفسير او بر بوف كور

.اگر اين تحقيق گام نخست به شمار آيد، راه بر ديگر پژوهندگان باز است. منزل نيست

و مخالفت مستدل صاحبو اگر كتاب حاضر بتواند به عنوان راه و موافقت گشا، اظهارنظر

و اجر خود را دريافت داشته و ناشر به هدف خود رسيده .اند نظران را برانگيزد، نويسنده
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ميالمثل يك ضرب هر سفر چندهزار فرسنگي نيز، فقط با يك قدم: گويد قديمي چين

و كاوشي. قدم اول: شود آغاز مي ما نيز اميدواريم كه اين گام نخست، آغاز سفري طوالني

و انديشه  ...هاي صادق هدايت باشد ژرف در دنياي افكار

 رائين–اسماعيل
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 يك نظر ديگر

مي هدايت درياي» بوف كور« كني، به كشف پهناوري است كه هرچه بيشتر در آن غور

مي ناشناخته و شايد به همين جهت است كه بسياري صاحب هاي بيشتري نائل نظران شوي

و ده بار خواندن بوف كور قناعت نكرده با استناد به اين اصل اگر. اند هرگز به يك بار، دو بار

به انگشتهاي يكي از كتاب» بوف كور«ادعا كنيم كه  نيازمند» كشف اآليات«شماري است كه

.ايم است، سخني گزاف نگفته

و درباره خود هدايت مطالب بسياري نوشته اند، اما تا كنون هيچ تاكنون درباره بوف كور

و) يا نتوانسته است(كس نخواسته  و عمق بوف كور را دريابد، اعماق روح هدايت را بشكافد

بلكه به طور كلي درباره يك اثر فارسي» بوف كور«فقط در مورد اين نخستين بار است كه نه

.گيرد چنين تحقيق وسيعي صورت مي

مي گاه با برداشت» ست بوف كورا اين«در شويم، كه اگر اعجاب آور هايي رو به رو

رسد، ولي اين نكته را نيز بايد يادآور شد، كه اين نباشد، الاقل در ابتدا گستاخانه به نظر مي

مي قضاوت و دقيق كتاب تغيير تواندو هيچ قضاوتي نمي–كند ها نيز پس از مطالعه كامل

و اهميت كتاب خط بطالن  و بر ارزش تالشي را كه در اين كار تحقيقي شده است نفي كند

.بكشد

و توصيف بيشتر از كتاب بپردازيم، شايد كمي به تعارف تعبير شود، ولي اگر به تعريف

گشاينده راهي در ادبيات» ست بوف كورا اين«توان انكار كرد كه نويسنده نمياين حقيقت را 

ممكن است بسياري كسان پس از انتشار كتاب،. ايم فارسي است، كه تا كنون نظير آن را نديده
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و موافق داشته باشند، كه اين خود ارزنده ترين تالش در راه شناسايي درباره آن نظرات مخالف

و  كو«هدايت .اوست»ربوف

و دارند، سال باو سخن آخر اين كه آيا همه آنها كه ادعاي دوستي با هدايت را داشته ها

و تحقيقي را به خود داده كرده» تجارت«نام هدايت  اند؟ اند، هرگز زحمت چنين بررسي

 ...تحقيقي كه متضمن ده سال صرف عمر بوده است 

» ست بوف كورا اين«و كتاب طبيقو درست همين نكته است كه بيش از پيش به كار

و اعتبار مي .بخشد ارزش

 افراسيابي

 اي از نظرات مندرج در مطبوعات گزيده

و دو سال دوم-51خرداد. نقل از مجله تماشا شماره شصت

مي هدايت در بوف كور از داالن« و كابوس و خمخواب و پرپيچ به هاي تاريك گذرد تا

مي. فضاي روشن بيداري دست يابد و لحظه گاه نيز روياهاي او به گسلد هايي را

و برگردان گذراند، اينجاست كه ترجيع بيدارخوابيمي مي ها هاي داالن. شود هاي رمزآميز آشكار

و تاريك كابوس و پرسش مبدأ ابهام ها منشأ اش چرا هدايت فقط براي سايه. هاست ها

هايي كه قيافه هندوها نويسد؟ سايه يعني چه؟ پيرمرد خنزرپنزري كيست؟ لكاته كيست، آدم مي

مي را دارند، درشكه و همه اين ماجراها با ... برد چي كه او را به قبرستان همه اينها كيستند؟

مياي نقاشي روي قلمدان چه رابطه شود؟ دارند؟ چرا نقاشي روي قلمدان اين همه تكرار



vii 

و به همان تاكيد او بر هر تكه سفال يا اشياء قديمي براي چيست؟ چرا گوركن مزد نمي گيرد

هايي كند؟ تمام اينها پرسش گلدان لعابي كه مال قديم، مال شهر قديم ري، است بسنده مي

ميمي است كه به ذهن هر كسي كه اسير جذبه بوف كور كم شود خطور كند، اما خيلي

و به يافتن اي را كه به فكر پاسخ ايم خواننده ديده قطبي اين كار را كرده،. شان برخيزد هايي افتد

و دقتي قابل تحسين با حوصله مي... اي عجيب از اين ... توان به رد يا قبول آنها نشست كه

و قابل تحسينايراد جزئي كه بگذريم كار قطبي، كاري است اصولي .، صميمانه، دقيق

و مبهم ديگر و در زمينه آثار سنگين »...راهي است هموار شده براي ديگران

 منوچهر آتشي

1353شماره چهارم آبان ماه» نداي سوسياليست«نامه نقل از هفته

و تحقيقي جزو كتاب« .ي.م"نوشته"ست بوف كورا اين"هاي خواندني به كتاب تحليلي

و منطقي، گنجينه ارزشمنديميبر"قطبي خوريم كه براي مشتاقان مطالعه نقدهاي اصولي

و ژرف... است  نگري درخور تحسيني به تفسير بوف كور پرداخته نويسنده با چنان وسواس

 ...است كه حتي از انتقال يك كلمه از متن اثر هدايت غافل نمانده است 

طي تفسير محققانه خود ثابت كرده است كه هدايت هنگام"ست بوف كورا اين"نويسنده

و كلمات نيز غافل نمانده است و اثر حروف .عرضه افكار خود حتي از صدا

و دوست و پر ارج را به تمامي متفكران داران ادبيات راستين ما مطالعه اين كتاب عميق

».كنيم توصيه مي
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1351خرداد 1493نقل از مجله تهران مصور شماره

مي"بوف كور"« كني، به كشف هدايت درياي پهناوري است كه هرچه بيشتر در آن غور

مي ناشناخته و درباره خود هدايت مطالب. شوي هاي بيشتري نايل تا كنون درباره بوف كور

در. اند بسياري نوشته مي با برداشت"ست بوف كورا اين"اما شويم كه اگر هايي رو به رو

ميآور نباش اعجاب اگر اين تحقيق گام نخست به ..."رسدد الاقل در ابتدا گستاخانه به نظر

».شمار آيد، راه بر ديگر پژوهندگان باز است
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 گفتار پيش

كه از عنوان همان طوردر صفحات بعد از نظر خوانندگان خواهد گذشت، آنچه-1

نه» شرح«پيداست،  پي»نقد«است و، چون اول بايد به عمق جزء جزء كارهاي هنري ببريم

و در مرحله سوم، كار هنري مورد نظر را با  و آن را تعريف كنيم بعد بدانيم هنر چيست

و  و بررسي آن بپردازيم، با اين حال اگر جسته و به نقد و معيارهاي هنر بسنجيم موازين

.اي به صورت نقد آمده به لحاظ ضرورت بوده است ته جملهگريخ

و طمأنينه-2 اي كه نويسنده در شرح كتاب حاضر، سعي شده است تا به همان ترتيب

را مي و ذره ذره در گلوي سايه...«خواهد مطالب به شرح مطالب» ...اش بچكاند قاشق قاشق

بروار به دنبال نويسند بپردازيم، يعني پيوسته سايه وه گام از وي جلو نخواهيم هيچ گاهميداريم

مي. افتاد آيد كه شرح را نيز مانند داستان، تا پايان بخوانيم، تا شايد به نتيجه بنابراين الزم

و به اين ترتيب واضح است كه مجبوريم جا به جا شرح پاره را مطلوب برسيم اي از مطالب

يك» سمبل«نقاب از چهره يك كه نويسنده به صفحات بعدتر موكول كنيم، تا در همان جا يا

.گيرد، بتوانيم به شرح همان نكات بپردازيم رمز برمي

هر) بوف كور(كتاب حاضر-3 مسلماً كتاب كم نظيري است، چون بدون اغراق جلو

يكمي) نه هر كلمه(جمله آن  و به شرح آن پرداخت»؟... چرا«توان يعني جمله. قرار داد

و حق ندارد بدون اذن او وارد ميدان شود همه جا اسير .نويسنده است

و اينكه گذارد، مگر اي را پشت سر نميهلبه عبارت ديگر قلم نويسنده هيچ جم مطلب تازه

. پس الزم بوده است تا در شرح نيز جمله به جمله پيش برويم. الزمي به مطالب گذشته بيفزايد

كهايم، بدين اما در كتاب حاضر چنين نكرده مي؛دليل ؛شد، ثانياً اوالً مثنوي هفتاد من كاغذ

و در آن گاه يك كلمه با معاني مختلف به و سمبليك آمده چون مطالب داستان به صورت رمز

كار رفته است، پس نويسنده ناچار بوده تا براي متوجه ساختن خواننده توضيحاتي بدهد كه در 
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به تشريح جمله به جمله آن توضيحات در احتياجي) به سبب صريح بودن مطالب(اين شرح

.ميان نيست

البته باز. هاي تفكيك شده نوشته شده است»بند«بنابراين، شرح كتاب، با تقسيم آن به

و اضافي نيست شويم كه هيچ جمله يادآور مي و از اين رو بايد اي در اصل داستان بدون جهت

و شكيبايي تمام مورد مطالعه قرار گيرد .با دقت

است، پس مسلماً خوانندگان عزيز» شرح«چون مطالبي كه از نظر خواهد گذشت-4

و توجه دارند كه ذكر استدالل هاي نويسنده دليل موافقت يا مخالفت نگارنده اين سطور با آنها

يا دليل درستي يا نادرستي نظرهاي نويسنده نيست، يعني در سرتاسر شرح سعي الزم در حفظ 

و امانت مطا .لب به كار رفته استاصالت

و اشاره» بوف كور«داستان-5 هاي فراواني در موارد به لحاظ عمق مطلب، شامل نكات

و علت تضادها، تخيالت، اوهام، عقده و روانكاوي و بيماري روانشناسي و امور ها هاي رواني

و تئوري و نظرات و علمي و تعريف آنها خوددار فلسفي ي هاي گوناگون است، كه از شرح

مي؛شده است رسيده آمده گاهي به لحاظ ضرورت، شرح مختصري از مطلبي كه الزم به نظر

شر است، گاهي با ذكر نامي اشاره و و در باقي موارد از آوردن تعريف صرف نظرحاي رفته

مي. شده است و رها شدن دنباله مطلب شد، ثانياً ذكر اين قبيل چون اوالً موجب اطاله كالم

و تعريف در-ها براي خوانندگاني كه به آثار هدايت عالقه دارند شرح و مسلماً كتب فراواني

.نمود الزم نمي–اند هاي مختلف مطالعه كرده رشته

اگر حمل بر خودستايي نشود، بايد گفت كه شرح را نيز شايد الزم باشد كه مانند خود-6

و اين به سبب روش هنرمندانه نويس در نگارشت كه داستانايس كتاب، يكي دو بار خواند

 ...كتاب به كار برده است، نه تحفه بودن شرح 
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در-7 آن» گيومه«گاهي براي استدالل مطلبي، يك كلمه از متن اصلي را و به گذاشته

و يك كلمه را براي بيان استدالل ايم كه طبعاً امكان دارد خوانندگان ايراد بگيرند استدالل كرده

هكافي نشمارند، و با شكيبايي مرور اما مان طور كه گفته شد، چنانچه بند مورد نظر را مجدداً

و اي بسا كه در اثر دقت مجدد، متوجه  و نيز شرح را، شايد به نگارنده حق بدهند فرمايند

و بي هيچ ترديدي گوشزد كردن آنها  نكاتي بشوند كه صاحب اين قلم به آنها پي نبرده است

.مثمر ثمرات فراوان خواهد بوددر روشن ساختن مطالب كتاب 

مي-8 كنم كه به هيچ وجه چنين ادعايي مطرح نيست كه تمام مطالب صادقانه اعتراف

و طبعاً انتظار دارم كه سروران ادب راهنمايي از كتاب را فهميده باشم و هاي الزم را بفرمايند

و نارسايي اي اشتباهات ن جزوه را به عنوان هاي جزئي با ديده اغماض بگذرند، چرا كه اگر

و انتقاد، روشنايي تازه و راهنمايي اي خواهد بود براي آغاز كار بپذيرند، هرگونه نظر

.كنند پژوهندگان راستين كه در راه شناخت ادبيات پنجاه سال اخير تالش مي

به صورت 1344كه در مهرماه سال» بوف كور«شرح كتاب از روي چاپ يازدهم-9

س .هاي پرستو انتشار يافته، صورت گرفته است پهر از طرف سازمان كتابجيبي در چاپخانه

و-10 و جمله و كلمه و خط و عالمت تعجب آنچه در گيومه گذاشته شده، اعم از نقطه

و دخالتي در آنها به كار نرفته است غيره همگي بدون دست .خوردگي از متن داستان است

صا-11 نخست» بوف كور«دق هدايت در نوشتن آنچه محرز است اين كه، الهام بخش

و بعد دو كتاب مشهور فرويد به نام و هند بوده است هاي مطالعه عميق در آثار باستاني ايران

مي» آينده يك پندار«و» تعبير خواب« شود كه خوانندگان بايد قبل از خواندنو چنين تصور

.يندشرح، آن دو كتاب را مطالعه فرموده باشند، يا مطالعه فرما

پرده از چندين هاي شرح ناگهان اي از قسمت براي پرهيز از دراز شدن كالم، در پاره-12

و يا نظرهاي ديگران را مستقيماً منعكس كرده سمبل برگرفته ايم كه در وهله نخست مسلماً ايم
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و شايد آوردن نظرهاي ديگران را حمل بر فضل فروشي خواننده آنها را قبول نخواهد كرد

و احتماالً با خواندن مجدد شرح،  و رسيدن به پايان كتاب نگارنده كنند، اما با پيشرفت داستان

و مطمئناً خوانندگان عزيز به نگارنده حق خواهند داد كه چاره اي جز آنچه انجام شده نبوده

.فضل فروشي موردي نداشته است

و در پايان بايد گفته شود كه انگيزه نوشتن اين شرح گذش-13 ته از كنجكاوي، گفتار ضد

و موافقان هدايت بود، كه با وجود مطالعه آنها سرانجام درنيافتم كه چرا  نقيض مخالفان

و موافقان، آن را جاوداني لقب داده» بوف كور«مخالفان  اند؛ مخالفان دليلي آن را سوزاندني

و موافقان نيز برهان قانع كننده مخ براي سوزاندنش نياورده و الفان ذكر نكردهاي براي اند،

مجموعه اين عوامل باعث شد تا سرانجام نگارنده به اين نتيجه رسد كه خوب يا بد بودن 

و نتيجه آن مقدار قابل» بوف كور« و تعمق در خود كتاب دريابد؛ و با مطالعه را بايد شخصاً

درا شد، همين شرحي» بوف كور«توجهي از عمر كه صرف درك مطالب  دست ست كه اينك

اي شماست، بنابراين در پايان با نهايت فروتني از خوانندگان گرامي درخواست دارد كه تا نكته

و درنگ را موافق ذوق خود نيافتند بي زبان به انتقاد نگشايند، بلكه تا پايان مقال شكيبا باشند

و راهنما يي بفرمايند آن گاه اگر سمبلي يا مطلبي مورد قبولشان نبود، بر نگارنده منت گذارند

و يا شرح صحيح مطلب چيست كه آن سمبل چه چيز ديگري مي .تواند باشد

و براي16/1/48ها بعد از به پايان رسيدن كتاب، يعني پس از تاريخ كليه پاورقي-14

.تاييد بيشتر افزوده شده است

 محمد يوسف قطبي
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1بند

هايي هست كه مثل خوره روح را در انزوا در زندگي زخم«

مي مي و ».تراشد خورد

برةرا در جمل» درد«ةتازه كار كلمةشايد يك نويسند ترجيح دهد، زيرا معموالً» زخم«باال

مي شنيده و زخم زندگي مصطلح نيست: گويند ايم كه مردم اما چون تمام موضوع. درد زندگي،

و توضيح زخميست كه بر راوي داستان وارد شده است، پس  به نحو» زخم«اين كتاب شرح

نم. تري گوياي حال اوست انع كنندهق دريولي مطلب به همين جا خاتمه يابد، چون اين كلمه

و خونابه است كه به نحو تهوع انگيزي  و فساد ذهن خواننده تداعي كننده مخلوطي از چرك

و ديگر آنكه كلمه چشم را مي يك» زخم«آزارد، در وسط، به هنگام تلفظ گلو»خ«با دارا بودن

و به گوش را مي و انتقاد نويسنده را از جهان اطر خوشخراشد اف خويش به نحو آيند نيست

مي بارز مي تري و عاشقانه كه بيشتر به درد مجالس بزم خورد، نماياند، تا درد با آن آهنگ نرم

به. تا نشان دادن مفاسد زندگي رسيم كه باز با دارا بودن همانمي» خوره«به دنبال اين كلمه

مي تأثيردر ابتدا بر شدت»خ«حرف  آن زخم و حالت نفوذي ميكرب و افزايد را كه بر پوست

و استخوان اثر مي و سال گوشت مي كند دارد هاي متمادي فرد مبتال به مرض را در غفلت نگاه

و هولناكي آشكار مي ميو ناگهان با وضع فجيع با. دهد گردد، نشان و در مقايسه اين كلمه

و كوفت، متوجه مي » ورهخ«كدام مانند شويم كه هيچ كلماتي چون جذام يا مثالً سفليس

با» خراشيدن«و» تراشيدن«و باز به دنبال اين كلمه، كلمات. رساننده منظور نويسنده نيست

مي تأثيرنه تنها بر شدت»خ«و» شين«دارا بودن افزايند، بلكه پاشيده شدن حرف دو كلمه قبل

خو به هنگام تلفظ در پشت دندان» شين« بي ها بيهودگي توهمات زندگي را از نظر نويسنده به
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و1.دهد نشان مي در نظر گرفتن تجانس حروفو با يك نگاه سرتاسري به تمام جمله

و توجهي كلمات را دست چين كرده است تكراري، درمي .يابيم كه نويسنده با چه دقت

و تجانس حروف كه بگذريم، به موضوع وجوه تشبيه مي و از مسئله انتخاب كلمات رسيم

ده در اين قسمت نيز كامالً پيروز است، زيرا وي از تمام كنيم كه نويسن به سرعت درك مي

كند كه انسان تا مدتي پس از دچار امراض، مرضي را براي وصف حال خويش انتخاب مي

مي گشتن به آن از وجودش بي و فساد سر باز كرد اطالع و آنگاه كه چرك و كراهت منظر ماند

و برون را متال و درون و دستاويزي در به وضع چندش آوري رخ نمود شي ساخت، ديگر اميد

واييسپس رسوا. ميان نيست و حرمان بر آنچه بيهوده از عمر سپري شده است و تلخي ست

 
مي(1 كه چون آنچه در زير به عنوان پاورقي بدان افزوده است كه پس از مطالعه نسخه خطي كتاب آيد تذكر دوستي است،

و درخور  ميمطلبي رسا .)شود توجه بود عيناً نقل

يكي دو و جز در و نويسندگان پيشين دور مانده كه متاسفانه از نظر بسياري شعرا اثر معجزه آساي حروف، مطلبي است

كه حاكي از بهره و فردوسي شناس» تئودور نولدكه«. بينم برداري از اين دقت نظر شگفت انگيز باشد نمي مورد، اثري مستشرق

كه شا و شاهنامه او صاحب نظر است، بخش نامي، و محققان خودمان درباره فردوسي و بيشتر از بسياري ادبا يد خيلي بهتر

كه در خاطر مانده است  و ما تنها دو مورد آن را به همين نكته اختصاص داده است بزرگي از بررسي خود را درباره شاهنامه،

سخ: آوريم بع عنوان شاهد مثال مي و به اصطالح استفاده از حروف را» چكشي«ت و كالم اين خشونت در مواردي كه داستان

: ايجاب كند، مثل

و خم كرد راست« »خروش از خم چرخ چاچي بخاست ستون كرد چپ را

و اشكبوس- در آن ميان»ش«و نشاندن»خ«و چنج بار حرف»چ«كه با آوردن چهار بار حرف–از داستان رزم رستم

هايو همچنين است در مورد صحنه. برداري صحيح از آنها خلق كرده استو بهره)نه كلمات(از بازي با حروف شاهكاري 

و ماليم، مخصوصاً بيشتر به كار مي و عاشقانه كه حروف نرم به خواننده سهل بزمي و القاء انديشه را مي آيد سازد، چون تر

كه زن گيسوان و رودابه، هنگامي مي صحنه برخورد زال آن خود را از فراز ديوارهاي قصر به عنوان كمند از آويزد، تا زال

و مي :گويد استفاده كند،

را« را از آن پرورانيدم اين تار »كه تا دستگيري كند يار

كه از يك حرف خشن در سرتاسر بيت. همراه با حروف ماليم ديگر هفت بار تكرار شده است»ر«كه حرف در حالي

.ري نيستاث

:و نيز-

و طبيعتآقاي علي نقي وزيري در كتاب و دقت نظرش در انتخاب كلمات مورد نياز زيباشناسي در هنر در باره فردوسي

و توافق با اشعار...«: گويد مي و شور انگيزي آنها، و خوش صدايي كلمات به وزن و از لحاظ موسيقي كالم، يعني توجه

ج كه عبارت از كارهاي ميرزمي ».باشد دي است، به درجه اعال زيباپسند
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و انگشت و آنگاه منفور و از ديگران رخ در پوشيدن و به انزوا گرويدن نماي خلق شدن است

و با سايه خود درد دل كردن، يا به عبارت  غادامن از اجتماع برچيدن بانه با ديگرانيديگر

:سخن گفتن، زيرا
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2بند

شود به كسي اظهار كرد، چون عموماً اين دردها را نمي«

و  عادت دارند كه اين دردهاي باور نكردني را جزو اتفاقات

يااپيش و اگر كسي بگويد و عجيب بشمارند مدهاي نادر

و عقايد خودشان سعي بنويسد ، مردم بر سبيل عقايد جاري

و تمسخرآميز تلقي بكنند مي زيرا-كنند آن را با لبخند شكاك

و تنها داروي آن  و دوايي برايش پيدا نكرده بشر هنوز چاره

و  و خواب مصنوعي به وسيله افيون فراموشي به توسط شراب

كه- مواد مخدر است وها موقت اينگونه دار تأثيرولي افسوس

و به جاي تسكين پس از مدتي بر شدت درد مي »افزايد است

» عقايد خودشان«و» عقايد جاري«: اين عبارت حائز كمال اهميت است2در جمالت بند

و مهمي كه شخصيت يك انسان را پس از تولد به وجود مي .آورد يعني دو ركن اساسي

مي چون مي بيش از سه ميراث از والدين خويش به شود، گويند كودكي كه از مادر زاده

آورد، يكي جسم كه ممكن است سالم يا بيمار باشد، يكي هوش كه ممكن است جهان نمي

و سومي پاره و غيرهايياي از غرايز ابتدا عليل يا توانا باشد، و تشنگي . ست مانند گرسنگي ...

اي اعم از هنجار يا ناهنجار قرار تعليم تازه تأثيرگذارد، هر روز تحت كودكي كه پا به جهان مي

و گيرد مي و پس از گذراندن دو دهه ابتداي زندگي، چنانچه در هنگام تولد، نوزاد سالم

مي متعادلي مي شود، كه اين شخصيت چنانچه شخص بوده صاحب شخصيت منحصر به فردي

و به درجه اجتهاد نرسيده باشد، پرورده عقايد  يعني. جاري استهنوز از مرحله تقليد نگذشته

و نويسنده نيز عقايد شخصي  در حقيقت در اين هنگام عقيده شخصي عميقي وجود ندارد

و ناشي از عقايد ديگران را مردود مي مي ناشي از تقليد كوركورانه و و شمارد داند كه همدل
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مي» اين دردهاي باور نكردني«همنفسي براي فردي كه به ضد پي و بر و» عقايد جاري«برد

و دوا«و1كند وجود ندارد عقايد تقليدي قد علم مي و»ي برايشيچاره ابنيز منظور نشده

به» خواب مصنوعي« به» افيون«و» شراب«يا به عبارت ديگر خود را به ناداني زدن يا يعني

و تفكر پناه بردن نيز درمان قطعي حاصل نمي شود، زيرا نتيجه اين داروها در مقابل تخيل

و حتي عقايد شخصي فردي كه به نادرستي آنها پي برده است عقايد متح جر شده ديگران

به تر از آن است كه بتوان به اين زودي هاي متمادي بسي عميقو اثر تلقين» موقت است« ها

و اصل اين  از» اين دردهاي باور نكردني«يا» زخم«ريشه و كه وجودشان حتمي است پي برد،

م :گويديهمين روست كه نااميدانه

به مخالفت برخيزد، استثنائي خارج از قاعده است در حقيقت آن كسي كه با عقيده«1 كه. اي راسخ با جمعيت استثنائي

و مورد تحسين آيندگان است ».اساساً مورد تمسخر معاصرين

 980ردوسي شمارهف–نژاد، ترجمه مجتبي محمديمقابله با عالئم زوالاز مقاله
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3بند

آيا روزي به اسرار اين اتفاقات ماوراء طبيعي، اين انعكاس«

و بيداري  و برزخ بين خواب سايه روح كه در حالت اغماء

»كند كسي پي خواهد برد؟ جلوه مي

و تفكر به كار» افيون«و» شراب«در بند دو از توضيح كامل كلمات كه به جاي تخيل

و در توضيح بند سوم بايد به يك اند، موقتاً رفته صرف نظر شد تا بعد كه شرح آن بيايد

و كليدي  و بدان وسيله چراغي موضوع توجه كنيم تا راهي به درون قلعه تاريك داستان بيابيم

و به دنبال راوي به تماشاي زواياي آن بپردازيم  فراچنگ آوريم كه درهاي بسته آن را بگشائيم

ما«و آن موضوع  .است» وراء طبيعياتفاقات

مي» ماوراء طبيعي«اين عبارت و در اينجا اجازه يك روح داستان را در بردارد خواهم تا

و بعد به توضيح بپردازم :بند ديگر از متن كتاب را بياورم
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4بند

مي« پردازم كه براي من فقط به شرح يكي از اين پيشامدها

و به قدري مرا تكان داده كه هرگز فراموش خودم اتفاق افتاده

و نشان شوم آن تا زنده ام، از روز ازل تا ابد تا آنجا نخواهم كرد

و ادراك بشر است زندگي مرا زهرآلود خواهد  كه خارج از فهم

مي- كرد خواستم بگويم داغ آن را هميشه زهرآلود نوشتم، ولي

و خواهم داشت ».با خودم داشته

مي»مدهااپيش«راوي داستان خود را غرقه در و بيند كه پارهي فراواني اي از آنها سودمند

همان رويدادي: آورترين آنها كدام است؟ پاسخ ساده است آيا زيان. آور است اي ديگر زيان پاره

آن«كه  ازاپيش. تا پايان زندگي ادامه خواهد يافت» نشان شوم به» ازل«مدي كه و تا شروع شده

و به عبارت ديگر ادامه خواهد يافت، رويداد» ابد« ي كه سرتاسر زندگي را مسموم كرده است

.چون داغي جاودانه است

ضمناً از طرفي چون داستان با اول شخص. حادثه اصلي داستان است»مدااين پيش«شرح

به شروع مي و طرح داستان را شود، نويسنده براي پروراندن آن بايد داراي تسلط كافي باشد

ف و در قسمت روبروروشي خودستا نحوي كه خود را با فضل هاي بعد نبيند، دنبال كند

مي با آنكه حرف–خواهيم ديد كه راوي  و فيلسوفانه بسيار ولي هرگز بدان–زند هاي بزرگ

بي اي وارد نمي لطمه و اين كار در نوع خود اگر و از طرف شود نظير نباشد، كم نظير است

ل تمام افراد بشر يا الاقل شامل تمام افرادي عام است يعني شام»من«يك»من«ديگر اين 

و آن زهر را چشيده مي پس طرح. اند شود كه چنين داغي را بر زندگي خود مشاهده كرده

و ثانياً نتيجه اين تفكر كه به داغي» امور ماوراي طبيعي«اوالً تفكر درباره داستان عبارتست از 
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و ثالثاً نتيجه ا يا زهري تشبيه شده است و آن داغ در پايان داستان حاصل اي كه ز اين تفكر

.گردد مي

:در اينجا بايد به دو نكته اساسي ديگر نيز توجه كرد

و ابدي است يعني رهايي بشر از دست اين تفكر سمج امكان پذير يكي اينكه اين امر ازلي

آ. نيست و علت اصلي و از كجا نشات كرده ن چه دوم اينكه اين طرز فكر از كي پديدار شده

:بوده است؟ يا به قول حافظ

و اين باده از كجا آورد؟« »چه مستي است ندانم كه رو به ما آورد كه بود ساقي

مي اينجاو راوي چون در و پاسخ صحيحي براي آن نيافته است، آن را تشبيه به خواب كند

:گويد مي
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)مجدد3بند(5بند

اتفاقات ماوراء طبيعي، اين انعكاس آيا روزي به اسرار اين«

و بيداري  و برزخ بين خواب سايه روح كه در حالت اغماء

»كند كسي پي خواهد برد؟ جلوه مي

هاي اين اوالً آنكه چون ريشه: تشبيه اين تفكر به خواب از دو جهت حائز اهميت است

و استقراري نداشت طرز تفكر به زماني منتهي مي و در حالتي بين شود كه بشر هنوز تمدن ه

و تمدن زندگي را مي و مالكي براي كشف مبدأگذرانده است، بنابراين ضاب توحش و معيار  طه

و نيست و نشان درست نبوده و نام كهو ثانياً. آن با ذكر تاريخ با مراجعه به كتاب همچنان

و در يابيم كه منشاء خواب آرز اثر فرويد درمي» هاي رواني بيماري«و» تعبير خواب« وست

و) خواب ديدن(تكوين يك رويا  و عواطف و احوال، اعم از حاالت جسماني تمام اوضاع

و  و تفكرات و تخيالت و كارهاي روزانه و محيط و گرما و درجات سرما و غرائز احساسات

و گرفتاري تجربه و ترسو رنجها ها و دردها و سرانجام اساطير كهن بسيار دور دست ها ها

پ و رمز چنين تفكريموثرند، بهس مشخص ساختن ريشه » امور ماوراء طبيعي«يعني پرداختن

و با در نظر گرفتن اينكه بنا همان قدر مشكل است كه تعبير صد در صد صحيح يك خواب،

مي به عقيده فرويد اكثر خواب و بيداري صورت يابيم گيرد، باز درمي ها در حالتي بين خواب

و سنجيده انتخاب شده است كه جهات اين تشبيه كامالً يعني اين طرز تفكر از دوراني. صحيح

و بيداري، يا توهم ريشه مي و در حالتي بين خواب گيرد كه بشر اراده چنداني از خود نداشته

بيو تعقل، به سر مي و همين ارادگي، يك بدبختي عظيم براي بشر پديد آورده است، برده

ا«آنچنان عظيم  و ».دراك بشر استكه خارج از فهم
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6بند

از« من سعي خواهم كرد آنچه را كه يادم هست، آنچه را كه

ارتباط وقايع در نظرم مانده بنويسم، شايد بتوانم راجع به آن 

و يا اصالً. يك قضاوت كلي بكنم نه، فقط اطمينان حاصل بكنم

كه–خودم بتوانم باور بكنم  چون براي من هيچ اهميتي ندارد

مي–ر بكنند يا نكنند ديگران باو و ترسم فقط كه فردا بميرم

به–هنوز خودم را نشناخته باشم  زيرا در طي تجربيات زندگي

و ديگران  اين مطلب برخوردم كه چه ورطه هولناكي ميان من

و فهميدم كه تا ممكن است بايد افكار خودم را  وجود دارد

ب و اگر حاال تصميم گرفتم كه نويسم، فقط براي خودم نگه دارم

كه سايه–ام معرفي بكنم براي اين است كه خودم را به سايه اي

و مثل اين است كه هرچه مي با روي ديوار خميده نويسم

مي اشتهاي هرچه تمام مي–بلعد تر خواهم براي اوست كه

چون. ببينم شايد بتوانيم يكديگر را بهتر بشناسيم: آزمايشي بكنم

خ مي ودم را با ديگران بريدهاز زماني كه همه روابط خواهم ام

».خود را بهتر بشناسم

مي6در بند و شنيده چنانكه به وضوح مشخص شده است، راوي به مقام قضاوت ها نشيند

ميو خوانده از ها را حالجي پي» ارتباط وقايع«كند تا و فارغ گيري آنها به نتيجهو اي اجتهادي

مي» ورطه هولناكي«. از تقليد برسد و چون و ديگران حادث شده است داند كه افكار ميان او

و متداول زمان را نمي قالبي تواند به عنوان حقيقت بپذيرد، بنابراين در رده عصيانگران

و همنفسي ندارد، مخاطبش سايه ديوانگان به حساب مي و چون همدل به آيد اي است كه
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اي به حساب آورد، بلكه اين سايه مردماني نبايد تنها سايهديوار افتاده است، ولي اين سايه را

مي هستند كه او را .دانند ديوانه

نه مردمان ديگر در نظر نويسنده چون سايه و ادراك ندارند، هايي هستند كه حس

مي مي و نه و زبوني كه چون شنوند بينند تنها حركتي دارند، ولي با اين همه خواري

مي عروسك و هاي خيمه شب بازي به نظر رسند ادعاهاي بزرگ دارند، حقيقت را مكشوف

ا ميخود را داناي مي سرار و نويسنده با آنكه خود را مطرود آنان مي دانند كه داند، اصرار ورزد

و سايه، مثل  و پيام خود را به آنها برساند، در اينجا نسبت بين راوي خود را به آنها بشناساند

و نتيجه افالطون را به ياد مي مي آورد ها بايد بكوشند آيد اين است كه سايه اي كه از آن حاصل

و جسم خود را بيابند تا با. از علم تقليدي رها شوند و يعني از مثل به حقيقت نائل شوند

مي7توجه به بند  :يابد اين مطلب روشني بيشتري
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7بند

باشد، ولي از هر حقيقتي بيشتر مرا شكنجه–! افكار پوچ«

اين مردمي كه شبيه من هستند، كه ظاهراً آيا–كند مي

و  و هوس مرا دارند براي گول زدن من نيستند؟ احتياجات هوا

و گول  آيا يك مشت سايه نيستند كه فقط براي مسخره كردن

مي زدن من به وجود آمده مي اند؟ آيا آنچه كه حس و كنم، بينم

 سنجم سرتاسر موهوم نيست كه با حقيقت خيلي فرق دارد؟ مي

اف من براي سايه خود مي تاده نويسم كه جلو چراغ به ديوار

».است، بايد خودم را بهش معرفي بكنم

» فرانسيس بيكن« اي از عقايد برخي از فالسفه از جمله آخرين سوال اين بند يادآور پاره

و فيلسوف سده هيجدهم انگليس است كه شرح»جرج بركلي«فيلسوف سده شانزدهم

از مرحوم محمد»پاسير حكمت در ارو«هايي از عقايد فيلسوفانه ايشان به نقل از كتاب قسمت

:علي فروغي به اين قرار است

:عقايد فرانسيس بيكن

و و موانعي در پيش است كه بايد از آنها بپرهيزد براي انسان در تحصيل علم مشكالت

و نظر به اينكه آن خطاها مايه گمراهي  مهمترين آنها خطاهايي است كه ذهن مبتالي آنهاست،

ميخو انسان است بيكن آنها را بت مي و به چهار قسم منقسم :كند اند

يعني خطاهايي كه از خصائص طبع بشر است، زيرا: اي است هاي طائفه قسم نخستين بت

و منحرف مي و ناهموار اشعه نور، كج و شود همچنان كه در آينه معوج و تصاوير را زشت

و ناهنجار مي مي سازد، در ذهن انسان هم محسوسات و تضييع .ندشو معقوالت تحريف
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و ميان آن مشابهت و كامل بداند هاي بيجا مثالً ذهن مايل است كه كه همه امور را منظم

مي: قائل شود چنانكه و كره را و مستدير بودن چون دائره پسندد، حكم به كرويت جهان

مي حركات اجزاء آن مي و نيز در هر چيز قياس به نفس و براي همه امور علت نمايد، كند

ميميغايي  و رأيي اختيار و تامل عقيده و نيز در هر امر بدون تحقيق و براي پندارد كند،

و به مضعفات توجه نمي درستي آن همواره مؤيدات مي .نمايد جويد

مي مثالً يكبار كه خواب با واقع تصادف مي شود، اما صد بار كه واقع نمي. گيرد كند، مأخذ

و به عقايدي كه اخت به ياد نمي ميآورد و متعصب از يار كرده پابند و غالباً انصاف را گردد،

مي دست مي و نفسانيت حكم و از روي عواطف و. كند دهد، و خشم و ترس و نخوت غرور

.شهوت در آراء او دخالت تامه دارد

و به خطا مي كه حاضر نمي. رود حواس انسان هم كه منشاء علم او است قاصر است شود

و تعمق خطاي و به عمق مطالب نمي. آنها را اصالح كند به تأمل به جاي. رود ظاهربين است

و اينكه امور طبيعت را تشريح كند همواره به تجريدات ذهني مي و امور تجريدي پردازد

.پندارد انتزاعي ذهن خود را حقيقت مي

يعني خطاهايي كه اشخاص به مقتضاي طبيعت. هاي شخصي است قسم دوم، بت

مي اختصاصي خود به مي. شوند آن دچار را مانند اينكه هركس به امري دلبستگي پيدا و آن كند

و محور عقايد خود قرار مي بر. دهد مدار و فلسفه خود را چنانكه ارسطو شيفته منطق شده بود

و ذهن بعضي كسان متوجه مشابهت و بعضي ديگر آن مبتني ساخت و جمع امور است ها

و تفريق  ميهمواره به اختالفات كنند، توجه دارند، بعضي طبعاً در هر باب حكمي جزمي

و تأمل دارند، تا آنجا كه شكاك مي و گروهي. شوند برخي ترديد جماعتي عاشق قدما هستند

و به متأخرين مي از. گرايند پيشينيان را ناچيز شمرده . اينكه زمان نبايد منظور نظر باشدغافل

و نيز بعضي اذهان.، خواه قديم باشد خواه جديدهركس حقيقت گفته باشد بايد قبول كرد
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و برخي در پي كليات و همواره دنبال جزئيات است و حال آنكه هر دو را بايد در نظر گرفت

.همچنين

و. هاي بازاري است قسم سوم، بت يعني يعني خطاهايي كه براي مردم از نشست

د برخاست يكديگر دست مي و قصوري كه و به واسطه نقص و عبارات هست، دهد ر الفاظ

و از روي تحقيق نبوده است چه آنها را عامه وضع كرده بسياري از الفاظ هست كه معاني. اند

و مشوش  و يا معاني آنها مجمل و افالك، و اتفاق آنها در خارج موجود نيست، مانند بخت

و و فساد و كون و ماهيت و وجود و عرض و صريح نيست، مانند جوهر و روشن  است

و غير آنها و صورت و ماده و تصوراتو به اين واسطه مطالب درست مفهوم نمي. عنصر شود

.دهد غلط براي مردم دست مي

و استدالل. هاي نمايشي است قسم چهارم، بت هاي غلط يعني خطاهائي كه از تعليمات

و در اين ميان بيكن هر مذهبي از مذاهب حكما را پرده نمايشي حكما حاصل مي شود

مي مي و آن مذاهب را سه قسم آنمي» نظري«يا» سفسطي«را يك قسم. شمارد خواند و نامد

و درستي آنها  و بدون اينكه در حقيقت چنان است كه فيلسوف بعضي امور متداول را گرفته

و بر آن اساس خيال بافي مي و بهترين نمونه آن حكمت ارسطو كند دقت كند بنيان قرار داده

مياست كه منطق و همه مسائل را به قياس معلوم در را مأخذ علم گرفته و حتي نمايد

و مشاهداتي كرده باشد براي  آنها را به اصولهن است كه نتيجآطبيعيات هم اگر تجارب

و سازگار سازد بر قسم دوم، حكمت تجربي است كه برعكس قسم اول. متخذه خود منطبق

و عمليا و استدالل كمتر تكيه دارد ميتعقل و تجربيات را بيشتر مأخذ و در مقامت گيرد

مي تشبيه، حكماي قسم اول نظير عنكبوت مي و پرده باشند كه دائماً از مايه دروني خود تارند

مي سست بي و حكماي قسم دوم مانند مورچه اساس مي بافند و اند كه همواره دانه فراهم كند

و حال تصرفي در آن نمي  بايد مانند زنبور عسل باشد، يعني همچنان حكيم واقعيآنكه نمايد
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و گياه مي مي كه زنبور مايه را از گل و به هنر خود از آن انگبين سازد، حكيم هم بايد مايه گيرد

و به قوه عقلي و مشاهده گرفته .از آن حكمت سازد علم را از تجربه

و عقايد مذهبي و احساسات ميقسم پنجم از حكمت آن است كه بر معقوالت باشد مبتني

و كساني كه خواسته و كتاب» سفر تكوين«اند از روي مانند تعليمات فيثاغورث، افالطون

و پري اخذ معلوماتو كتاب» ايوب« و حتي از ارواح جن هاي ديگر تورات فلسفه بسازند

و اين قسم را فلسفه كرده .خوانندمي» موهوماتي«اند

 عقايد جرج بركلي

الك عالي جرج بركلي فيلسوفي و و اليبنيتس و با اينكه از پيشينيان به مالبرانش مقام است

مخصوص به خود دارد كه بيان آن اجماالً از اين قرار–نظر خاص داشته است، عقايدي بديع 

:است

و اكثر حكما دو قسم وجود در جهان قائل نخست بايد باز يادآوري كنيم كه دكارت

:بودند

و روحاني« بيجسم» جسماني بي را و مي ادراك و ادراك را به روح شعور و علم دانستند

مي) نفس( مي منتسب و آن را دو قسم قلمداد (كردند ساختند و عقلي: كه) حسي و ديديم

و همه موجودات را به درجات مختلف مدرك اليبنيتس اصل وجود را روحاني شمرده

و باالخره الك حس را  اظ كل علم پنداشت مبدأانگاشت آنچه انسان: هار عقيده كرد به اينكهو

مي هايي است كه به اصطالح پيشينيان عرض كند خاصيت درك مي آن ها و حقيقت باشند

و خاصيت در هاي نخستين هاي اجسام هم دو نوعند، بعضي خاصيت معلوم نيست اند كه

و حقيقي هستند  و حركت(خارج وجود دارند و شكل اند هاي دومينو بعضي خاصيت) بعد
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و مانند آنها( و مزه و بو و وجودشان بسته به احساس انسان است،) رنگ كه حقيقت ندارند

.اند يعني مخلوق حواس

و هم دو قسم بودن خاصيت با بركلي دوقسم بودن موجودات هاي جسم را منكر شد،

.شود تصديق به اينكه علم انسان منحصر به تصوراتي است كه از راه حس براي او حاصل مي

و گفت و ماديات، از اليبنيتس هم باالتر رفته : توضيح اينكه بركلي در نفي وجود جسم

توان تصديق كرد، مگر اينكه ادراك كننده باشد، يا ادراك بتواند وجود براي هيچ چيز نمي

مي بشود، آنچه ادراك كننده است شبهه جز اي نيست در اينكه روح است، اما آنچه ادراك شود

د ميتصوراتي كه و اينكه مردم تصورات ذهني را نمايندهر ذهن ما صورت بندد چيزي نيست

ميو عكس اشياء خارجي مي و چنين مي دانند كنند اشتباه پندارند كه وجود آن اشياء را ادراك

است زيرا كه آن اشياء يا ادراك شدني هستند يا نيستند؟ اگر ادراك شدني نيستند موجود 

مي دانستن آنها معني ندارد در شوند، ادراك ما از آنها جز صورتو اگر بگوييد ادراك هايي كه

آيا از آنها جز ذهن ما هست چيست؟ اين چيزهايي كه براي آنها وجود خارجي قائل هستيد 

 كنيم؟ صوري كه به توسط حواس در ذهن ما حاصل شده چيز ديگري درك مي

ميميپس اشياء خارجي يعني اجسامي كه آنها را جوهر و موضوع اعراض خوانند پندارند

اي از تصورات ذهني چيزيو در خارج از ذهن براي آنها وجود قائل هستند جز مجموعه

و شكل  و حركت و در اينجا بركلي از الك هم باالتر رفته است، زيرا كه الك براي بعد نيستند

و آنها را خاصيت نخستين جسم مي فق وجود حقيقي قائل بود و و خواند و بو ط وجود رنگ

مي مزه را كه خاصيت دومين مي بي ناميد منتسب به حس و مي كرد دانست اما بركلي حقيقت

و دومين نمي مي فرقي ميان خاصيت نخستين و وجود همه را ذهني .پنداشت گذاشت

ميكه–كنند ايراد مي مي اگر چنين باشد، پس ما تصور و تصور بركلي–پوشيم خوريم

:هدد جواب مي
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:گويم اين نوعي از مغالطه است، من مي

مي آنچه ما مي و مي خوريم و پوشيم علم ما بر آنها جز آنچه به توسط حواس ادراك كنيم

مي تصوري كه در ذهن ما از آنها نقش مي و من جز آنچه ادراك كنم بندد چيزي نيست

و اينكه ايراد مي و ماه هم نخواهند كنند كه پس اگر من نباشم خور وجودي قائل نيستم شيد

:گويم بود، جواب مي

و اگر فرض كنيم هيچ نفسي اگر من نباشم نفوس ديگر هستند كه آنها را ادراك كنند

مي نباشد كه چيزي را ادراك كند، به چه دليل چيزي موجود خواهد بود؟ توانو چگونه

موجود يعني:تمتصديق كرد وجود چيزي را كه به هيچ ادراكي در نيايد؟ زيرا چنانكه گف

و گفتگوهايي كه مي كه چيزي كه يا ادراك كند يا ادراك شود و چيزهاي ديگري كنيم از جوهر

در نمي به ادراك در و حقيقت آنها را يابيم، اباطيلي است كه ذهن ما آنها را اختراع كرده نمي آيد

و در اين خصوص درست مانند كسي هستيم كه به دست خود گرد بلند كند  و آنگاه است

.بيند شكايت كند كه چشمم نمي

ازو بسياري از اشتباهات ما ناشي از اين است كه به معاني الفاظ درست توجه نمي و كنيم

و موجود بودن مفهوم خاصي در نظر: فهميم كه غلط است، چنانكه آنها چيزها مي براي وجود

مي مي چي گيريم بدون اينكه توجه كنيم كه هرگاه من ز موجود است، معني اين گويم فالن

مي سخن اين است كه من آن را درك مي .كند كنم يا ديگري درك

مي مثالً ميزي كه روي آن چيز مي مي نويسم، و لمس گويم موجود است، يعني آن را بينم

مي مي و اگر آن را لمس كنم مقاومتش را حس مي كنم كنم وو اگر چيزي به آن برخورد شنوم

ن باشم چون به دفتر بروم آن را درك خواهم كرد يا اگر ديگري به دفتر من اگر در دفتر خود

و نسبت وجود دادن به چيزي جز اين معني ندارد كه كسي از او چيزي برود درك مي كند

مي درك مي و وجود داشتن يعني كند، يعني در ذهن تصوري روي يك«دهد بودن در ادراك
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براي تصورهايي كه در ذهن داريم، بنابراين اشياءو اين معني سزاوار نيست مگر» نفس مدرك

و از اين مدرك را به نحو وجودي، خارج از تصورات ما، نمي خارجي غير توان گفت موجودند

و جهت فرقي كه الك ميان خاصيت و گرمي و دومين گذاشته است مورد ندارد هاي نخستين

ك و امكان ندارد و غير آنها با حقيقت مطابق نيست هاي نخستينه ذهن انسان خاصيتسردي

و وجود خاصيت را مجرد از خاصيت هاي نخستين هم مانند هاي دومين ادراك كند

هاي دومين جز به وجه مفهوم ذهني يعني بودن در ادراك نفس مدرك معني ندارد خاصيت

و تجريدي در واقع بي و بسياري از اشتباهات از اينجا زيرا كه معاني انتزاعي  حقيقت است

و انتزاعي حقيقت فرض كرده .اند دست داده كه اهل نظر براي معاني تجريدي

و بر مقام قضاوت قرار دادن7سوال بندنبا مقايسه آخري و عقايد اين دو فيلسوف داستان

شك راوي مي بينيم كه وي در همه چيز كه تا اين زمان به عنوان حقيقت معرفي شده است

تا مي و خود را و موهومات را از حقايق جدا سازد و سعي دارد همه چيز را از نو بسنجد كند

و بعد نتايج آز كه مايش خود را به سايهآنجا كه ممكن است بشناسد و خود را آنطور ها بگويد

و اند، به سايهو به او تلقين كرده شناخته است، نه آن طور كه ديگران خواسته ها معرفي كند

و موهوم گرايي مردمان نخستين بيان علت زهرآگيني زندگي را در به خطا بودن تفكرات اوليه

.دارد

را اي سخت هولناك زندگي ايم كه حادثه همراه شدهاي تا اينجاي داستان، ما با گوينده اش

به ايم كه اين حادثه را ريشهو دانسته زيرورو كرده است و امور ماوراء«هايي بس عميق است

مي» طبيعي و اينكه راوي داستان در اثبات. گردد مربوط و پديدار شدن آن اما شرح اين حادثه

ميشود، نظر خويش به چه دالئلي متوسل مي مي از آنجا آغاز :گويد گردد كه
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8بند

و مسكنت، براي نخستين بار گمان« در اين دنياي پر از فقر

اما افسوس–كردم كه در زندگي من يك شعاع آفتاب درخشيد 

اين شعاع آفتاب نبود بلكه فقط يك پرتو گذرنده، يك ستاره 

و در  پرنده بود كه به صورت يك زن يا فرشته به من تجلي كرد

هاي زندگي روشنايي آن يك لحظه فقط يك ثانيه همه بدبختي

و شكوه آن پي و به عظمت در را ديدم و بعد اين پرتو بردم

نه–بشود دوباره ناپديد شد گرداب تاريكي كه بايد ناپديد 

».نتوانستم اين پرتو گذرنده را براي خود نگه دارم

و مسكنت«با عبارت8بند مي» ...در اين دنياي پر از فقر شود كه انتقاد صريح شروع

و نه تنها به هيچ وجه دليل  نويسنده را از وضع اسفبار زندگي اكثريت مردم جهان در بر دارد

و سرزنده بودن وي را به وجه يأس به حساب نمي بدبيني او يا نوعي آيد، بلكه آزادگي

مي سازد مشخصي روشن مي و با همين يك عبارت خاتمه دهدو بعد مطلب را به سرعت

و علت  و مسكنت مادي در برابر آن جالئي ندارد چون بدبختي ديگري وجود دارد كه فقر

و مسكنت نيز به سبب همان آن قسمت عظيمي از اين فقر بدبختي بزرگتر است زيرا به دنبال

زن«اي يا شعاع آفتابي براي يك لحظه كوتاه خوانيم كه ستاره مي نه حقيقتاً،»به صورت يك

و راوي داستان بدبختي وجود يك زن و تجلي كرده است هاي خود را با تمام عظمت

.شكوهش در آن لحظه ديده است

زن« در اينجا امور ماوراء طبيعي به زن يعني تشبيه شده كه موجودي» به صورت يك

و عشوه و جذاب و دلخواه و رمنده است چنانكه در اشعار عرفاني يا تغزلي شعراي لطيف گر

از» پرتو گذرنده«مكرر در مكرر آمده است، البته بايد توجه داشته باشيم كه اين خودمان  پس
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ب«پديدار شدن بالفاصله شددر گرداب تاريكي كه بايد ناپديد زيرا منشأ» شود دوباره ناپديد

و توهمات در برابر دالئل عقلي» امور ماوراء طبيعي« به نظر نويسنده داستان توهمات است

و  اي گر جلوه ها به ناگاه چون زني عشوه براي فريب دادن انسان» بايد«تاب پايداري ندارند

چ و آنگاه در حالي كه و چون برقي گذرنده دمي بپايند شم نگران انسان تماشاگر به بفروشند

و دليل آوردن اين  سوي آن پرتو خيره مانده است براي ابد در گرداب تاريكي محو شوند

هاي اوليه پس از آنكه تشبيه آن است كه راوي داستان سعي در توجيه اين نكته دارد كه انسان

آ تفكر درباره امور ماوراء طبيعي چون جرقه و اي در ذهنشان درخشيد فريفته ن شدند

و برگ انسان و شاخ  هاي توهمي بسياري بر آن افزودند هاي بعدي نيز دنباله كار آنان را گرفتند

و آن جرقه نخستين بايد كه در برابر دالئل در حالي كه در اصل ماوراء طبيعتي وجود نداشت

و انسانمي» در گرداب تاريكي ناپديد«استوار عقلي  هاي بعدي شد اما افسوس كه چنين نشد

آن» پرتو گذرنده«به دنبال رسيدن به آن  و منشأ پديدار گشتن و رد پاي آن پرتو گمراه شدند

و جز سرگرداني براي انسان نيز طي . هاي بعدي حاصلي نداد هزاران سال گذشته، محو گشت

).در باره اين قسمت دالئل فراواني وجود دارد كه در بندهاي بعد به آن خواهيم رسيد(

:اما اين حادثه كي اتفاق افتاد؟ بهتر است به بند بعدي نظري بيفكنيم
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و چهار–سه ماه« روز بود كه پي او را گم كرده نه، دو ماه

هاي جادوئي يا شراره كشنده بودم، ولي يادگار چشم

مي چشم را هايش در زندگي من هميشه ماند چطور توانم او

»وابسته به زندگي من است؟ آنقدرفراموش بكنم كه 

و چهارصد به–سه هزار سال پيش، يا نه دو هزار پانصد سال پيش بود كه حكمت شرق

و مدون گشتيونان رف مي.ت دانيم كه حكمت جهان پس از رسيدن به يونان داراي ما فقط

و قبل از آن  و شرح حال شد و به نقل از مقدمه كتاب»پي او را گم كرده«تاريخچه سير«ايم

مي» حكمت در اروپا :خوانيم چنين

و مراحلي پيمود در حين« و نما كرد و حكمت پس از آنكه در مشرق زمين نشو مسير علم

و پانصد سال پيش از اين به يونان رسيد  »...خود در كشورهاي مختلف در حدود دوهزار

و« و شايد هيچ گاه به درستي روشن نشود كه تمدن هرچند اين مسئله هنوز حل نشده

و حكمت در كدام نقطه روي زمين آغاز كرده است، وليكن تمدني كه امروز به دستياري  دانش

بياروپائيان در جهان  و آنها گمان دنباله آن است كه يوناني برتري يافته هاي قديم بنياد نموده

و  و ايران و كلده و سوريه و اصول آن را از ملل باستان مشرق زمين يعني مصر خود مباني

و راوي داستان)از ابتداي فصل اول سير حكمت در اروپا(» ... اند هندوستان دريافت نموده

كه نمي .و خدائي باشد از كجا سرچشمه گرفته است مبدأجهان بايد داراي داند اين توهم

و انديشيدن در امور ماوراء«مطلبي كه برايش مسلم است اين است كه دنبال كردن پندار

و در خور توجه بوده است» طبيعي و صفائي داشته، موضوعي كشنده .براي بشر لطف
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و افسون و دين بشرهايگر گري جلوه اين امر به سان لعبت فتان شده است كه پيوسته دل

و اينان بي در هوشمند را ربوده است مهابا خود را به دنبال يافتن مرواريد غلطان حقيقت،

.اند درياي چشم چنين لعبتي غرقه ساخته

و اعصار بعد تا چه پايهولي اسرار اين لعبت دالرام شد طي قرون و تا چه حدي اي آشكار

ميحجاب از چهره آن برگر .پردازد فت، مطلبي است كه در صفحات بعد راوي داستان به آن

: بپردازيم دو نكته را بايد يادآوري كنيم10در اينجا قبل از آنكه به توضيح درباره بند

به كار رفته است» عظمت«و» شكوه«دو صفت» بدبختي«براي كلمه8نخست اينكه در بند

و كنايه براي بدبختي بشري به كه در ابتدا چنين تصور رفت كه اين دو  صفت به صورت طنز

و  كار رفته، ولي چون منطقاً اين استدالل صحيح به نظر نرسيد تصور شد كه دو صفت شكوه

عظمت بدان جهت مورد استفاده قرار گرفته است كه انسان تعهد حمل بار سنگيني را به عهده 

و گرفته است كه به منزل رساندن آن با در نظر گرفتن نات و روحش با شكوه واني جسم

مي عظمت جلوه مي و چون اين استدالل نيز صحيح به نظر نيامد به يقين توان گفت منظور كند

و با بستن پيرايهبانسان نويسنده آن است كه  درا پرداختن به امور ماوراء طبيعي هاي گوناگوني

ش طي دوران و و تخيل، آنچنان عظمت كوهي به اين بدبختي كه هاي مختلف بر اين طرز تفكر

درست مانند. تواند دل از آن بركند به دست خود فراهم آورده، بخشيده است كه ديگر نمي

و پس از تحمل سال ها مرارت مجسمه سازي كه از سر تفنن به تراشيدن پيكري پرداخته باشد

از آنچنان پيكره خيره كننده و نبوغش به وجود آيد كه خود مفتون تأثيراي و قلم آن گردد

.اي تفنني بينگارد ديگر نتواند آن را پديده

دوم اينكه بايد در نظر داشته باشيم كه در اين كتاب راوي داستان دو دوران يا دو بحران

و فحص قرار مي و شالوده يكي است، مورد بحث دهد مختلف زندگي خود را كه در اساس

تن به امور ماوراء طبيعي را به طور يعني در قسمت اول كتاب اثرات اين توهم يعني پرداخ
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و انتزاعي تشريح مي و در قسمت دوم اثرات آن را با در نظر گرفتن عوامل اجتماعي مجزا كند

دهد، به عبارت ديگر راوي داستان با آنكه بيش از يك زندگي ندارد مورد موشكافي قرار مي

و دو درخت به موازات هم پرو و آن را از ريشه به دو قسمت كرده و در پايان شاخ رش داده

و پوستههاي آن دو درخت برگ و اي به دور ساقه را به هم پيچيده هاي مجزا از هم آنها كشيده

هاي بعد بيشتر به اين مطلب يك درخت واحد يا يك داستان تحويل داده است كه در قسمت

.پرداخته خواهد شد
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برد، چون ديگر او با آن اندام نه، اسم او را هرگز نخواهم«

و درخشان و مه آلود، با آن دو چشم متعجب كه اثيري باريك

و دردناك مي مي پشت آن زندگي من آهسته و گداخت، سوخت

نه، او را نبايد–او ديگر متعلق به اين دنياي پست درنده نيست 

.آلوده به چيزهاي زميني بكنم

و احمقبعد از او من ديگر خودم را از جرگه ها

و خوشبخت و براي فراموشي به شراب ها به كلي بيرون كشيدم

زندگي من تمام روز ميان چهار ديوار اتاقم–ترياك پناه بردم 

مي مي و گذرد سرتاسر زندگيم ميان چهار ديوار گذشته گذشت

».است

در اينجاست كه راوي داستان درخت زندگي خود را از ريشه به دو قسمت مجزا از هم

و تفكري عميق نشسته است تا كاله. كند تقسيم مي اكنون نويسنده با بريدن از خاليق به غور

و بي را خود را قاضي كند آنكه مانند ديگران در پي فريب خويشتن باشد صادقانه جوانب امر

و بداند كه آيا آن چشمان يا چشمه نوري كه دل او را ربوده است به بسنجد حقيقتاً راهي

نهحقيقت دا .رد يا

به نويسنده اسمي از معبود خود نمي و ثانياً پرداختن برد چون اوالً به كنه آن وارد نيست

و به هر اسمي كه باشد مي امور ماوراء طبيعي در هر زبان نفي يا اثبات: رسد به يك نتيجه

س و آنچه كه اهميت دارد اين است كه به راستي بدانيم در پي آبيم يا فريفته . رابوجود خدا

و التهاب است نويسنده چون تشنه مي. اي در عطش در سوز. ورزد به اين معشوق عميقاً عشق

و آن را با تمام بي ميو گداز است و نشانيش بي نام و و منزه مي پرستد و اين آاليشش داند
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آاليشي معشوق به حدي برايش مسلم است كه حاضر نيست نام او را به چيزهاي پست بي

و فريفتگي به طور دربست زميني آلود ه كند يا به عبارت ديگر نويسنده در ابتداي تجسس

و قبول مي و درخور ستايش است اما مسئله اساسي اين است كه علم كند كه اين معشوق پاك

پس راوي يا هر انسان هوشمندي به طور عام. خرد وي بر اين ادعاي احساسي صحه گذارد

و تابع قانون پس از آنكه به اين احساس پي برد در چهار ديواري تفكر، كه حجمي هندسي

مي رياضي را مجسم مي مه سازد، اسير و آن احساس پاك آلود كه به طور مبهم پيكر گردد

مي دالرام بي و نشاني را با دو چشم اغواگر به طور مبهم نمايانده است، در صورتي تواند نام

و تابع از درخور ستايش شود كه در اين حجم هندسي و قانون رياضي يعني عقل بگنجد

و طبلي ميان تهي و رؤيا با. قوانين آن پيروي كند واال وهم است شراب«بنابراين راوي خود را

مي»و ترياك و اشراق غرقه و تفكر به درياي خلسه سازد تا بدين وسائل يا معبود يعني تخيل

و فرمول رياضي بكشد يا اينكه» چهار ديواري«را به  مهعقل از خود در جهان آلوده ناشي

و فنا گردد و رؤياها محو و تخيالت .احساسات

به معني واقعي كلمه از لحاظ زيبا شناسي دل بسته1بنابراين نويسنده تا اينجا به چيزي واال

و عواطفش بر كفه عقل مي و كفه احساسات و اين معني از مقدم قرار دادن كلمه است چربد

و خرد نشسته است(بر ترياك) تخيل به كار رفته استكه به جاي(شراب  به) كه به جاي علم

و اين احساس در بند خوبي آشكار مي مي11گردد .يابد با وضوح بيشتري گسترش

و طبيعتبنا به تعريف استاد علي نقي وزيري در كتاب» واال«توضيح كلمه1 در«: چنين است زيباشناسي در هنر آدمي

و و شاد است، در حالي كه در برابر واال به شگفت آمده، متحير و در بندهاي».جدي است مقابل زيبا متبسم، يعني خوشحال

به هدف، خود را به زانو درآمده، شيدا، بعدي خواهيم ديد كه چگونه و جهد در نيل و جد و تحير راوي از اين شگفتي

و در عين حال نيرومند حس مي (كند عاصي، دلتنگ به كتاب فوق. براي توضيحات بيشتر درباره كلمه واال حتماً الزم است

به دقت هدايت در انتخاب كلمات خاصي كه در توصيف چش ميرجوع شود تا بتوانيم به كار و رفتار معشوق و جسم برد،م

)169و168پي ببريم به خصوص صفحات 
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تمام روز مشغوليات من نقاشي روي جلد قلمدان بود همه«

و  و استعمال مشروب وقتم وقف نقاشي روي جلد قلمدان

و شغل مضحك نقاشي روي قلمدان اختيار كردهشد ترياك مي

»بودم براي اينكه خودم را گيج بكنم، براي اينكه وقت را بكشم

و نقاشي كردن بر روي آن نه تنها رنگي بومي به داستان مي زند نويسنده با انتخاب قلمدان

دادن كند، بلكه چون قلمدان محل قرارو يكي از شرايط اصلي داستان نويسي را رعايت مي

و تحقيق در آثار صاحبهاي مختلف است قلم و صاحب، مطالعه را قلمان نظران متفاوت

مي يادآور مي و نقاشي روي آن را كه به سبك مينياتور صورت و نوعي نقاشي شود گيرد

و دور از واقع مي و دقيق است، سمبل تخيالت ظريف و ظريف و صفت1گيرد تخيلي

شد» مضحك« به كار» ماوراء طبيعي«ت اثر تخيل در پرداختن به امور را براي نشان دادن

مي مي و مجدداً مي بينيم برد و باز راوي خود گويد كه كلمه مشروب بر ترياك مقدم شده است

و كشتن وقت يا به عبارت ديگر تلف  پناه بردن انسان به اين گونه توهمات جز گيج شدن

و در مقام قضاوت نشسته اما راوي چون كاله خود. كردن عمر ثمري ندارد را قاضي كرده

بي است مي كران خواهد براي يك بار هم كه شده خود را با تمام وجود در اين درياي

از احساسات مستغرق سازد تا نتيجه و قضاوتي كامالً درست اي صد در صد صحيح

و از همين روس برداشت و تخيل به دست خواننده داده باشد و عشق ت كه هاي دنياي احساس

گذرد، يعني سعي دارد هرچه بيشتر به تخيالت تمام روز وقتش به نقاشي روي قلمدان مي

و نكته عمده ديگري كه در اينجا مي تخيل هيچ گاهبينيم اين است كه راوي نزديك شود

هم صرف را مالك سنجش قرار نمي و اين از آن رو نيست كه بخواهد مقداري تفكر دهد

 
به هرحال حق تقدم براي اميد.ميا احمد شاملودر جايي از قول1 و كه شبيه چنين شرحي را درباره قلمدان خواندم بود

.محفوظ خواهد بود) شاملو يا اميد(ايشان 
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ب در لكه از آن جهت است كه تخيل بدون تفكر منطقاً امكانچاشني كار خود كند، پذير نيست

.حالي كه برعكس آن را امكان ايجاد هست
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و از حسن اتفاق خانه« ام بيرون شهر، در يك محل ساكت

و دور از آشوب  اطراف–و جنجال زندگي مردم واقع شده آرام

و دورش خرابه است، فقط از آن طرف خندق  آن كامالً مجزا

مي خانه و شهر شروع . شود هاي گلي تو سري خورده پيدا است

دانم اين خانه را كدام مجنون يا كج سليقه در عهد دقيانوس نمي

هايش بندم نه فقط همه سوراخ سنبه ساخته، چشمم را كه مي

حس پيش چشمم مجسم بلكه فشار آنها را روي دوش خودم

هاي قديم ممكن است اي كه فقط روي قلمدان خانه. كنم مي

».نقاشي كرده باشند

آن» از حسن اتفاق« و يا به سخن ديگر حسن كار در خانه راوي در خارج شهر قرار دارد

و دلبستگي شديدي به زندگي در ميان مردماني كه در خانه هاي محقر است كه راوي را عالقه

ميتوسري خو او از مردمان دوري گزيده است تا با خيال راحت. كنند، نيست رده زندگي

و تفكرات خود را دنبال كند او از مردم فاصله گرفته است اما نه بدان علت كه از1.تخيالت

و دنبال كردن آنها اكنون تقريبا2ً»ارتباط وقايع«گيري آنان بيزار است بلكه بدان جهت كه با پي

و ريش و به همين سبب به كنه و تصورات مربوط به ماوراء طبيعت وارد شده است ه موهومات

و به خانه و ناخواه از مردم به دور افتاده جز خواه اي قدم نهاده است كه در اطراف آن

و پوسيده چيزي به چشم نمي هاي خانه خرابه و وجود خندق ارتباط فيمابين هاي كهنه خورد

 
كه هنرمند كامالً«1 و هم حسي كندمعموالً وقتي و هويت .منزويست، قادر است كه بيشتر با ديگران احساس وحدت

چه در اين نوع مواقع قادر است زندگي ديگران را بهتر مالحظه اين گوشه و انزوا براي هنرمند كامالً الزامي است گيري

به شيوه شايسته و اين مالحظات را در آثار خود مياز مقاله–تري منعكس نمايد نموده ترجمه آيد چگونه هنرمند به وجود

»985و اقتباس دكتر فروردين مجله فردوسي شماره 
6از بند2
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را اين خرابه و مردم شهر نميها خانهبا ها دانندي گلي توسري خورده شهر از بين برده است

و بنياد خانه بي كه سبك و كه» عهد دقيانوس«هاي دنباله همان خرابه ارزش آنها هاي گلي است

و راوي در اثر پي و اساس اين تصورات موهوم و طوري به ريشه گيري وقايع به آنجا رسيده

و ارزيابي آنها تبحر يافته است كه چونپيدرمان بي1»دردهاي باورنكردني« و در شناختن برده

مي چشم و هاي خود را و سنبه«بندد تمام جزئيات را»ها سوراخ پيش چشم مجسمي آن

و مي مي» فشار آنها را به روي دوش خود«بيند و از آن جهت حس را» عهد دقيانوس«كند

و براي برد تا عمق موهوما براي ساختمان خانه به كار مي ت موجود در اجتماع را نشان دهد

به زني گزافه دروغرا آنكه خواننده داستان وي و تبحر او را در آشنائي گو محسوب ندارد

و دانستن  و غرور نكند روش» هاي تمام سوراخ سنبه«سرچشمه موهومات آن حمل بر تكبر

و آشنا شدن به ريشه ء طبيعت را بدين ترتيب هاي امور موهوم مربوط به ماورا دستيابي خود

:دهد شرح مي

2از بند1
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ها را بنويسم تا ببينم كه به خودم مشتبه نشده بايد همه اين«

باشد، بايد همه اينها را به سايه خودم كه روي ديوار افتاده است 

آري پيشتر فقط يك دلخوشي يا دلخوشكنك. توضيح بدهم

مي. مانده بود و ميان چهار ديوار اتاق روي قلمدان نقاشي كردم

ذرانيدم، اما بعد از آنكهگ با اين سرگرمي مضحك وقت را مي

آن دو چشم را ديدم، بعد از آنكه او را ديدم اصالً معني، مفهوم 

و حركتي از نظرم افتاد  كه–و ارزش هر جنبش ولي چيزي

دانم چرا موضوع مجلس غريب چيزي كه باورنكردني است نمي

و يك شكل بوده است همه نقاشي .هاي من از ابتدا يك جور

كشيدم كه زيرش پيرمردي قوز هميشه يك درخت سرو مي

كرده شبيه جوكيان هندوستان عبا به خودش پيچيده، چنباتمه 

و انگشت سبابه دست  و دور سرش شالمه بسته بود نشسته

ي او روبرو. چپش را به حالت تعجب به لبش گذاشته بود

دختري با لباس سياه بلند خم شده به او گل نيلوفر تعارف

آيا اين–چون ميان آنها يك جوي آب فاصله داشت–ردك مي

مجلس را من سابقاً ديده بودم يا در خواب به من الهام شده 

مي بود؟ نمي مي دانم، فقط اش كردم همه دانم كه هرچه نقاشي

و همين موضوع بود، دستم بدون اراده اين تصوير همين مجلس

و غريب را مي مش كشيد ميتر آنكه براي اين نقش شد تري پيدا

ها به هندوستانو حتي به توسط عمويم از اين جلد قلمدان

مي مي مي فرستادم كه و پولش را برايم .»فرستاد فروخت
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راوي داستان در ابتداي زندگي عاشقي چشم بسته است كه به تقليد از ديگران مفتون

و نيل بدان است قلمدان دلخوش است بنابراين تنها به نقاشي كردن روي جلد. كشف حقيقت

و چنين مي و تنها به صرف داشتن يعني به ظواهر امر اكتفا دارد و گوش بسته پندارد كه چشم

و پناه بردن به اين امر كه عشق سوزان مشكل و شوق مي شور با گشاي اسرار است تواند

.حقيقت هم آغوش گردد

و در اين بند چشم افسون التهاب راوي داستان كار آن زن اثيري به عنوان سمبل عشق

و گوينده سعي دارد با ورود به اين چشم و گذشتن از اين دريچه گرفته شده است هاي ها

سحر انگيز به حقيقت واصل شود، اما اين يك تخيل يا تقليد تلقيني بيش نيست، زيرا كه نقاش 

و گلي كبود را نقاشي مي و زني و مردي و نهري  كند، هيچ جلد قلمدان با آنكه پيوسته سروي

به داند چرا موضوع تمام نقاشي گاه نمي و يا و اين تصوير نماينده چيست هايش يكسان است

عشق را به عنوان گشاينده مشكالت پذيرا هاي ديگران سخن ديگري چون به تقليد از گفته

و  و به اسرار غيب دست يابد شد، پس منتظر است تا روزي مشمول كرامات عشق شود

ا غريب هاي فراوان دارد، يعني قسمت قسمت اعظم ذهن بشري ين نوع نقاشي مشتريتر آنكه

و نقاشي مي را اين موضوع پر كرده است كه ها به هندوستان ارسال و اين بدان معناست شود

و خوانندگان با نشأت چنين تصوراتي مبدأ و از اين ديار به هندوستان رفته ابتدا از ايران بوده

مجله 964و 1347سالو شماره مخصوص عيد نوروز 907و 902هاي مراجعه به شماره

و خواندن مقاالت  و مقدمه فصل اول» دكتر سيد فاطمي«فردوسي سير«درباره اساطيرشناسي

يابند كه منشاء اصلي پيدا كه در همين كتاب پيش از اين باز نوشته آمد درمي» حكمت در اروپا

و و فلسفه و ادبيات و اساطير و ساير امور فرهنگي جهان ايران باستان شدن تمدن موسيقي

.بوده است

اي پس از تحقيقات عديده خود تقريباً به نتيجه» بوف كور«اما در اينجا نويسنده داستان

و فرهنگ بشر را رسيده است كه در سير حكمت نگاشته آمده يعني منشأ پيدا شدن تمدن
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و توانسته است دقيقاً و هندوستان دانسته حق خود را قانع كند كه كدام ايران يك بر ديگري

و نماي توهمات مربوط به ماوراء  و محل نشو و به همين دليل آغاز و اولويت دارد تقدم

و بر اين مطلب اشاره هاي بسياري طبيعت را نيز متساوياً از اين دو نقطه جهان پنداشته است

.در داستان موجود است كه به جاي خود ذكر خواهد شد

مجلس نقاشي پس از ذكر اين قسمت الزم است به توضيحات ديگري درباره موضوع حال

:بپردازيم تا بتوانيم به دنبال نويسنده به عمق داستان وارد شويم» پول«و» عمو«و كلمات 

و و سمبل فالسفه روشنفكر محافظه پيرمرددر اين داستان همه جا سرو سنبل آزادي كار

و وعده و گل نيلوفر كبود سمبل فريب و به هاي شيرين نهر سير دائمي توهمات توهمات

و زن سمبل كشش جنسي به طور كلي يا به قول فرويد ليبيدو  اصطالح در باغ سبز نشان دادن

و دريچهو چشم و هاي افسونگر زن سمبل سراب توهمات انگشت سبابه اي به سوي حقيقت

و عمو يا پدر سمبل ايران يا هندوستان  دست چپ مرد سمبل انحراف جنسي تصعيد شده

و اثبات هركدام در  و پول ميراث نياكان است كه شرح و نماي پندارهاي اوليه يعني محل نشو

و به همان ترتيبي كه نويسنده نقاب از چهره آنها برمي شد جاي خود اكنون. گيرد گفته خواهد

مي14بند به :افكنيم نظري
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مي« و نزديك آمد، اين مجلس در عين حال به نظرم دور

گفتم بايد–اي به خاطرم آمد درست يادم نيست حاال قضيه

يادبودهاي خودم را بنويسم، ولي اين پيشامد خيلي بعد اتفاق 

و در اثر همين اتفاق از نقاشي به  و ربطي به موضوع ندارد افتاد

مي. كلي دست كشيدم و چهار روز . گذرد دو ما پيش، نه، دو ماه

–سيزده نوروز بود همه مردم بيرون شهر هجوم آورده بودند

بسته بودم، براي اينكه سرفارغ نقاشي بكشم، من پنجره اتاقم را

و عمويم نزديك غروب گرم نقاشي بودم يك مرتبه در باز شد

وارد شد يعني خودش گفت كه عموي من است من هرگز او را 

نديده بودم، چون از ابتداي جواني به مسافرت دوردستي رفته 

.بود

گويا ناخداي كشتي بود، تصور كردم شايد كار تجارتي با

كند به هرحال من دارد، چون شنيده بودم كه تجارت هم مي

عمويم پيرمردي بود قوز كرده كه شالمه هندي دور سرش بسته 

و رويش را با شال  و سر بود، عباي زرد پاره روي دوشش بود

و سينه پشم گردن پيچيده بود، يخه مي اش باز .شد آلودش ديده

مي اش را كه از زير شال گردن بيرون ريش كوسه شد آمده بود

و لب شكري داشتهاي ناسور دانه دانه شمرد، پلك -سرخ

و مضحك با من داشت، مثل اينكه عكس من يك شباهت دور

.روي آينه دق افتاده باشد
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همين جور تصور خودممن هميشه شكل پدرم را پيش

زد مي به-كردم، به محض ورود رفت كنار اتاق چمباتمه من

پ ذيرايي او چيزي تهيه بكنم، چراغ را فكرم رسيد كه براي

روشن كردم، رفتم در پستوي تاريك اتاقم، هر گوشه را وارسي 

.كردم تا شايد بتوانم چيزي باب دندان او پيدا كنم مي

نه دانستم در خانه چيزي به هم نمي اگرچه مي رسد، چون

و نه مشروب ناگهان نگاهم به باالي-ترياك برايم مانده بود

كه رف افتاد، گويا به من الهام شد، ديدم يك بغلي شراب كهنه

را-به من ارث رسيده بود گويا به مناسبت تولد من اين شراب

انداخته بودند باالي رف بود، هيچ وقت من به اين صرافت 

نيفتاده بودم، اصالً به كلي يادم رفته بود كه چنين چيزي در خانه 

.هست

اي را كه آنجا بوديهبراي اينكه دستم به رف برسد چهارپا

زير پايم گذاشتم ولي همين كه آمدم بغلي را بردارم ناگهان از 

سوراخ هواخور رف چشمم به بيرون افتاد ديدم در صحراي 

و  پشت اتاقم پيرمردي قوز كرده، زير درخت سروي نشسته بود

فرشته آسماني جلو او ايستاده، خم يك دختر جوان، نه يك 

و با دست راست گل نيلوفر كبودي به او تعارف شده بود

را مي كرد، در حالي كه پيرمرد ناخن انگشت سبابه دست چپش

.جويد مي
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دختر درست در مقابل من واقع شده بود، ولي به نظر

مي.شد آمد كه هيچ متوجه اطراف خودش نمي مي بي نگاه كرد

بيآنكه نگاه كرده باشد،  و اي كنار لبش اراده لبخند مدهوشانه

از-شده بود، مثل اينكه به فكر شخص غايبي بوده باشدخشك 

هايي كه مثل اين هاي مهيب افسونگر، چشم آنجا بود كه چشم

هاي مضطرب، زند، چشم بود كه به انسان سرزنش تلخي مي

و پرتو زندگي  و وعده دهنده او را ديدم متعجب، تهديد كننده

آ من روي اين گوي و در ته ن جذب هاي براق پرمعني ممزوج

.شد

اين آينه جذاب همه هستي مرا تا آنجايي كه فكر بشر عاجز

هاي مورب تركمني كه يك فروغ است به خودش كشيد چشم

و مست كننده داشت، در عين حال مي و ماوراء طبيعي ترسانيد

و ماوراء كرد، مثل اينكه با چشم جذب مي هايش مناظر ترسناك

هاي برجسته، ببيند، گونهتواند طبيعي ديده بود كه هركسي نمي

هاي گوشتالوي پيشاني بلند، ابروهاي باريك به هم پيوسته، لب

لب نيمه طوالني هايي كه مثل اين بود تازه از يك بوسه گرم باز،

و نامرتب  جدا شده ولي هنوز سير نشده بود موهاي ژوليده سياه

و يك رشته از آن روي  دور صورت مهتابي او را گرفته بود

بي شقيقه و اعتنائي اثيري حركاتش اش چسبيده بود لطافت اعضا

و موقتي بودن او حكايت مي كرد، فقط يك دختر از سستي

.رقاص بتكده هند ممكن بود حركات موزون او را داشته باشد
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و شادي غم مي حالت افسرده كه انگيزش همه اينها نشان داد

مولي نبود؛ او مانند مردمان معمولي نيست، اصالً خوشگلي او مع

او همان ... او مثل يك منظره رؤياي افيوني به من جلوه كرد 

.حرارت عشقي مهرگياه را در من توليد كرد

و كشيده با خط متناسبي كه از شانه، بازو، اندام نازك

مي پستان كه ها، سينه، كپل، ساق پاهايش پائين رفت مثل اين بود

مثل ماده مهرگياه تن او را از آغوش جفتش بيرون كشيده باشند

.بود كه از بغل جفتش جدا كرده باشند

و چسب لباس سياه چين خورده اي پوشيده بود كه قالب

خواست از روي تنش بود، وقتي كه من نگاه كردم گويا مي

و پيرمرد فاصله داشت بپرد ولي نتوانست، آن  جوئي كه بين او

و زننده كه مو را اي بود وقت پيرمرد زد زير خنده، خنده خشك

و مسخره به تن آدم راست مي كرد، يك خنده سخت دو رگه

اي بود آنكه صورتش تغيير بكند مثل انعكاس خنده آميز كرد بي

.»كه از ميان تهي بيرون بيرون آمده باشد

كه قبالً گفته شد، سعي نويسنده بر آن است كه خواننده را با دالئل منطقي قانع همان طور

و تحقيقات فراوان كرده سازد كه بر آنچه مي و طبلي ميان تهي نيست گويد ايمان راسخ دارد

و به اين است بنابراين به شرح يادبودهاي تمدن در ابهام مانده بشرهاي نخستين مي پردازد

و نتيجه مي و كمال به ميراث برده است رسد كه عمو يا پدرش كه وي مرده ريگ آنان را تمام

و طرز تفكر آنان و از مشخصات تمدن بشري بوده» ناخداي كشتي«را نيز دارد حتي قيافه اند

هاي غيرقابل عالج است كه نتيجه هاي ناسور، يعني با زخم قيافه اين عمو يا پدر، داشتن پلك
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و ديگري داشتن لب شكري است كه باز اشاره توهمات بشرهاي پيشين مي اي به تثبيت باشد

و انحراف جنسي است كه شرح آن .خواهد آمد ليبيدو

و حكمت جهان باستان و آثار گذشتگان و براهين ديگران پس نويسنده در كندوكاو دالئل

و  پانصد سال قبل در يونان مدون شده است، به منشاء-چهارصد كه در حدود دو هزار

و از اينجاست كه ديگر كوركورانه نقاشي نمي توهمات نخستين دست مي كند، بلكه يازد

ري مي آنشهكوشد كه و به نقد هاي اين نحوست را كه به روز سيزده تعبير شده است، بيابد

و به دنبال يافتن شجره و سقم آن را بيان دارد و صحت نامه اين توهمات، سعي بپردازد

.ورزد تا علت پيدا شدن چنان توهماتي را بيابد مي

و كشاندن آن به چهار و بنابراين با يافتن پدر يا عموي توهمات بشري ديواري اتاق عقل

و مطمئن شدن بر اينكه منشاء اين افكار بي يا سنجيدن آن با معيارهاي علمي هيچ ايرادي ايران

كند تا با چراغ منطق به پستوي خانه يعني ضمير ناخودآگاه هندوستان بوده است، سعي مي

و قضايا را از نزديك ببيند-يا بشرهاي نخستين كه خود وارث آنهاست–خود  .وارد شود

مي قبالً گفتيم كه پيرمرد سمبل فالسفه روشنفكر محافظه و در اين بند نيز كه كار است بينيم

راوي داستان افيون يا مشروبي براي اين پيرمرد ندارد يا به عبارت ديگر اين پيرمرد قلندري 

و تخيالت وي كاري عبث است منتهاكه دان است همه عرض اندام در ميدان كارزار تفكرات

و  و بر قلل رفيع دانش چنگ انداخته اين پيرمرد با آنكه تمام مدارج تمدن بشري را طي كرده

و آن اينكه به سرچشمه اساسي پيدا شدن  فريفته سراب توهمات نشده است، باز كمبودي دارد

و كاري كه نويسنده يا راوي داستان براي ما توهمات مربوط به ماوراء  طبيعت دست نيازيده

و وارد شدن به پستوي خانه دهد انجام مي اين است كه با فرا دست قرار دادن چراغ منطق

و پيدا كردن روزني از ضمير ناخودآگاه  به زندگاني بشرهاي اوليه، منشاء توهماتي را كه عقل

و نزديك« ميچون نقاشي روي جلد» دور مي قلمدان به نظرش آشنا از آمده، و يك قدم يابد
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مي كار پيش فالسفه روشنفكر محافظه با در نظر گرفتن اين امر كه پيرمرد از قبل: شود گام

شراب اختيار مرگ يا انتحار يا به عبارت(چه شرابي پنهان است داند در ضمير ناخودآگاه مي

و به ارث رسيده استديگر تنها اختياري كه براي بشر صحيحاً باق ولي راوي هنوز).ي مانده

داند كه در بدو تولدش به انداختن چنين شرابي اطالعي از مورد استعمالش ندارد، تنها مي

مي اقدام شود خواه نا خواه به سوي مرگ شده است، يا به گفته ديگر انسان همين كه متولد

خالصه. ري، يعني به وسيله انتحاررود كه اين مرگ يا ممكن است طبيعي باشد يا اختيا مي

.اي بايد آن را به طور طبيعي يا اختياري بچشد مرگ شرابي است كه هر ذائقه

كه البته خوانندگان در اينجا متوجه يا توهم» تخيل«بر مشروب يعني» تفكر«افيون يعني اند

ت مقدم شده است چون اكنون مصاحب راوي فيلسوفي است كه جنبه تفكراتش بر تخيال

و راوي نمي و»چيزي باب دندان«تواند در خانه عقل خود فزوني دارد هاي تيز منطق وي بيابد

و سكر از ناچار بايد شرابي كهنه آور كه در بدو تولد يا پيدا شدن انسان انداخته شده است،

رف«ترين نقطه ضمير ناخودآگاه بشري يعني دوردست  به چنگ آورد تا وي را از نشئه» باالي

.اي است متقاعد سازد داند چگونه نشئه خود نميكه آن

اي از زندگي، پس تا اينجاي داستان نتيجه بدين ترتيب است كه راوي داستان در طي دوره

چون پرداختن به امور ماوراء طبيعي بخشي دلكش از تمدن بشري(كوركورانه عاشق بوده 

مي) است و آنچه كه وارثو دانستهها كند در خوانده ليكن پس از كوتاه مدتي سعي هاي خود

و با معيار عقل بر درستي يا نادرستي آنها اطمينان حاصل كند .آنها بوده است شك ورزد

و وي سرانجام با شناخت خويشتن كه چند جا قبالً بدان به وضوح اشاره كرده است

و نتي دست يافتن بر ضمير ناخودآگاه روزني به كشف منشاء توهمات پيدا مي ميكند گيرد جه

هاي جنسي يا ليبيدو سيراب گشته كه در اينجا بايد كه اين درخت تناور از سرچشمه كشمكش
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بياوريم تا بر صحت ادعاي وي واقف1اثر زيگموند فرويد» آينده يك پندار«توضيحي از كتاب

مي» آينده يك پندار«با مطالعه كتاب: شويم كه به طور بسيار خالصه به اين آگاهي رسيم

و از  بشرهاي اوليه از طرفي براي حفظ تمدن مجبور به افسار زدن بر غرائز خويش شدند

و ستمي كه زورمندان قبيله يا فر مانروايان اوليه بر طرفي براي تسالي خويش در مقابل جور

و آنان روا مي ووو بهشت مبدأداشتند به خدا دوزخي براي گرفتن پاداش صبر خويش

و باز از سوئي ديگر به علت سركوب شدن سير طبيعي. كشيدن انتقام از زورمندان قائل شدند

و ضعف و ترس از طبيعت و مادر يا رسوم اجتماعي در ليبيدو در دوران كودكي به وسيله پدر

و انبار شدن عقده ها در ضمير ناخودآگاه سعي كردند در بزرگي پاسخي به اميال مقابل حوادث

وو غرائز سركوفته  و پدر و بدين جهت طبيعت را نيز چون خود داراي جان خود بدهند

و الگوي اين سازنده و يا رئيس قبيله مبدأاي فرض كردند يا سازنده جهان همان پدر زورمند

و خداوند نام گرفته بود بود كه به صورت تصعيد شدهو اجتماع  .اي درآمده

ماند خدائي نيز به وجود پس به عقيده فرويد هر آينه اگر بشر در تشفي غرائز آزاد مي

.دمآ نمي

و الزم به يادآوري( البته ايرادهايي بر اين نظر موجود است كه در همان كتاب آمده است

و اال اين خالصه روشنگر تمام مطالب است كه خوانندگان بايد خود كت اب را مالحظه بفرمايند

).مهم آن كتاب نيست سهل است، ممكن است گمراه كننده هم باشد

به هرحال آنچه در اينجا مورد نظر است اينكه راوي داستان پس از دست يافتن به ضمير

و شكست خورده ليبيدو اشاره مي زن ناخودآگاه به سير طبيعي و اثيري را سمبل آن قرار كند

بي مي و بر و دل از اين دهد و اينكه به زودي بشر دست و پوشالي بودن اين توهم بنيادي

:كند افكار خواهد شست چنين اشاره مي

 به ترجمه هاشم رضي،از زيگموند فرويد» آينده يك پندار«1
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بي« و مياعتنائي اثيري لطافت اعضاء و موقتي بودن او حكايت ،»كرد حركاتش از سستي

و در اين نقل» ات موزون او را داشته باشدفقط يك دختر رقاص بتكده هند ممكن بود حرك«

» شيوا«قول اخير منظور از اشاره نويسنده به رقاص بتكده هند اوالً تلويحي به رقص مذهبي

)و بعداً باز هم نويسنده ذكري از آن به ميان خواهد آورد(شود است كه در معابد هند اجرا مي

كه ان پيرايهو ديگر اينكه آن پندار ساده نخستين در هند با چن هاي ظريفي آراسته گشت

و البته بايد در نظر داشته باشيم كه نويسنده كلمه رقص  سرانجام در رده هنرها به حساب آمد

اي فالسفه آورد تا به قدمت موضوع اشاره كند چون پاره را همراه اين پندار ماوراء طبيعي مي

.را عقيده بر اين است كه رقص تخستين هنر بشري بوده است

و در نظر گرفتن مطالب قبل تصور در پايان شرح اين بند با مراجعه به اصل نوشته

:رود الزم باشد توضيحي درباره اين قسمت داده شود نمي

من چشم« و پرتو زندگي و وعده دهنده او را ديدم هاي مضطرب، متعجب، تهديد كننده

شد روي اين گوي و در ته آن جذب ين آينه جذاب همه هستي مراا. هاي براق پرمعني ممزوج

هاي مورب تركمني كه يك فروغ تا آنجايي كه فكر بشر عاجز است به خودش كشيد چشم

و مست كننده داشت، در عين حال مي مي ماوراء طبيعي و جذب با ترسانيد كرد، مثل اينكه

و ماوراء طبيعي ديده بود كه هركسي نمي چشم .»تواند ببيند هايش مناظر ترسناك

را سنده خود در قسمتنوي و هاي بعد منظور از انتخاب صفت تركمني توضيح خواهد داد

و در اينجا تنها مطالبي كه مي و قبالً به بعد موكول شده بود اوالً اين است كه مكيدن ماند

به جويدن انگشت در نزد كودكان به نوعي ليبيدوي ابتدائي اطالق مي و حالت انگشت شود

و منحرف گشته دندان گرفتن بزرگان در موقع تفكر نوع تصعيد شده همان ليبيدوي سركوفته

و زمان كودكي است كه دست چپ اشاره بر انحراف آن مي و ثانياً خنده ترسناك مسخره«باشد

به» آميز و نپيوستن و وارد نشدن به نهر توهمات و سر باز زدنش از گرفتن گل نيلوفر پيرمرد
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و قدرتي كه اين توهمات در زندگي بشري زن اثيري مؤيد آن است كه با وجود تمام اثر

و موشكاف بسياري كه به اين قبيل اعتقادات مزخرف داشته است، بوده اند فالسفه روشنفكر

و ترسناك خنديده با اند اما تا چه حدي توانسته جانانه اند از آن دل بركنند مطلبي است كه

.پيشرفت داستان روشن خواهد شد
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15بند

من در حالي كه بغلي شراب دستم بود، هراسان از روي«

مي چهارپايه پائين جستم نمي از دانم چرا لرزيدم يك نوع لرز پر

و ترسناكي  و كيف بود، مثل اينكه از خواب گوارا وحشت

و سرم را ميان دو  پريده باشم بغلي شراب را زمين گذاشتم

طو–دستم گرفتم  دانمل كشيد؟ نميچند دقيقه چند ساعت

همين كه به خودم آمدم بغلي شراب را برداشتم، وارد اتاق شدم، 

و الي در اتاق را مثل دهن مرده باز گذاشته  ديدم عمويم رفته

بود اما زنگ خنده خشك پيرمرد هنوز توي گوشم صدا 

.»كرد مي

و به دست آوردن بغلي شراب يا در اين بند راوي داستان با ورود به ضمير ناخودآگاه

و قرون بيدار اختيار انتحار، با لرزه اي پر از وحشت از خواب ترسناك جمود فكري اعصار

مي مي و مذهب را كشف و دين و امور ماوراء طبيعت و ريشه تخيالت مربوط به خدا كند شود

ميو خنده پيرمرد كه  پيدا كردن به سببشود كه از طرفي در حقيقت راهنماي اوست باعث

در مبناي توهمات  اي كه به دنبال اكتشافات بزرگ حاصلو نشئه» كيف«ماوراء طبيعي بشر

و خود را از زير يوغ ترس مي و شود، فرو رود و اميدهاي واهي مذهبي رها شده حس كند ها

و عبث بودن زندگيش وي را در نااميدي از طرف ديگر وحشت سرگرداني بشر در اين جهان

و  از پيرمردفرو برده كه بر خالف راوي بر مورد استعمال شراب انتحار وقوف دارد، نه تنها

داند، اتاق زند، بلكه اصوالً چون پسر يا برادرزاده خود را هنوز اليق نمي نوشيدن آن سر باز مي

مي را ترك مي و خارج بندد، يعني جاي اميدي براي در راهنمائي را نميشود ولي كالً كند

و راهنمائي راوي باقي مي .گذارد بازگشت
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16بند

مي« مي هوا تاريك و شد، چراغ دود زد، ولي لرزه مكيف

ترسناكي كه در خودم حس كرده بودم هنوز اثرش باقي بود 

تغيير كرد يك نگاه كافي بود، براي زندگي من از اين لحظه 

شته آسماني، آن دختر اثيري، تا آنجائي كه فهم بشر اينكه آن فر

.خودش را در من گذارد تأثيرعاجز از درك آن است 

خود شده بودم، مثل اينكه من اسم در اين وقت از خودم بي

هايش، رنگش، بويش، شراره چشم.ام دانسته او را قبالً مي

در حركاتش همه به نظر من آشكار مي آمد، مثل اينكه من

از در عالم مثالزندگي پيشين  و با روان او همجوار بوده

ب و بايستي كه به هم ملحق شده و يك ماده .اشيميك اصل

هرگز. بايستي در اين زندگي نزديك او باشم مي

ما نمي خواستم او را لمس بكنم، فقط اشعه نامرئي كه از تن

و به هم آميخته مي .شد كافي بود خارج

اين پيشامد وحشت انگيز كه به اولين نگاه به نظر من آشنا

كه آمد، آيا هميشه دو نفر عاشق همين احساس را نمي كنند

ديگر را ديده بودند، كه رابطه مرموزي ميان آنها وجود سابقاً يك

 داشته است؟

و يا عشق هيچ در اين دنياي پست يا عشق او را مي  خواستم

 بكند؟ تأثيركس را آيا ممكن بود كس ديگري در من
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و زننده پيرمرد مش–ولي خنده خشك م رابطهئواين خنده

».ميان ما را از هم پاره كرد

ازو بردارنده نقاب از چهره پاره15تري از بند شرح مبسوطدر حقيقت16بند اي

و نشان حقيقي معشوق كه تا اين زمان. است14مبهمات بند  بدين معني كه نويسنده به نام

پي برايش مجهول مي و درميمي بوده، در برد او» عالم مثل«يابد كه از روزگاران گذشته با

و اصوالً با وي از يك ماده را.و جنس بوده همجوار يعني خود مهرگياهي بوده كه جفتش

و با در  يافته است، يا به عبارت ديگر اين معشوق در حقيقت از پندارهاي خودش نشأت كرده

و شگون ندارد، به وجه نظر گرفتن اينكه مي دانيم در اصطالح عوام كندن مهرگياه بديمن است

امي سمبليك اين تشبيه پي ين توهمات از ذهن بشر جز سرگرداني سودي بريم كه با تراويدن

.عايد نشده است

دو در اينجا فكر مي كنم مجدداً يادآوري اين مطلب ضرور باشد كه ما فعالً به يكي از

و نويسنده هنوز تقريبا1ًدرختي كه در پيش براي سهولت امر به مثال آورده شد توجه داريم

و چرا عاشق بي يا ست كه نمياييچون آن به همين خواهد نميتواند و سادگي دل از زودي

و نااميد سازد و خود را آواره .لعبت افسونكار بركند

مي ولي خنده مرموز پيرمرد به حماقت راوي تا اندازه و عشق اي وي را بيدار كند

مي بي مي آاليشش را به مسخره و از همين روست كه راوي را«گويد گيرد يا عشق او

را هيچخواستم يا عشق مي و زننده پيرمرد اين خنده«،»...كس رابطه مشئومولي خنده خشك

.»ميان ما را از هم پاره كرد

 آخر شرح9شرح بند،22صفحه1
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17بند

از« تمام شب را به اين فكر بودم، چندين بار خواستم بروم

روزنه ديوار نگاه بكنم ولي از صداي خنده پيرمرد ترسيدم، روز 

از بعد را به همين فكر بودم آيا مي ديدارش چشم توانستم

 بپوشم؟

و لرز تصميم گرفتم كه فرداي آن روز باالخره با هزار ترس

بغلي شراب را دوباره سر جايش بگذارم ولي همين كه پرده 

و نگاه كردم ديوار سياه تاريك، مانند  جلو پستو را پس زدم

.همان تاريكي كه سرتاسر زندگي مرا فرا گرفته بود جلو من بود

و رو شد روزنه اي به خارج ديده نمي زنهاصالً هيچ منفذ

و از  جنس آن شده بود، مثل چهارگوشه ديوار به كلي مسدود

چهارپايه را پيش كشيدم ولي-دا وجود نداشته استاينكه از ابت

مي هرچه ديوانه مي وار روي بدنه ديوار مشت و گوش دادم زدم

 اي از روزنه ديوار كردم كمترين نشانه يا جلوي چراغ نگاه مي

و قطور ضربه ديده نمي و به ديوار كلفت هاي من كارگر شد

.يك پارچه سرب شده بود-نبود

نظر بكنم؟ اما دست خودم توانستم به كلي صرف آيا مي

نبود، از اين به بعد مانند روحي كه در شكنجه باشد، هرچه 

هرچه جستجو كردم، انتظار كشيدم هرچه كشيك كشيدم 

يكف خانهتمام اطرا. اي نداشت فايده مان را زير پا كردم، نه

و چهار روز مانند اشخاص خوني  روز، نه دو روز، بلكه دو ماه
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گردند، هر روز طرف غروب كه به محل جنايت خودشان برمي

مي مثل مرغ سر كنده دور خانه گشتم، به طوري كه همه مان

و همه ريگ سنگ مي ها .شناختم هاي اطراف آن را

و از كساني كه اما هيچ اثري از درخ ت سرو، از جوي آب

به اينجا ديده بودم پيدا نكردم آنقدر شب ها جلو مهتاب زانو

ها، از ماه كه شايد او به ما نگاه ها، سنگ زمين زدم، از درخت

و تضرع كرده به كرده باشد، استغاثه و همه موجودات را ام

.ام ولي كمترين اثري از او نديدم كمك طلبيده

او اصالً فهميدم كه همه اين كار بيهوده است، زيرا

و بستگي داشته باشد نمي . توانست با چيزهاي اين دنيا رابطه

ميآنمثالً آبي كه او گيسوانش را با يك شستشو داده بايستي از

و يا غار سحرآميزي بوده باشد .چشمه منحصر به فرد ناشناس

و و پنبه معمولي نبوده و پود پشم هاي دستلباس او از تار

او يك وجود برگزيده هاي آدمي آن را ندوخته بود مادي، دست

مطهاي نيلوفر بود فهميدم كه آن گل ئنمگل معمولي نبوده،

مي شدم كه اگر آب معمولي به رويش مي و زد صورتش پالسيد

و ظريفش گل نيلوفر معمولي را مي چيد اگر با انگشتان بلند

.شد انگشتش مثل ورق گل پژمرده مي

همه اينها را فهميدم، اين دختر، نه اين فرشته، براي من

و الهام ناگفتني بود و دست. سرچشمه تعجب وجودش شريف

من. را در من توليد كرد پرستشنزدني بود او بود كه حس 
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مطمئنم كه نگاه يك نفر بيگانه، يك نفر آدم معمولي او را كنفت

.كردو پژمرده مي

ا ز زماني كه يك ديوار سنگين، يك از وقتي او را گم كردم،

و او كشيده سد نمناك بدون روزنه به سنگيني سرب جلو من

و گم شده  شد، حس كردم كه زندگيم براي هميشه بيهوده

.است

و كيف عميقي كه از ديدنش برده بودم اگرچه نوازش نگاه

و جوابي برايم نداشت زيرا او مرا نديده بود، ولي  يك طرفه بود

و فقط يك نگاه او كافي بود به اين چشممن احتياج  ها داشتم

و معماهاي الهي را برايم حل  به كندبكه همه مشكالت فلسفي

و اسراري برايم وجود نداشت .»يك نگاه او ديگر رمز

كه17اهميت بند در اين داستان يك اهميت اساسي است چون دنباله حادثه اصلي داستان

مي به آن اشاره شد مجددا4ًدر بند  از از اينجا گرفته 16تا5شود يعني مطالبي كه در بندهاي

و تمهيداتي بوده است تا ضمن اشاره به پاره اي از مطالب داستان ذكر شده همگي مقدمات

با الزم كه ذكر آنها در شرح هاي مختلف گذشته است خواننده را در حالت انتظار نگه دارد تا

ك ه سرانجام بر سر قهرمان تيزهوش داستان چه خواهد آمد اشتياق در پي درك اين مهم باشد

هاي متمادي كه چون كوهي بر دوشش سنگينيو با چه نيرنگي خود را از قيد تلقينات قرن

مي مي .بخشد كند، خالص

مي4پس راوي داستان دنبال مطلب بند دهد كه بشر پس از خلق را بدين ترتيب ادامه

و برگ كه كردن توهم نخستين شروع به افزودن شاخ و آن را تا آنجا هايي بر آن كرد

و بعد چون مي و از خود دور كرد و نيرومند ساخت و بزرگ و بياراست توانست بپيراست
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و شده باشد مجسمه سازي كه مفتون اثر خود و آن را وجودي ناشناخته به ستايشش پرداخت

و پس از آن بشرهاي روزگاران بعد به طور تافته آنكهبي» يك طرفه«اي جدا بافته دانست

حقيقتاً خدا يا معشوقي در ميان باشد برحسب تقليدهاي تعبدي به ستايش موجودي موهوم 

و قهار پنداشتند و گرامي و آن را عزيز شد پرداختند و در اين ميان رد پاي توهمات اوليه گم

و آن خداي موهوم نفوذ ناپذيري هر لحظه ضخيم» سربي«و گذشت زمان چون ديوار تر گشت

و جبروتي شد كه پاره اي پنداشتند به پرتو نيم نگاهي كه از جانب معشوق داراي آنچنان جالل

و  و معماهاي الهيمشكال«برآنها نثار شود قادر خواهند بود تمام معضالت را»ت فلسفي جهان

و به دنبال رسيدن به چنين سرابي چه خون دل و چه دشت حل كنند هاي وسيع ها كه نخوردند

و خاك آن را ذره ذره توتياي چشم نساختند  و الحاح تفكر را كه در ننورديدند و به تضرع

و چهارصد پانصد سال بدين و چهار روز يا دو هزار خننشستند، دو ماه و خوراكومنوال اب

و  و تالش بود و به شكنجه درافتاده پيوسته در تالطم و چون روحي مريض بر بشر حرام شد

و قيرگون چون گيسوي نگار زندگي را پوشاند  و شبي مدهش سالمت فكر از وي گرفته شد

:يا به قول حافظ

زد گر راهزن تو باشي صد كاروان شد رهزن سالمت زلف تو وين عجب نيست« »توان
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18بند

و ترياك خودم افزودم، اما« از اين به بعد به مقدار مشروب

و  افسوس به جاي اينكه اين داروهاي نااميدي فكر مرا فلج

كرخت بكند، به جاي اينكه فراموش بكنم، روز به روز ساعت 

به ساعت، دقيقه به دقيقه فكر او، اندام او، صورت او خيلي 

ميتر از پيش سخت .شد جلوم مجسم

يا توانستم فراموش بكنم؟ چشم چگونه مي و هايم كه باز بود

و در بيداري او جلو من بود روي هم مي از. گذاشتم در خواب

و منطق مردم را فرا ميان روزنه پستوي اتاقم، مثل شب ي كه فكر

دايمشد گرفته، از ميان سوراخ چهارگوشه كه به بيرون باز مي

.جلو چشمم بود

توانستم آسايش آسايش به من حرام شده بود، چطور مي

دانم داشته باشم؟ هر روز تنگ غروب عادت كرده بودم، نمي

و چرا مي و اصرار داشتم كه جوي آب، درخت سرو، خواستم

ي كه به ترياك عادت همان طور-بته گل نيلوفر را پيدا بكنم

ا همان طور. كرده بودم ينكه به اين گردش عادت داشتم، مثل

اش به فكر در تمام راه همه. كرد نيروئي مرا به اين كار وادار مي

مي. او بودم و خواستم به ياد اولين ديداري كه از او كرده بودم

اگر. او را در آنجا ديده بودم پيدا بكنمدربه سيزدهمحلي كه روز 

مي آنجا را پيدا مي آن كردم، اگر  درخت سروتوانستم زير

مي آرامشيدر زندگي من بنشينم حتماً ولي.شد توليد
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و و استخوان دنده اسب و شن داغ افسوس به جز خاشاك

مي سگي كه روي خاكروبه من-كشيد چيز ديگري نبود ها بو آيا

و. حقيقتاً با او مالقات كرده بودم؟ هرگز فقط او را دزدكي

ا اقم ديدمطپنهاني از يك سوراخ، از يك روزنه بدبخت پستوي

مي اي كه روي خاكروبه سگ گرسنه مثل– و جستجو ها بو كشد

مي مي مي كند، اما همين كه از دور زنبيل و آورند از ترس رود

در گردد كه تكه شود، بعد برمي پنهان مي هاي لذيذ خودش را

من هم همان حال را داشتم، ولي. خاكروبه تازه جستجو بكند

و تازه اين روزنه مسدود شده بود براي من او يك دس ته گل تر

.بود كه روي خاكروبه انداخته باشند

و بايد در نظر داشته باشيم قبالً اشاره و افيون شده است هايي به مفاهيم سمبليك مشروب

كه در تمام قسمت اول اين داستان كه راوي مشتاقانه به دنبال معشوق است هميشه شراب بر 

و منطق فزوني و رؤيا بر تفكر و افيون يعني تخيل و تا وضع چنين است شبي مداوم دارد

و عملي باز نگردد  و تا بشر به راه منطق علمي تاريك بر منطق بشري سايه افكن است

و مهم نمي و زير آن به آسودگي بيارامد و آزادي خود را بازيابد در تواند درخت سرو تر اينكه

و فقر جستجوي عبث بشر فريب خورده بي اهت به جستجويشب اين زندگي پر از رنج

مي استخوان پارهها را به بوي يافتن حقيرانه سگي كه خاكروبه و رو و آنگاه اي زير كند نيست

و به عمق كه از روزن ناخودآگاه حافظه خويش به تماشاي ماوقع روزگاران گذشته مي پردازد

و شود به سرعت درمي ماجرا وارد مي پس از يابد كه ماوراء طبيعت مطلب پوچي بيش نيست

يك دسته«ست كه ماوراء طبيعت يا آن موجود ظريف اثيري به صورتايينيل به اين شناسا

و تازه مي جلوه» گل تر و به زودي خواهد شود كه به روي خاكروبه گر ها پرتاب شده است

و از ميان خواهد رفت .پژمرد
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ويشب آخر« كه مثل هر شب بگردش رفتم، هوا گرفته

مهيباران و پ غليظيبود يبارانيدر هوا-بود يچيدهدر اطراف

و رنگيكه از زنندگ اشيئياحبي ها من؛كاهديمياخطوط

ميو راحتيآزاد يكنوع ويحس بود كه بارانينا مثل كردم

ميكافكار تار ا-شستيمرا كهيندر بشود نبايد شب آنچه

ب-شد  ميمن ولياراده پرسه ايزدم ي،ئتنهايها ساعتيندر

آن يقهدقينا در تر سخت يليخ يستن يادمها كه درست مدت

و محو او مثل صورت يشهاز هم و دود اينكه هول از پشت ابر

ببي ظاهر شده باشد صورت و يهايحالتش مثل نقاشيحركت

.بود مجسمجلد قلمدان جلو چشمميرو

ميوقت خيكه برگشتم گمان و يليكنم از شب گذشته بود

ب شده هوا متراكمدريمه انبوه كه درست جلويطوره بود،

نميمپا رو رويازيول. ديدميرا يحس مخصوصيعادت، از

ب كه شده بود جلو در خانه يداركه در من يك يدمد رسيدم ام

ه ياهپوشس يكله .ام نشسته در خانهيسكويرويزن يكل،

جايتكبر پريدكليزدم كه ول يداا دانم چراينميكنم

و دو چشم ياهپوشس يكله طرفهباراده چشمميب متوجه شد

س بود، همانيالغريصورت مهتاب يانمكه ياهدرشت

بييها چشم آنكه نگاهيبشديم خيرهصورت انسانه را كه

ا  شناختممي بودم، يدهندهمينبكند شناختم، اگر او را سابق بر
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 مثلمن.او بود ياهپوشس يكلهينا.بودمنه، گول نخورده

ميوقت ميندبيكه آدم خواب وي، خودش داند كه خواب است

نم بيدارخواهديم ا توانديبشود اما و منگ ، سر يستادممات

و انگشتها كبريت-خودم خشك شدميجا رايمتا ته سوخت

بيكآنوقت يد،سوزان را در قفليدكل آمدم،خودمه مرتبه

كشيچاندمپ راهكه كسياو مثل- يدم، در باز شد، خودم را كنار

رو را در.گذشتيكسكو بلند شد، از داالن تاريبشناسد از

و منهم پشت سر او وارد اطاقم شدم اطاقم دستپاچه. را باز كرد

د روشن چراغ را رو يدمكردم، تختخواب من درازياو رفته

در يدهكش دانستم كه او مراينم. واقع شده بود سايهصورتش

ميمنه، صدايا يندبيم نه حالت نه، ظاهراًيا بشنود توانستيرا

م و نه ا. مقاومتيلترس داشت بدون اراده آمدهكهبودينمثل

.بود

ناخوش بود، راهش را گم كرده بود؟ او بدون ارادهياآ

ا-آمده بود خوابگرد نفريكمانند  هلحظيندر يموجوديچه

طيحاالت درد يكجور-تواند تصور كند نمي كردميرا كه

و ناگفتن ا نخورده نه، گول-حس كردميگوارا همانينبودم

حرف كلمهيكزن، همان دختر بود كه بدون تعجب، بدون 

ميشپ يشههم،وارد اطاق من شده بود كهيخودم تصور  كردم

هم اولين حكميمحالت براينا.طور خواهد بودينبرخورد ما

با يانپايب ژرفخواب يك خهبيدرا داشت چون  يليخواب

چنيقعم د خوابيينرفت تا بشود ايدرا يمسكوت براينو
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و ابد چونرا داشت،يجاودانيزندگيكحكم در حالت ازل

زدينم .شود حرف

عيبرا ويكحالينمن او در ماوراءيزچيكزن بود

كننده همهيجگيفراموشيكصورتش. داشتبا خودشيبشر

ازكهيبطور– وردآيم برايمرا يگرديها آدميها صورت

و زانوهايتماشا ا-شد سستيماو لرزه به اندامم افتاد يندر

يها چشمخودم را پشتيلحظه تمام سرگذشت دردناك زندگ

ديبيها درشت، چشم ويها چشم يدم،اندازه درشت او تر

سيگو مثل براق، در. كه در اشك انداخته باشند ياهيالماس

 يكيو تاريشب ابد ياهشس هاي چشمدر-يشها چشم

ميمتراكم پيرا كه جستجو س كردم يداكردم يبمه ياهيو در

ا افسونگر آن غوطه كهينور شدم، مثل را از درونيا قوهبود

ب زميم يرونوجودم  زمينو اگر لرزيديميمپايرزينكشند،

.كرده بودميناگفتنيفكيكخورده بودم

ا م، جلو نفس خودم را گرفتميستادقلبم كه نفس ترسيدمي،

و او بشود، سكوت او حكم معجزيددود ناپدياابر مانند بكشم

ا كش يانمينبلور يوارديككه بودينرا داشت، مثل  يدهما

ا اينبودند، از ميتابدياساعتيندم، از –شدميخفه

ايها چشم كسكه يرطبيعيغيزچيك ينكهخسته او مثل همه

ببينم ايندتواند د ينكه، مثل  رفت،، آهسته بهمباشد يدهمرگ را

غريها پلك و من مانند و يقيچشمش بسته شد كه بعد از تقال
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ميرو كندنجان  يدماز شدت حرارت تب بخودم لرزيدآيآب

.را پاك كردم يشانيمپيرو عرقينو با سر آست

ب و وليصورت او همان حالت آرام مثليحركت را داشت

و الغرتر شده بود يدهتككهبودينا درازكه طورينهم. تر

م سبابهبود ناخن انگشت يدهكش رنگيدجويدست چپش را

سيصورتش مهتاب كه چسب تنش نازكي ياهو از پشت رخت

س و دو طرف .بود پيداو تمام تنش ينهبود خط ساق، بازو

بباينكهيبرا بستهيشها خم شدم، چون چشم ينماو را بهتر

ب. بودشده  اه اما هرچه ازينصورتش نگاه كردم مثل بود كه او

ب ب-استدوريكله من از وجهيچهه ناگهان حس كردم كه من

ماينبيا رابطهيچهو مكنونات قلب او خبر نداشتم

.وجود ندارد

يها گوش او، گوش يدمترسيوليمبگو يزيچ خواستم

ماليدور آسمان يقيموسيكهب بايد حساس او كه عادتيمو

.بشود متنفرمنيداشته باشد از صدا

رسهب شايدفكرم ويدكه در تشنهياگرسنه اش باشد، رفتم

م- كنمب يداپيشبرا يزيچتا اطاقميپستو كهياگر چه دانستم

هميزچيچه ا-رسد نميدر خانه به به من الهام ينكهاما مثل

كهيبغليكرفيشد، باال پدرم به من ارثاز شراب كهنه

رايبغل- را گذاشتميهچهارپا-بود داشتم يدهرس ينپائ شراب
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دينپاورچينپاورچ-آوردم  مانند بچه يدمكنار تختخواب رفتم،

و مژه يدهخواب او كامالً. بود يدهخوابياو كوفته خسته يها بود

ويبغلسر-مخمل بهم رفته بود مثلبلندش يكرا باز كردم

ال يالهپ او شدهيدكليها دندانيشراب از اش آهسته در دهن

.يختمر

.شديداحساس آرامش ناگهان توليمبار در زندگيناول براي

د اها بسته چشم اين يدمچون كه مرايسالتون ينكهشده، مثل

م و كابوسيشكنجه درون مراشنيبا چنگال آهنكهيكرد

كميم نار تختكآوردمرا خودميصندل. آرام گرفتيفشرد،

ب و خه گذاشتم چه،بچگانهچه صورت-شدم يرهصورت او

 اين فرشتهياممكن بود كه اين زن، اين دختر،ياآ،يحالت غريب

نم( عذاب ممكنياآ) بگذارميشرويدانستم چه اسميچون

ا  آنقدرآرام، آنقدر دوگانه را داشته باشد؟ زندگيينبود كه

 تكلف؟يب

م حاال حسيمن بوبتوانستم حرارت تنش را و يكنم

ازينمناك م ياهشسينسنگ گيسوانكه -ميشد ببويمتصاعد

به. بلند كردمراچرا دست لرزان خودم دانمينم چون دستم

رو ياراخت و كشيخودم نبود يرو يشههمكهيزلف- يدمزلفش

 بعد انگشتانم را در زلفش فرو بردم-بود يدهچسبيشها يقهشق

و نمناك بود موهاي ا. سرد سرد، كامالً-او سرد چند ينكهمثل

از.من اشتباه نكرده بودم-كه مرده بود گذشتميروز   دستم را

رو ينهسيشپ توي و قلبش گذاشتمياو برده ينكمتر-پستان
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آ نمي احساسيتپش ب ينهشد، ول ينيرا آوردم جلو ياو گرفتم،

اوياثر زندگينكمتر  ... نداشت وجوددر

حرارت خود، خواستم با حرارت تن خودم او را گرم بكنم

ب بگيسردو او بدهمه را  يلهوسيناهبيدشا يرممرگ را از او

رو،لباسم را كندم. او بدمم كالبدبتوانم روح خودم را در يرفتم

گةمادونرمثل-يدمخوابيشتختخواب پهلو هب ياهمهر

مهرةتن او مثل تن ماد،، اصالًيمبود يدههم چسب

و بود ياهگ كه از نر خودش جدا كرده باشند

گ گس- داشترا ياههمان عشق سوزان مهر دهنش

خ، طعمو تلخ مزه م يارته سرد تگرگتمام تنش مثل-داديرا

م. شده بود شريحس م يانمكردم كه خون در وشديمنجمد

م سرماينا بيها همه كوشش-كرديتا ته قلب نفوذ  يهودهمن

او.يدمآمدم، رختم را پوش پايين بود، از تخت نه، دروغ نبود،

من ينجاا ب تختخوابدر، در اطاق يمتسلمنه من آمده تنش را

ب.كرد و روحش هر دو را !من داده تنش

سرشارياز زندگيشها كه چشميتا زنده بود، تا زمان

مشمرا چشمش يادگاربود، فقط  وليكنجه بيداد، حسيحاال

و با چشم؛و حركت يمشده آمده خودش را تسل بستهيها سرد

»!بستهيها با چشم-من كرد
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بي در اين بند سرانجام پويش و رياي راوي كه محيطي مه آلود سمبل آن است هاي عاشقانه

مي به نتيجه مي و داستان به اوج مقدماتي قسمت نخستين مي رسد و معما حل شود، رسد

و با راهنمائي عاشق از در  و اشراق راوي و با كمك شعله سوزان عشق معشوق با پاي خود

و نه از مي معمولي خانه، از روزن انحرافي پستو يا وجدان ناخودآگاه، به خانه عاشق و آيد

و به خانه عقل عاشق كه قبالً پيرمرد قوزي را در آنجا ديده داالن تاريك قرون مي ايم گذرد

و عاشق سرگردان كه چيزي در خانه ندارد به فكر استفاده از بغلي شراب باالي وارد مي شود

آ ميرف كه پيرمرد از نوشيدن و جرعهن امتناع ورزيده است اي از آن را در كام معشوق افتد

مي مي و وي را كه حاضر به اختيار كردن مرگ نيست ندانسته به دست خود كشد، چرا؟ ريزد

و شعله سوزان آفتاب،  چون توهمات در مقابل دالئل علمي تاب مقاومت ندارند، چون برفند

بياما راوي از اين موضوع به سبب عاشق بو و دن و هنوز اميدي در دل دارد اطالع است

و اين مي و زنده نگه دارد اما كوششي بيهوده است كوشد تا شايد با حرارت تن خود او را گرم

و از وي جدا شده است اكنون  و برگ زده ماده مهر گياه كه روزگاري از توهم بشر اوليه شاخ

و شورج كه در محاصره قوانين رياضي عقل محصور مانده بي و خالي از روح و ان و نشاط

و در حالي كه ناخن دست چپ خود را مي و ميل سرزندگي است هاي سركوفته بشرهاي جود

سازد، نه تنها جسم بلكه روح خود را در خانه عاشق از دست نخستين را به ذهن متبادر مي

و مبدل به الشه مي مي دهد و در حال تالشي از اي عفن هاي آن چشم شود كه در آن ديگر

.افسونكار نيز خبري نيست
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20بند

اين همان كسي بود كه تمام زندگي مرا زهرآلود كرده بود«

به مستعدو يا اصالً زندگي من  و من بود كه زهرآلود بشود

داشته توانستم نميجز زندگي زهرآلود زندگي ديگري را 

و سايه و روح باشم حاال اينجا در اتاقم تن اش را به من داد

و موقت او كه  با دنياي زمينياناي هيچ رابطهشكننده

از نداشت از ميان لباس سياه چين خورده اش آهسته بيرون آمد،

و در دنياي سرگردان ميان جسمي كه او را شكنجه مي كرد

خ سايه .ودش بردها رفت، گويا سايه مرا هم با

و ولي تنش بي و حركت آنجا افتاده بود عضالت نرم حس

و پي استخوان و لمس او، رگ هايش منتظر پوسيده شدن بودند

و موش خوراك لذيذي براي كرم هاي زير زمين تهيه شده بود ها

و مسكنت، در اتاقي كه مثل گور  من در اين اتاق پر از نكبت

كهبود، در ميان تاريكي شب  به جاوداني و مرا فرا گرفته بود

و  بدنه ديوارها فرو رفته بود بايستي يك شب بلند تاريك سرد

او بي تا–انتها در جوار مرده به سر ببرم با مرده به نظرم آمد كه

بي دنيا دنيا است تا من بوده و حس ام يك مرده، يك مرده سرد

.و حركت در اتاق تاريك با من بوده است

منجمد شده بود، يك زندگي منحصر در اين لحظه افكارم

چون زندگيم مربوط به همه. به فرد عجيب در من توليد شد
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مييها هستي در شد كه دور من بودند، به همه سايهي هايي كه

و جدائي اطرافم مي و وابستگي عميق و لرزيدند ناپذير با دنيا

و به وسيله رشته و طبيعت داشتم هاي حركات موجودات

و همه عناصر طبيعت برقرار نامرئي جريا ن اضطرابي بين من

و خيالي به نظرم غير طبيعي نمي من شده بود هيچ گونه فكر آمد

هاي قديمي، به اسرار به رموز نقاشيقادر بودم به آساني 

و انواع به حماقت ازليهاي مشكل فلسفه، كتاب اشكال

.ببرم پي

و افالك در و زيرا در اين لحظه من در گردش زمين نشو

و آينده، نماي رستني و جنبش جانوران شركت داشتم، گذشته ها

و توأم شده بود و نزديك با زندگي احساساتي من شريك .»دور

مي همان طورراوي در اين بند و گناه زهرآلود كه مالحظه شود در پي تبرئه معشوق است

پ بودن زندگي را مستقيماً به گردن بشر مي و او را مسئول ديدار شدن چنين پيشامدي اندازد

آن مي و اال و برگ نمي» روح شكننده«داند و شاخ كه بشرهاي هايي بايست بدون دستكاري

گير شود كه نتوان آن را در طي چنين مدت اند آنچنان ريشه هاي مختلف به آن بخشيده دوران

.طويلي با دالئل منطقي از پاي درافكند

ر و از ميان رفت ولي در در بند قبل گفتيم كه آن زن اثيري و جسم را به عاشق داد وح

مي اينجا مي مي بينيم كه نويسنده سخن مغايري را با آنچه كه قبالً گفته است ساز و گويد كند

و سايه« كه حاال اينجا در اتاقم تن و موقت او و روح شكننده بااي هيچ رابطهاش را به من داد

كه اه چين خوردهدنياي زمينيان نداشت از ميان لباس سي اش آهسته بيرون آمد، از ميان جسمي

و در دنياي سرگردان سايه او را شكنجه مي .»ها رفت، گويا سايه مرا هم با خودش برد كرد
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و نه تنها ادعاي بند قبل را نفي نمي كند بلكه مويد آن نيز اما اين سخن گزاف نيست

و باشد بدين معني كه توهمات يا معشوق پس از وارد مي شدن به دنياي روشن عقل، روح

و واقعيت خود را به كاونده عقايد يا راوي داستان تسليم مي به جسم و جسمش شروع كند

مي تجزيه شدن مي و جبروت آن نيز از درجه اعتبار و جالل و زيبايي و روحش از نمايد و افتد

و به درد انسانهايي بر آن افزوده به مرور ايام چينميان آن لباس تيره بديمن كه  ها شده است

ميو زندگي زمينيان نمي مي خورد، بيرون و كالً فنا و سايه رود هاي سرگردان يا بشرهاي شود

و موجود مزاحمي رها مي و اكنون پس از كشف گرفتار توهمات از شر چنين مطلب شوند

د و ورگزين از منشاء توهمات است كه راوي داستان كه در ابتداي شرح حال خود را منزوي

و زندگي او با زندگي مردم معرفي كرده بود حس مي كند كه به دنياي ديگري وارد شده است

و مي رو تمام موجودات واقعي ارتباط دارد و نقاشي تواند به رموز سمبليك هر نوع نقاشي

به جلد قلمدان كه مدتي است آن را كنار گذاشته تا به تفكر درباره آن بپردازد، پي و ببرد

و به حماقت مدعيان چنين سفسطه هاي روزگاران گذشته كه به عنوان فلسفه جايي بازكرده بود

و  و نزديك و در احساسات تمام بشرهاي دور و تأثيرنظراتي بخندد و فرهنگ اتي كه طبيعت

و مي و عواطف آنان گذاشته است و احساسات و افكار و غرائز گذارد، شريك تمدن بر اميال

و شب جاو 1.داني را از ميدان عقل خود دور سازدشود

كه شرحي از حاالت21متن بندو خواندن جمالت ابتداي20پس از مراجعه مجدد به پاراگراف آخر از متن بند1

ا[ 184را در پاورقي صفحه ژرژ ساندهنرمندان است لطفاً عقيده نيز مالحظه]1پاورقي227صفحه؛كترونيكلدر نسخه

.فرمائيد تا آشنايي بيشتري با نحوه تفكر هدايت حاصل شود
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21بند

در اين جور مواقع هركس به يك عادت قوي زندگي خود،«

مي: شود به يك وسواس خود پناهنده مي رود مست عرق خور

مي مي مي نويسد، حجار سنگ كند، نويسنده هر تراشي و كند

و عقده خودشان را به وسيله فرار در محرك قوي  كدام دق دل

ن زندگي خود خالي مي و در اين مواقع است كه يك فر كنند

–تواند از خودش شاهكاري به وجود بياورد هنرمند حقيقي مي

بي ولي من كه بي و چاره بودم، يك نقاش روي جلد ذوق

با قلمدان چه مي و اينتوانستم بكنم، و براق تصاوير خشك

مي روح كه همه بي كه اش به يك شكل بود چه توانستم بكشم

 شاهكار بشود؟

و حرارت مفرطي اما در تمام هستي خودم ذوق سرشار

و شور مخصوصي بود، حس مي كردم، يك جور وير

كه خواستم اين چشم مي براي هميشه به هم بسته هايي

و براي خودم نگه دارم بود شده حس. روي كاغذ بكشم اين

مرا وادار كرد كه تصميم خودم را عملي بكنم، يعني دست 

وق. خودم نبود . تي كه آدم با يك مرده محبوس استآن هم

.همين فكر شادي مخصوصي در من توليد كرد

زد خاموش كردم، دو شمعدان باالخره چراغ را كه دود مي

و باالي سر او روشن كردم  جلو نور لرزان شمع حالت–آوردم

و در سايه روشن اطاق حالت صورتش آرام و تر شد مرموز
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و لواز م كارم را برداشتم آمدم كنار اثيري به خود گرفت، كاغذ

مي–تخت او خواستم اين چون ديگر اين تخت مال او بود

و خرده خرده محكوم به شكلي كه خيلي  آهسته

و نيستي بود بي، تجزيه به اين شكلي كه ظاهراً و حركت

يك حالت بود سرفارغ از رويش بكشم، روي كاغذ خطوط 

من. اصلي آن را ضبط بكنم همان خطوطي كه از اين صورت در

و ساده باشد ولي. موثر بود انتخاب بكنم نقاشي هرچند مختصر

و روحي داشته باشد اما من كه عادت به نقاشي تأثيربايد  بكند

ج به فكرلد قلمدان كرده بودم حاال بايد چاپي روي خودم را

او خيالوكار بيندازم  خودم يعني آن موهومي كه از صورت

داشت پيش خودم مجسم بكنم، يك نگاه به صورت تأثيردر من 

و خط او او بيندازم بعد چشمم را ببندم هايي كه از صورت

با انتخاب مي رفككردم روي كاغذ بياورم تا به اين وسيله

–ام پيدا بكنم براي روح شكنجه شده ترياكيخودم شايد

بيباالخره در خط زندگي و اشكال پناه بردم حركت .ها

منناي تناسب مخصوصي موضوع با شيوه نقاشي مرده

. ها بودم اصالً من نقاش مرده–نقاشي از روي مرده–داشت 

را ها، چشم ولي چشم هاي بسته او، آيا الزم داشتم كه دوباره آنها

و مغز من مجسم نبودند؟  ببينم، آيا به قدر كافي در فكر
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دانم تا نزديك صبح چند بار از روي صورت او نقاشي نمي

مي كردم ولي هيچ كدام موافق ميلم نمي كشيدم، پاره شد، هرچه

ميكر مي حس دم، از اين كار نه خسته و نه گذشتن زمان را شدم

.كردم مي

هاي تاريك روشن بود، روشنايي كدري از پشت شيشه

به پنجره داخل اتاقم شده بود، من مشغول تصويري بودم كه

به ها، آن چشم نظرم از همه بهتر شده بود ولي چشم هايي كه

ي از من سر ناپذير حال سرزنش بود مثل اينكه گناهان پوزش

يك ها را نمي زده باشد، آن چشم توانستم روي كاغذ بياورم

و يادبود آن چشم ها از خاطرم محو شده بود، مرتبه همه زندگي

به كردم نمي هرچه به صورت او نگاه مي توانستم حالت آن را

او خاطر بياورم، ناگهان ديدم در همين وقت گونه كمكمهاي

رگل انداخت، يك رنگ سرخ جگ گ گوشت جلونركي مثل

و چشم بي دكان قصابي بود، جان گرفت و هاي اندازه باز

در آن جمع شده هايي كه همه فروغ زندگي چشم–متعجب او 

و با روشنائي ناخوشي مي هاي بيمار سرزنش درخشيد چشم بود

و به صورت من نگاه كرد براي اولين  دهنده او خيلي آهسته باز

م و دوباره بار بود كه او متوجه ن شد، به من نگاه كرد

.هايش به هم رفت چشم

اي بيش طول نكشيد ولي كافي بود اين پيشامد شايد لحظه

و روي كاغذ بياورم كه من حالت چشم با–هاي او را بگيرم
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و اين دفعه ديگر نقاشي را نيش قلم مو اين حالت را كشيدم

.»پاره نكردم

هنرمند كه چون به توضيحات ديگري نيازمند قسمت اول اين بند شرحي است موجز از

مي است با پوزش از شرح آن چشم مي و مطلب را بدين ترتيب دنبال اكنون سعي: كنيم پوشيم

راوي داستان بر آن است تا همچنان كه در ابتداي فصل گفتيم بر مسند قضاوت بنشيند تا نظر 

و بدين مناسبت جهدهاو حاصل تجربيات عادالنه خود را براي ديگران يا سايه بازگو كند

و فرهنگ بشري را در طول مي ورزد تا براي جلوگيري از فناي چنين يادگار هولناكي كه تمدن

و يا به سخن مدت زماني بدان درازي بازيچه قرار داده بود، شكلي واقعي از چشم ها بكشد

دگان بتوانند از آن هايي باقي بگذارد تا آين هاي خود را به صورت نوشته ديگر حاصل تجربه

و تقليدي روي» چاپي«بنابراين از اينجاي داستان راوي سعي دارد نقاشي. استفاده ببرند

و با ياري از تفكر خود يا افيون مي(قلمدان را رها كند كه ديگر از شود به وضوح مالحظه

و رؤيا خبري نيست و توهم و حدود اين توهمات را با خطوط مشخ) شراب يا تخيل ص مرز

و خود را از صنف نقاش مرده .ها بودن بيرون بيندازد سازد

مي اين امر در هنگامي كه به دنبال آن همه شب و هاي تاريك صبح صادق طلوع كند

هاي فكر در مقابل خورشيد گيتي فروز توانند با پوشاندن ستاره ابرهاي توهمات ديگر نمي

كا عرض اندامي بكنند ميو روشني روز را به طور كامل شود، اما راوي مل زايل سازند، حادث

بي به خوبي مي اي بر مقدسات تلقيني بشرهاي عامي رحمانه داند كه با گفتن اين حقايق تيشه

و به زعم آنان مرتكب  .شده است» گناهان پوزش ناپذيري«وارد ساخته

تا باز شدن مجدد چشم ها در حقيقت امريست كه در حافظه راوي صورت گرفته است

و يادگارهامج و تلقينات گذشته يك بار ديگر مورد بررسي قرار گيرد، به عبارت دداً خاطرات

به ديگر راوي چشم و و داراي حيات تصور كرده هاي معشوق را در مخيله خود باز شده
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و صحت اين امر در ابتداي بند مي22تخيل درآورده است گردد چون به وضوح مشاهده

كه» به خيالم زنده است، زنده شده«: گويد راوي بالفاصله مي از نزديك بوي مرده،«در حالي

.»يا حقيقت داشتآآيا در حالت رؤيا ديده بودم ... بوي مرده تجزيه شده را حس كردم 
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به بعد از سر جايم بلند شدم، آهسته نزديك او رفتم،«

عشق من در كالبد او روح خيالم زنده است، زنده شده،

–اما از نزديك بوي مرده تجزيه شده را حس كردم–دميده 

مي روي تنش كرم و دو مگس زنبور هاي كوچك در هم لوليدند

او كامالً–كردند طالئي دور او جلو روشنائي شمع پرواز مي

در. دانم هايش باز شد؟ نمي مرده بود ولي چرا، چطور چشم آيا

.ه بودم، آيا حقيقت داشتحالت رؤيا ديد

خواهم كسي اين پرسش را از من بكند، ولي اصل كار نمي

و حاال اين چشم نه، چشم–صورت او  ها را داشتم، هايش بود

من روح چشم و ديگر تنش به درد هايش را روي كاغذ داشتم

و طعمه كرم نمي و خورد، اين تني كه محكوم به نيستي ها

منح. هاي زير زمين بود موش اال از اين به بعد او در اختيار

مي. بود، نه من دست نشانده او توانستم هر دقيقه كه مايل بودم

در هايش را ببينم نقاشي را با احتياط هرچه تمام چشم تر بردم

و در پستوي  قوطي حلبي خودم كه جاي دخلم بود گذاشتم

.اتاقم پنهان كردم

ازه كافي گويا به اند. رفت شب پاورچين پاورچين مي

خستگي در كرده بود، صداهاي دوردست خفيف به گوش 

مي مي ديد شايد رسيد، شايد يك مرغ يا پرنده رهگذري خواب

هاي رنگ پريده پشت در اين وقت ستاره–روئيدند گياهان مي
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مي توده را. شدند هاي ابر ناپديد روي صورتم نفس ماليم صبح

و در همين وقت بانگ  شد خروسحس كردم ».از دور بلند

مي اكنون همان گويد پس از گشايش مشكالت است كه توهمات طور كه راوي داستان

و دست مي اسير شوند نه بشر ديگر اسير آنها، چون اين توهمات زين پس محكوم نشانده بشر

و  و شب تاريك توهمات به اندازه كافي لميده و از بين رفتن است و تجزيه شدن به نيستي

و بايد خستگي  آن» پاورچين پاورچين«در كرده است و تنها چيزي كه از ميدان را خالي كند

مي توهمات باقي مي و به عنوان دست ماند يادگاري است كه به صورت نوشته برجاي مزد ماند

در زحمات تقديم راوي مي و مي» دخل«شود يا جاي و براي هميشه به پستوي ذهن گيرد

به–ودش بايگاني عقل سپرده مي بايد در نظر داشته باشيم كه در اين بند ديگر از كلمه پستو

عنوان ضمير ناخودآگاه استفاده نشده است چون جريان ماوقع به ترتيبي منطقي از داالن تاريك 

و خرد  و به اتاق يا ميدان عقل و به حافظه سپرده گشت زمان گذشت و حالجي شد –وارد

ا و در حالي كه بشرهاي نخستين در ثر كمي معلومات درست برعكس اين عمل كرده بودند

و بيماري نتيجتاً دچار نابساماني هاي فكري فراواني شدند زيرا اين توهمات را از روزني ها

و بعد چون راه را از بنياد به خطا رفته  انحرافي يا از مجراي ضمير ناخودآگاه وارد ذهن كردند

و از آن بودند نتوانستند با معيارهاي عملي عقل و رد پاي آن را گم كردند ي آن را محك بزنند

و سفسطه بازي پرداختند .پس به فلسفه بافي

دل در پايان بند مشاهده مي مي كنيم كه بانگ 1.دهد نواز خروس دميدن خورشيد را بشارت

به عنوان پرنده1 مي در اساطير باستان از خروس ميشود كه مور اي نام برده .بوده استد عالقه خورشيد
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مي« اي كه تنش شروع توانستم بكنم؟ با مرده آيا با مرده چه

اول به خيالم رسيد او را در اتاق خودم. به تجزيه شدن كرده بود

و در چاهي بيندازم،  چال بكنم، بعد فكر كردم او را ببرم بيرون

اما–هاي نيلوفر كبود روئيده باشد در چاهي كه دور آن گل

كسي نبيند چقدر فكر چقدر زحمت اينكه همه اين كارها براي

بيگانه به خواستم كه نگاه به عالوه نمي.و تردستي الزم داشت

مياو بيفتد و به دست خودم، همه اين كارها را بايست به تنهائي

چه–انجام بدهم  من به درك، اصالً زندگي من بعد از او

اي داشت؟ اما هرگز، هيچ كس از مردمان معمولي، هيچ فايده

او–بايستي كه چشمش به مرده او بيفتد كس بغير از من نمي

و سايهآمده بود در اتاق من، جسم اش را به من تسليم سرد

كرده بود براي اينكه كس ديگري او را نبيند براي اينكه به نگاه 

را: باالخره فكري به نظرم رسيد–بيگانه آلوده نشود  اگر تن او

و در چمدان، همان چمدان كهنه خودم تكه تكه مي كردم

مي مي و با خود دور، خيلي دور از چشم–بردم بيرون گذاشتم

ميمر و آن را چال .كردم دم

اين دفعه ديگر ترديد نكردم، كارد دسته استخواني را كه در

و خيلي با دقت اول لباس سياه نازكي  پستوي اتاقم داشتم آوردم

كه مثل تار انكبوت او را در ميان خودش محبوس كرده بود، 

مثل اين بود–تنها چيزي كه بدنش را پوشانده بود پاره كردم 

تر از معمول به نظرم جلوه كرد، كشيده بود چون بلندكه او قد 
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از چكه–بعد سرش را جدا كردم هاي خون لخته شده سرد

تن گلويش بيرون آمد، بعد دست و همه و پاهايش را بريدم ها

و لباسش، همان  او را با اعضايش مرتب در چمدان جا دادم

و–لباس سياه را رويش كشيدم  در چمدان را قفل كردم

نفس راحتي همين كه فارغ شدم–ليدش را در جيبم گذاشتمك

كشيدم، چمدان را برداشتم وزن كردم، سنگين بود، هيچ وقت 

نه هرگز–احساس خستگي در من پيدا نشده بود آنقدر

».توانستم چمدان را به تنهايي با خودم ببرم نمي

پنداريم كه راوي داستان چنين)23يعني بند(شايد پس از رسيدن داستان به اين مرحله

و پي در با گشودن مشكالت نخستين بردن به منشأ آنها از شر آنها خالص شده است، ولي

و هنوز تا رهايي كامل راهي بس دراز در پيش است راوي داستان بايد. حقيقت چنين نيست

اه هنوز از سدهاي ديگري بگذرد تا به رهايي كامل رسد چون ضمير ناخودآگاه تنها نهانگ

و روشن  همين يك توهم مخرب نبوده است بلكه هنوز بايد تا دميدن كامل خورشيد خرد

هاي فراواني به انجام رسد، بنابراين نخست بايد الشه اين شدن زواياي تاريك ذهن كوشش

درو دور از چشم مردماني كه هنوز اسير تلقين» تردستي«توهم را با  هاي موهوم گذشتگانند

و  ميجايي چال كرد شود براي اين كار راوي داستان مجدداً به پستو يا ضمير ناخودآگاه وارد

بهو كارد دسته استخواني به دست مي و با كمك از غريزه خونخواري با قساوت تمام آورد

و بديمن ايام چون  اي آن را پوشانده كهنه» تار عنكبوت«قطعه قطعه كردن جسد كه لباس سياه

بر نااميدي خود كه پس از حمله بر مقدسات بدين وسيله بتواند پردازد تا شايد است، مي

و زندگي را در نظرش بي و فايده جلوه تلقيني گريبانگير وي شده گر ساخته است پيروز گردد

و اعصار پيوسته مترصد است تا با يافتن  با اين عمل به ما بفهماند كه ليبيدوي سركوفته قرون

و به وحشياي از نهانگاه خود خارج بهانه و كشت شود پس در حقيقت. كشتار بپردازدوگري
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تا برانداز بايد به مبارزه هنوز بشر براي از بين بردن آن توهم خانمان هاي بسياري ادامه دهد

و چون نظري به بند بعد بيفكنيم اين موضوع آشكاراتر  بتواند اجتماعي سالم پديد آورد

شد جلوه .گر خواهد
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و باران خفيفي شروع شده بود« از اتاقم. هوا دوباره ابر،

بيرون رفتم تا شايد كسي را پيدا بكنم كه چمدان را همراه من 

شد كمي دورتر درست در آن حوالي دياري ديده نمي–بياورد 

پيرمردي را ديدم كه قوز كرده آلود دقت كردم از پشت هواي مه

راصو.و زير يك درخت سرو نشسته بود گردن با شالكه رتش

هنوز. آهسته نزديك او رفتم–شد ديده نميپهني پيچيده بود 

و زننده به چيزي نگفته بودم، پيرمرد خنده دورگه خشك اي كرد

و گفت :طوري كه موهاي تنم راست شد

مي« خواستي من خودم حاضرم هان يك كالسكه اگه حمال

مي كش هم دارم من هر روز مرده نعش رم شاعبدالعظيمب ها رو

ميميكخا سازم، به اندازه هر كسي سپرم ها، من تابوت هم

زنه، من خودم حاضرم همين تابوت دارم به طوري كه مو نمي

»...!االن

مي قهقه خنديد به طوري كه شانه من با دست. لرزيد هايش

من اشاره به سمت خانه ام كردم ولي او فرصت حرف زدن به

و گفت :نداد

».الزم نيس، من خونه تو رو بلدم، همين االن هان-«

در من به طرف خانه از سر جايش بلند شد ام برگشتم، رفتم

و چمدان مرده را به زحمت تا دم در آوردم يك. اتاقم ديدم

و اسقاط دم در است كه به آن دو اسب كالسكه نعش كش كهنه
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پيرمرد قوز كرده آن باال–سياه الغر مثل تشريح بسته شده بود

و يك شالق بلند در دست داشت، ولي  روي نشيمن نشسته بود

به–اصالً برنگشت به طرف من نگاه بكند  من چمدان را

زحمت در درون كالسكه گذاشتم كه ميانش جاي مخصوصي 

خودم هم رفتم باال ميان جاي تابوت دراز. براي تابوت بود

و سرم را روي لبه آن گذ –اشتم تا بتوانم اطراف را ببينم كشيدم

و با دو دستم محكم نگه بعد چمدان را روي سينه ام لغزانيدم

زنان به راه افتادند، ها نفس شالق در هوا صدا كرد، اسب. داشتم

شان مثل لوله دود در هواي باراني ديده از بيني آنها بخار نفس

و ماليم برمي مي و خيزهاي بلند ال داشتند دست شد غر آنها هاي

و در روغن داغ مثل دزدي كه طبق قانون انگشت هايش را بريده

و بي صدا روي زمين گذاشته كرده فرو كرده باشند آهسته بلند

به صداي زنگوله–شد مي هاي گردن آنها در هواي مرطوب

بي–آهنگ مخصوصي مترنم بود  و يك نوع راحتي دليل

ط از حركت وري كه ناگفتني سر تا پاي مرا گرفته بود، به

فقط سنگيني–خورد كش آب تو دلم تكان نمي كالسكه نعش

مي چمدان را روي قفسه سينه .كردم ام حس

مرده او، مثل اين بود كه هميشه اين وزن سينه مرا فشار

با. مه غليظ اطراف جاده را فرا گرفته بود. داده مي كالسكه

و رودخانه  و دشت و راحتي مخصوصي از كوه سرعت

بي گذشت، اطراف من يك چشميم و مانندي پيدا انداز جديد

و نه در بيداري ديده بودم هاي بريده كوه: بود كه نه در خواب
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و غريب توسري خورده، نفرين زده بريده، درخت هاي عجيب

هاي خاكستري الي آن خانه از دو جانب جاده پيدا بود كه از البه

و منشور  و با پنجرهرنگ به اشكال سه گوشه، مكعب هاي كوتاه

هاي گيج ها به چشم اين پنجرهشد تاريك بدون شيشه ديده مي

با شبيه بود نمي كسي كه تب هذيان داشته باشد دانم ديوارها

و برودت را تا قلب انسان انتقال  خودشان چه داشتند كه سرما

در دادند مثل اين بود كه هرگز يك موجود زنده نمي مي توانست

مسكن داشته باشد، شايد براي سايه موجوداتها اين خانه

.ها درست شده بود اثيري اين خانه

و يا از بيراههچي گويا كالسكه مرا از جاده مخصوصي

و درخت برد، بعضي جاها فقط تنه مي و كوله هاي بريده هاي كج

و پشت آنها خانه به دور جاده را گرفته بودند و بلند، هاي پست

هاي وطي، مخروط ناقص با پنجرههاي هندسي، مخر شكل

و كج ديده مي گل باريك هاي نيلوفر كبود از الي آنها شد كه

و ديوار باال مي اين منظره يك مرتبه. رفت درآمده بود از الي در

در پشت مه غليظ ناپديد شد ابرهاي سنگين باردار قله كوه ها را

و غبار ميان گرفته مي و نم نم باران مانند گرد و فشردند ويالن

ها رفتيم بعد از آنكه مدت–تكليف در هوا پراكنده شده بود بي

و علف كالسكه نعش نزديك يك كوه بلند بي كش نگه آب

و بلند شدم من چمدان را از روي سينه. داشت .ام لغزانيدم

و با صفا بود، يك جايي پشت كوه يك محوطه خلوت، آرام

و نمي به نظرم آشنا آمد مثل شناختم ولي كه هرگز نديده بودم
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هاي نيلوفر كبود روي زمين از بته. اينكه خارج از تصور من نبود

مي بي را بو پوشيده شده بود، به نظر آمد كه تا كنون كسي پايش

من چمدان را روي زمين گذاشتم– در اين محل نگذاشته بود

و گفت پيرمرد كالسكه :چي رويش را برگردانيد

شاعبدالعظيمه، جايي بهتر اين برات پيدا اينجا نزديك

 ...!زنه هان شه، پرنده پر نمي نمي

چي را بپردازم، دو قران من دست كردم جيبم كرايه كالسكه

چي خنده خشك كالسكه.و يك عباسي بيشتر توي جيبم نبود

و گفت زننده :اي كرد

مي« من. گيرم قابلي نداره، باشه بعد خونت رو بلدم، ديگه با

مني نداشتي هان؟ همينكار قد بدون كه در قبر كني

جا نزديك سررشته نيستم هان؟ خجالت نداره بريم همين بي

رودخونه كنار درخت سرو يه گودال به اندازه چمدون برات 

مي مي و .»روم كنم

توانستم تصورش پيرمرد با چاالكي مخصوصي كه من نمي

و را بكنم از نشيمن خود پايين جست من چمدان را برداشتم

دو نفري رفتيم كنار تنه درختي كه پهلوي رودخانه خشكي بود 

:او گفت

 خوبه؟ همين جا
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و كلنگي كه همراهو بي آنكه منتظر جواب من بشود با بيلچه

سر. داشت مشغول كندن شد و من چمدان را زمين گذاشتم

و چاالكي. جاي خودم مات ايستاده بودم پيرمرد با پشت خميده

ك آدم كهنه و و چيزي شبيهاكاري مشغول بود، در ضمن كند

ولكوزه لعابي پيدا كرد آن را در دستما چركي پيچيده بلند شد

:گفت

زنه اين هم گودال هان، درس به اندازه چمدونه، مو نمي«

يك. من دست كردم جيبم كه مزدش را بدهم» هان و دو قران

و عباسي بيشتر نداشتم پيرمرد خنده خشك چندش انگيز ي كرد

:گفت

خواد، قابلي نداره من خونتونو بلدم هان وانگهي نمي«

عوض مزدم من يه كوزه پيدا كردم، يه گلدون راغه، مال شهر 

مي بعد با هيكل خميده قوز كرده»!قديم ري هان به!خنديد اش

مي طوري كه شانه كوزه را كه ميان دستمال چركي. لرزيد هايش

و به طرف كالسكه نعشبسته بود زير بغلش گرفته بو كشد

و با چاالكي مخصوصي باالي نشيمن قرار گرفت شالق. رفت

زنان به راه افتادند، صداي زنگوله ها نفس در هوا صدا كرد، اسب

و  گردن آنها در هواي مرطوب به آهنگ مخصوصي مترنم بود

شدكم كم .»پشت توده مه از چشم من ناپديد

مهدر اين بند هواي صبح قبل از آن و كه چهره خورشيد طالع شود مجدداً و ابري آلود

مي باراني مي و مشكالت ديگري به خودنمايي و پيرمرد قوزي يا فيلسوف شود پردازند
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مي روشنفكر محافظه وي كار براي دفن جسد مجدداً راهنماي راوي شود، چون او قبل از

ان يا چنته دارد به خاك هاي فراواني به جز نعش توهماتي كه راوي داستان در چمد نعش

و رسم مبارزه را به خوبي آزموده است و راه .سپرده است

بي هاي وحشت خنده و را انگيز وي بر حماقت بشري قطع شدني نيست گفته خانه راوي

و حتي حاضر به گرفتن مزد براي تعمق در آثار مدون مي و بر اعمال وي واقف است شناسد

و چهارصد سال گذشته  و چون راوي سعي دارد با پرداخت دو هزار به 240نيست دينار يا

و چهارصد هزارم دينار كه معادل  و يك عباسي«تلفظ امروزي دو هزار وي» دو قران 1است به

و چهارصد سال گذشته به تفكر ثابت كند كه او هم تقريباً به اندازه وي در آثار مدون دو هزار

و از گرفتن آن سر بازميد پرداخته است مجدداً خنده خشكي سر مي مي هد كه زند چون داند

كه(راوي هنوز به طور كامل پيرمرد خنزر پنزري نشده است،  در همين جا بايد اضافه كنيم

و گذشتن از آن مي و آزمودن كه هدف نهايي راوي رسيدن به مقام پيرمرد خنزر پنزري باشد

اسالف خود، زير سرو آزادي فكر، پيرمرد ضمن كندوكاو زمينه فكري ). شرح آن خواهد آمد

مت به گنجي يا كوزه و چيزهاي با ارزش ديگر استأاي دست يافته است كه سفانه خالي از زر

و  و تنها ارزش آن از لحاظ نقاشي لعابي روي آن است كه بعداً نويسنده به آن خواهد پرداخت

يا»ري«اين گلدان يا كوزه مال به وسعت»ري«ته كلمه است كه در زمان گذش» راغه«قديم

و از جنوب تا پايين  و از شرق تا حدود سيستان پهناوري كه حدود آن از شمال تا درياي خزر

مي شهر ري امروز و خطهو از مغرب تا نواحي قزوين امتداد و مركز فرهنگ يافته اي آبادان

مي محسوب مي و راوي با كمك پيرمرد از جاده2.شده است گشته اطالق كه»اههبير«اي اي

 
و يك عباسي«گويدمي» اداي دين به صادق هدايت«پرويز داريوش در مقاله1 و چهار روزي» دو قران كنايه از دو ماه

و چهار روز براي عاشق چندان مدت طويلي  و سرگردان بوده ولي اين نظر كامل نيست چون دو ماه كه راوي عاشق است

به اين همه  كه و چهارصد سال قبل استنيست .هياهو احتياج داشته باشد بلكه كنايه از همان دو هزار
به مقاله=يرمال شهر= راغه2 به صادق هدايت(رازي، همچنين براي تاييد معني اين كلمه رجوع شود به قلم) اداي دين

]ادامه در پاورقي صفحه بعد[.پرويز داريوش
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و مشي معمول مردمان زمان است مي و به منشا طبيعي پيدا شدن توهمات خالف خط گذرد

و ضمن راه كومه مي و خانه رسد و مدرسه ها و كنيسه ها و مساجد و كاخ ها به ها هايي را

مي شكل و مخروط ناقص و مخروط و منشور و مكعب كه هاي هندسي، سه گوشه در آنها بيند

مي» موجودات اثيري«ط به دروس مربو از را به مردم و و ديوار«آموزند ها اين ساختمان» در

بي«هاي توهم گل و كالً به درد زندگي1»بو نيلوفر كبود يعني بدون اثر مثبت روييده است

و سياحت كردن زمينيان نمي و در تمام اين سير مي خورد شود ها كه با راهنمايي پيرمرد انجام

بيآسود راوي دل و راحت و از پيروزي نخستين خود احساس آرامش با(دليله است البته

مي) دليل مي. كند مخصوصي از در جايي كه جسد را در زير سرو آزادي به خاك سپارند ديگر

و با از بين رفتن توهم اول نهر خشكيده است يا به عبارت ديگر كه  نهر توهمات خبري نيست

اب: آن هم غلط نيست اينكه .تداي زندگي بشري از اين قبيل توهمات خبري نبوده استدر

«زوديت«و در كتاب» رگمي«در كتاب توبيت ري از مجله. آمده است» رگا«و در كتيبه بيستون» رغه«و در اوستا» راگو»

 اطالعات هفتگي
به بخش ضمائم مراجعه شود1در ضميمه در اين چاپ1 .توضيحات بيشتري راجع به گل نيلوفر آمده است، لطفاً
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همين كه تنها ماندم نفس راحتي كشيدم، مثل اين بود كه بار

تا سنگيني از روي سينه و آرامش گوارايي سر ام برداشته شد

اينجا محوطه كوچكي: دور خودم را نگاه كردم–پايم را گرفت 

و كوه بود كه ميان تپه روي يك رشته. هاي كبود گير كرده بود ها

و بناهاي قديمي با خشت و يك رودخانه كوه آثار هاي كلفت

ميخشك در آن  سر–شد ديده و بي اين محل دنج، دور افتاده

.و صدا بود

و پيش خودم فكر كردم اين من از ته دل خوشحال بودم

مي چشم شد جايي هاي درشت وقتي كه از خواب زميني بيدار

و قيافه مي به فراخور ساختمان كه اش پيدا كرد وانگهي ميبايستي

ي كه همان طوراو دور از ساير مردم، دور از مرده ديگران باشد 

».در زندگيش دور از زندگي ديگران بود

و جايي است كه چندد در محلي دفن شده است كه محوطه كوچكسج ي بيش نيست

و يا يك قبيله ابتدايي بشري قادر به سكونت كردن در آنجا و آثار خانها خانوار و ست ها

و راوي با پيدا كردن در اطراف آن به چشم مي1»هاي كلفت بناهاي قديمي با خشت« خورد

و از ته دل اندا منشا طبيعي توهمات به اصطالح مال بد را بيخ ريش صاحب نخستينش مي زد

به احساس آرامش گوارايي مي و كند كه اين الشه متعفن را از زندگي بشر امروزي دور كرده

و نماي ابتدايش واپس رانده است .محل نشو

 مالحظه شود]92در نسخه الكترونيك؛ صفحه[74پاورقي صفحه1
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و ميان گودال گذاشتم گودال چمدان را با احتياط برداشتم

زد، ولي براي آخرين بار درست به اندازه چمدان بود، مو نمي

دور خودم را نگاه. خواستم فقط يك بار در آن چمدان نگاه كنم

و در چمدان كردم دياري ديده نمي شد كليد را از جيبم درآوردم

را باز كردم اما وقتي كه گوشه لباس سياه او را پس زدم در ميان 

و كرم مي خون دلمه شده لوليدند دو چشم هايي كه در هم

مي درشت سياه ديدم كه بدون حالت زل و زده به من نگاه كرد

به تعجيل در چمدان. ها غرق شده بود زندگي من ته اين چشم

و خاك رويش ريختم بعد با لگد خاك را محكم كردم،  را بستم

بي رفتم از بته و روي خاكش نشا هاي نيلوفر كبود بو آوردم

و شن آوردم رويش پاشيدم تا اثر قبر به  كردم، بعد قلبه سنگ

. به طوري كه هيچ كس نتواند آن را تميز بدهد كلي محو بشود

توانستم به قدري خوب اين كار را انجام دادم كه خودم هم نمي

.قبر او را از باقي زمين تشخيص بدهم

كار كه تمام شد نگاهي به خودم انداختم، ديدم لباسم خاك

و خون لخته شده سياهي به آن چسبيده بود، دو  آلود، پاره

و كرم مگس زنبور طاليي دورم پرواز مي به كردند هاي كوچكي

لوليدند خواستم لكه خون روي تنم چسبيده بود كه در هم مي

تر دامن لباسم را پاك بكنم اما هرچه آستينم را با آب دهن

مي مي و رويش مي كردم و غليظ ماليدم لكه خون بدتر تر دوانيد
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مي مي و سرماي لزج شد، به طوري كه به تمام تنم نشد كرد

.»خون را روي تنم حس كردم

و تلقينات زمان كودكي امري نيست كه به سادگي مي دانيم كه رهايي از چنگال خرافات

و اي بسا مردا انجام و زنان روشنپذير باشد از فكر كه نيز تا آخرين لحظه حياط نتوانستهن اند

و به همين دليل است كه راوي در  آنچه كه واقعاً به پوچ بودنشان ايمان دارند دست بكشند

و آخرين لحظات هنوز مشتاق است كه نظري به چشم پس از آن هم اگرچه الشه را ها بيفكند

و لگدكوب كرده كه هيچ نشان ي از آن پديدار نيست اما هنوز خود را به شدت طوري دفن

و نمي آلوده اين توهمات مي و خون داند و لخته شده را از دامن خود تواند خاك هاي سياه

و كرم و افكار به ارث رسيده پاك كند مضافاً اينكه فساد هاي جسد هنوز بر پيكرش خانه دارند

مي ايام باستان هنوز چون مگس و نيز حالت چشمچر هايي در اطرافش ها كه ديگر خند

و دريچه نمي اي به سوي نور ونيل به حقيقت باشند او را در نوميدي توانند برايش روزن اميد

و اين مفهوم با توجه به بند سرانجامي غوطهو يأس بي تري به نحو روشن27ور ساخته است

.گردد مشاهده مي
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بيمينزديك غروب بود، نم نم باران« رد آمد، من اراده

و راه افتادم همين كه هوا تاريك  چرخ كالسكه نعش را گرفتم

بي شد جاي چرخ كالسكه نعش بي كش را گم كردم فكر مقصد،

ميو بي و اراده در تاريكي غليظ متراكم آهسته راه رفتم

دانستم كه به كجا خواهم رسيد چون بعد از او، بعد از آنكه نمي

ت را ميان خون دلمه شده ديده بودم، در شب هاي درش آن چشم

تاريكي، در شب عميقي كه سرتاسر زندگي مرا فرا گرفته بود

رفتم، چون دو چشمي كه به منزله چراغ آن بود براي راه مي

و در اين صورت برايم يكسان بود كه  هميشه خاموش شده بود

و مأوايي  .»برسم يا هرگز نرسمبه مكان

و باران سمبلمجدداً به دنبال پي و آن همه نشاط صادقانه، شب هاي گمراهي روزي نخستين

و رد كالسكه راهپيماي افكار وي نيز واندوه آغاز مي و از پيرمرد راهنما نيز خبري نيست شود

و چون تا كنون بيشتر پيرو احساسات  گم شده است، راوي به ابتداي زندگي بشري رسيده

و علمي بن و نميبوده است تا منطق عقلي چه ابراين اينك تا مدتي سرگردان است داند كه از

و چشمه  طريقي بايد زندگي نمايد تا مجدداً به خطا نرود، چون اكنون ديگر برايش چشمي

و از وي مسئلت  و التماس به دامنش درآويزد و پناهي وجود ندارد تا با تضرع و خدايي نوري

م مييهدايتي به صراط مستقيم نمايد نوميدانه گام و دل از همه چيز و برايش يكسان زند برد

و سرپناهي برسد يا نه، اما هنوز راوي حس مي كند كه با اين مختصر تحقيق است كه به مأوي

و بدين جهت تا به انجام كامل رساندن تحقيقات خويش  به كنه حقايق مورد نياز نرسيده است

ن .خواهد نشستبا تمام نوميديي كه گريبانش را گرفته است از پاي
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سكوت كامل فرمانروايي داشت، به نظرم آمد كه همه مرا

من رابطه. جان پناه بردم ترك كرده بودند به موجودات بي اي بين

و تاريكي عميقي كه در روح من پديد  و جريان طبيعت، بين من

آمده بود توليد شده بود اين سكوت يك جور زباني است كه ما

من فهميم، از شدت نمي كيف سرم گيج رفت، حالت قي به

و پاهايم سست شد بي. دست داد، پاياني در خودم خستگي

حس كردم، رفتم در قبرستان كنار جاده روي سنگ قبري 

و به حال خودم حيران  نشستم، سرم را ميان دو دستم گرفتم

اي مرا به خودم آورد، بودم ناگهان صداي خنده خشك زننده

د و رويش را با شال رويم را برگردانيدم يدم هيكلي كه سر

و چيزي در دستمال بسته زير  گردن پيچيده پهلويم نشسته بود

و گفت :بغلش بود، رويش را به من كرد

مي« خواستي شهر بري، راهو گم كردي هان؟ البد حتماً تو

اما–چكار دارم گي اين وقت شب من تو قبرسون با خودت مي

و كار من با مرده س، شغلم گور كنيس، بد كاريها نترس سر

و چاه مثالً امروز–هاي اينجا را بلدم نيس هان؟ من تمام راه

دوني رفتم يك قبر بكنم اين گلدون از زير خاك در اومد، مي

گلدون راغه، مال شهر قديم ري هان؟ اصالً قابلي نداره من اين 

.»دم به يادگار من داشته باش كوزه رو به تو مي
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و يك عباسي درآوردم، من دست كردم در جيبم دو قران

:پيرمرد با خنده خشك چندش انگيزي گفت

مي« هم. شناسم هرگز، قابلي نداره، من تو رو خونت رو

كش دارم بيا تو رو برسونم همين بغل، من يه كالسكه نعش. بلدم

.»دو قدم راس–هان 

و بلند شد خ-كوزه را در دامن من گذاشت نده از زور

مي شانه و دنبال هيكل هايش وزقلرزيد، من كوزه را برداشتم

كش سر پيچ جاده يك كالسكه نعش. كرده پيرمرد راه افتادم

لكنته با دو اسب سياه الغر ايستاده بود پيرمرد با چاالكي

و من هم رفتم درون  مخصوصي رفت باالي نشيمن نشست

شده بود كالسكه ميان جاي مخصوصي كه براي تابوت درست 

و سرم را روي لبه بلند آن گذاشتم، براي اينكه  دراز كشيدم

با اطراف خودم را بتوانم ببينم كوزه را روي سينه ام گذاشتم

.دستم آن را نگه داشتم

ها نفس زنان به راه افتادند شالق در هوا صدا كرد، اسب

و ماليم برمي بي خيزهاي بلند و صدا داشتند، پاهاي آنها آهسته

مي روي صداي زنگوله گردن آنها در هواي.شد زمين گذاشته

ها مثل مرطوب به آهنگ مخصوصي مترنم بود از پشت ابر ستاره

هاي براقي كه از ميان خون دلمه شده سياه بيرون حدقه چشم

كردند آسايش گوارايي آمده باشد روي زمين را نگاه مي

اي رويهسرتاپايم را فرا گرفت، فقط گلدان مثل وزن جسد مرد
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كج هاي پيچ در پيچ با شاخه درخت–داد سينه مرا فشار مي هاي

و  و كوله مثل اين بود كه در تاريكي از ترس اينكه مبادا بلغزند

هاي عجيب خانه. گرفته بودند زمين بخورند، دست يكديگر را

هاي متروك هاي بريده بريده هندسي با پنجرهو غريب به شكل

ها يده بودند، ولي بدنه ديوار اين خانهسياه كنار جاده رج كش

و ناخوشي از خود متصاعد مانند كرم شب تاب تشعشع كدر

ها به حالت ترسناكي دسته دسته، رديف رديف، كرد، درخت مي

مي مي و از پي هم فرار مي گذشتند كه كردند ولي به نظر آمد

مي ساقه نيلوفرها توي پاي آنها مي و زمين . خوردند پيچيدند

ي مرده، بوي گوشت تجزيه شده همه جان مرا فرا گرفته بود بو

و همه عمرم گويا بوي مرده هميشه به جسم من فرو رفته بود

و يك نفر پيرمردام من در يك تابوت سياه خوابيده بوده

و كه صورتش را نمي قوزي ديدم مرا ميان مه

مي سايه .گردانيد هاي گذرنده

و از كالسكه كش ايستاد، من كوزه كالسكه نعش را برداشتم

ام بودم، به تعجيل وارد اتاقم شدم، جلو در خانه. پايين جستم

كوزه را روي ميز گذاشتم رفتم قوطي حلبي، همان قوطي حلبي 

و در پستوي اتاقم قايم كرده بودم برداشتم آمدم دم  كه قلكم بود

او در كه به جاي مزد قوطي را به پيرمرد كالسكه چي بدهم، ولي

و كالسكهغي شد اش ديده نمي بش زده بود، اثري از آثار او

دوباره مأيوس به اتاقم برگشتم، چراغ را روشن كردم كوزه را از
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ميان دستمال بيرون آوردم، خاك روي آن را با آستينم پاك

كردم، كوزه لعاب شفاف قديمي بنفش داشت كه به رنگ زنبور 

آ و يك طرف تنه ن به شكل لوزي طاليي خرد شده درآمده بود

آن حاشيه و ميان  ...اي از نيلوفر كبود رنگ داشت

صورت زني كشيده شده ... ميان حاشيه لوزي صورت او

تر از معمول، هاي درشت هاي سياه درشت، چشم بود كه چشم

هاي هاي سرزنش دهنده داشت، مثل اينكه از من گناه چشم

هاي چشم. دانستم ناپذيري سرزده بود كه خودم نمي پوزش

و  و متعجب، تهديد كننده افسونگر كه در عين حال مضطرب

مي اين چشم. دهنده بود وعده مي ها و جذب يك ترسيد و كرد

هاي درخشيد، گونه پرتو ماوراء طبيعي مست كننده در ته آن مي

هاي برجسته، پيشاني بلند، ابروهاي باريك به هم پيوسته، لب

و موهاي نامرتب داشت آن گوشتالوي نيمه باز كه يك رشته از

.هايش چسبيده بود روي شقيقه

د يشب از روي او كشيده بودم از توي قوطي تصويري كه

اي حلبي بيرون آوردم، مقابله كردم، با نقاشي روي كوزه ذره

و فرق نداشت، مثل اينكه عكس يكديگر بودند هر دو آنها يكي

شايد روح–ساز بود اصالً كار يك نقاش بدبخت روي قلمدان

و دست من نقاش كوزه در حال كشيدن  در من حلول كرده بود

شد از هم تشخيص داد فقط آنها را نمي. اختيار او درآمده بود به

نقاشي من روي كاغذ بود، در صورتي كه نقاشي روي كوزه 

لعاب شفاف قديمي داشت كه روح مرموز، يك روح غريب غير 
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و شراره روح شروري در ته معمولي به اين تصوير داده بود

چش چشمش مي هايمدرخشيد، نه، باور كردني نبود، همان

و در عين حال آزاد، كسي درشت بي فكر، همان قيافه تودار،

.تواند پي ببرد كه چه احساسي به من دست داد نمي

آيا چنين اتفاقي ممكن بود؟–خواستم از خودم بگريزم مي

شد تمام بدبختي آيا–هاي زندگيم دوباره جلو چشمم مجسم

با هاي يك نفر در زندگيم كافي نبود؟ حاال فقط چشم دو نفر

مي چشم،ها همان چشم كردند، هايي كه مال او بود به من نگاه

نه، قطعاً تحمل ناپذير بود چشمي كه خودش در آنجا نزديك 

كوه كنار تنه درخت سرو، پهلوي رودخانه خشك به خاك 

گل. سپرده شده بود هاي نيلوفر كبود، در ميان خون غليظ، زير

و گزندگا و جانوران ني كه در او جشن گرفته بودند در ميان كرم

ميو ريشه گياه اش رفت كه شيره ها به زودي در حدقه آن فرو

و سرشار به من نگاه مي .كرد را بمكد حاال با زندگي قوي

و نفرين زده گمان من خودم را تا اين اندازه بدبخت

كه نمي ، در من پنهان بودكردم، ولي به واسطه حس جنايتي

–دليلي، خوشي غريبي به من دست داد در عين حال خوشي بي

ام آيا اين نقاش چون فهميدم كه يك نفر همدرد قديمي داشته

قديم، نقاشي كه روي اين كوزه را صدها شايد هزاران سال پيش 

نقاشي كرده بود همدرد من نبود؟ آيا همين عوالم مرا طي نكرده 

ترين موجوداتتبود؟ تا اين لحظه من خودم را بدبخ
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ها ها در آن خانه زماني كه روي آن كوهدانستم ولي پي بردم مي

هاي وزين ساخته شده بود هاي ويران، كه با خشتو آبادي

و مردماني زندگاني مي كردند كه حاال استخوان آنها پوسيده شده

هاي نيلوفر كبود زندگي شايد ذرات مختلف تن آنها در گل

م–كرد مي زده، يك نفر ردمان يك نفر نقاش فلكميان اين

ساز بدبخت مثل نقاش نفرين شده، شايد يك نفر روي قلمدان

و حاال پي بردم، فقط  من وجود داشته، درست مثل من

توانستم بفهمم كه او هم در ميان دو چشم درشت سياه مي

مي مي و من–گداخته سوخته من–درست مثل همين به

.»داد دلداري مي

دلا ديگر براي راوي از پيامدر اينج و پيامبر خبري نيست سكوت وحشتناك طبيعت آور

و بي بي سخت است و گنگ پناه كامل، تنها دو راه وجود دارد يا پناه بردن به موجودات جان

و خرافات گذشته ولي راوي هنوز آنچنان رستم پيل و طبيعت يا بازگشت به ميان اوهام افكن

ن اسفنديار روئينه بيتني و ديدن هيچ آسيبي جان يست كه به تنهايي از پس تمام مشكالت برآيد

سالم از مهلكه به در برد پس اكنون بايد به دنبال سرنگون ساختن درخت تناور اوهامي كه 

و برگش در زمان تند باد مصائب پناه مي شاخ به گاهي بود، يا يك تنه به نبرد برخيزد يا تن

و مرگ تسليم كند  بشوگورستان نهراين براي ي كه خوگر به زندگي اجتماعي شده كاري

و ساده بل ممتنع است پس مجدداً با ياري پيرمرد به زندگي سابق رو مي به» به شهر«كند و

يا ميان اوهام باز مي و كوزه راغه گنجينه تهي از ارزش پيرمرد را به عنوان يادگار گردد

و باز روزگاران گذشته به سينه مي ميفشارد اي بر وجودش مستولي شده كند كه مرده حس

و همراه با مرگ  و به دنبال آن همه شادابي سرمستانه باز به همان زندگي پر از ترس است

و تنها دلخوشي او اين است كه ديگران نيز چون او زندگي را به  تدريجي باز گشته است



92 

و دگر همين ترتيب مي و وي در اين ميانه تنها نيست، شب باره در زندگيگذرانند و ابر است

و شعبهو ستاره و بدبختي هاي كشش هاي تفكر و غريزه هاي جنسي سركوفته هاي گذشته

و به سر آوردن زندگي در چارديواري كه از هر سو راه گريز را ستمگرانه بسته خونخواري

و كوتاه فكر روزگاران گذشته و احساس اين امر كه بايد مانند مردمان حقير و با تمدني است

و در خانه هاي وزين ساخته شده است زندگي را به سر آورد، هاي گليني كه با خشت ابتدايي

را مضافاً اينكه در مقابل آن چشمان كه اكنون مضاعف شده است كيفر گناهان پوزش ناپذيري

.كه مرتكب گشته است به صورت مضاعف پس بدهد

وه خشتمنظور از به كار رفتن صفت وزين براي اي ابتدايي تمدن نخست آنكه فرهنگ

و اشتباهاتي  و انسان با آنكه انحرافاتي داشته و مضر نيست تمدن از تمام جهات مقيد كننده

و ثانياً هاي تمدن را با خشت مرتكب شده باز در حقيقت پي هاي وزين تفكر افكنده است

از اي است به قسمت اشاره و هفتم در رك بيدهايي از مانداالي پنجم و اينكه در ستايش ميترا

و مستحكم مسكن دارد قلعه 1.اي بلند

كه در باالي برج پهن ايستاده است بلند باال«1 و متن بند(1964نقل از مجله فردوسي شماره» الخ...يي و39ضمناً پاورقي

.)شرح آن براي بيشتر روشن شدن مطلب مالحظه شود
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29بند

باالخره نقاشي خودم را پهلوي نقاشي كوزه گذاشتم، بعد«

رفتم منقل مخصوص خودم را درست كردم، آتش كه گل 

چند پك وافور–ها گذاشتم انداخت آوردم جلوي نقاشي

و در عالم خلسه به عكس شدم، چون ها خيره كشيدم

و فقط دود اثيري افكارخواستم مي خودم را جمع بكنم

مي ترياك و توانست افكار مرا جمع بود كه آوري كند

.استراحت فكري برايم توليد بكند

هرچه ترياك برايم مانده بود كشيدم تا اين افيون غريب همه

هايي كه جلو چشم مرا فرا گرفتهو پردهمشكالت 

و متراكم را اين همه يادگاره بود، اي دوردست خاكستري

مي–پراكنده بكند  از حالي كه انتظارش را و بيش كشيدم آمد

و افسونكمكم: انتظار بود يك افكارم دقيق، بزرگ آميز شد، در

و نيمه اغما فرو رفتم .حالت نيمه خواب

و وزن روي سينه شد بعد مثل اين بود كه فشار . ام برداشته

ومثل اينكه قانون ثقل آزادانه دنبال براي من وجود نداشت

ل ميافكارم كه بزرگ، و موشكاف شده بود سير يك كردم طيف

از قيد بار تنم. جور كيف عميق ناگفتني سرتاپايم را فرا گرفت

و الوان. آزاد شده بودم يك دنياي آرام ولي پر از اشكال

و گوارا  و در اين–افسونگر  بعد دنباله افكارم از هم گسيخته
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مي رنگ و اشكال حل پر در امواجي غوطه–شد ها ور بودم كه

مي. هاي اثيري بود از نوازش شنيدم، حركت صداي قلبم را

و كيف شريانم را حس مي كردم اين حالت براي من پر از معني

.بود

مي از ته دل مي و آرزو كه خودم را كردم خواستم

تسليم خواب فراموشي بكنم اگر اين فراموشي 

ميممك مين  توانست دوام داشته باشد، شد اگر

اگر ممكن بود در يك لكه مركب، در يك آهنگ موسيقي يا

و شعاع رنگين تمام هستيم ممزوج مي و بعد از اين امواج شد

مي اشكال آنقدر بزرگ مي و و ناپديد شد دوانيد كه به كلي محو

وكمكم. شد به آرزوي خود رسيده بودم مي حالت خمودت

و يا امواج كرخت ي به من دست داد مثل يك نوع خستگي گوارا

بعد حس كردم–كرد لطيفي بود كه از تنم به بيرون تراوش مي

و وقايع. رفت كه زندگي من رو به قهقرا مي متدرجاً حاالت

و يادگارهاي پاك شده، فراموش شده زمان بچگي خودم  گذشته

مي–ديدم را مي گي نه تنها و دارها ديدم بلكه در اين شركتر

و آنها را حس مي و لحظه به لحظه كوچككردم، داشتم تر

مي بچه و تاريك شد، به نظرم تر شدم بعد ناگهان افكارم محو

و در  آمد كه تمام هستي من سر يك چنگك باريك آويخته شده

و باريكي آويزان بودم بعد از سر چنگك رها  ته چاه عميق

مي شدم، مي و دور و لغزيدم خوردم، لي به هيچ مانعي برنميشدم
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آن يك پرتگاه بي پايان در يك شب جاوداني بود بعد از

پي پرده و پاك شده مي هاي محو بست درپي جلو چشمم نقش

وقتي كه به خودم–يك لحظه فراموشي محض را طي كردم 

و به وضع  آمدم يك مرتبه خودم را در اتاق كوچكي ديدم

و در عين حال برايممي مخصوصي بودم كه به نظرم غريب آمد

.»طبيعي بود

قسمت اول داستان با رشد درختي كه در صفحات اول به عنوان مثال از آن نام برديم با به

مي29پايان رسيدن بند  و خالصه ماجرا بدين قرار است كه راوي به شرح اثرات به كمال رسد

و زندگي مضري كه از پي پديدار شدن توهمات مربوط به امور ماوراء طبيعي  و افكار در رفتار

ميبشري  مي بروز كرده است و آن را تشبيه به زخمي هولناك كند كه علت پديدار شدن پردازد

مي آن را نمي و تحقيق و براي يافتن علت آن آغاز مطالعه و سرانجام با آنكه به منشا داند نمايد

و كانون نشات آن پي مي ياو علت و از لحاظ روانشناسي بايد قاعدتاً با روشن شدن علت برد

ميبيما كه ري رواني آن مرض به خودي خود از بين برود ولي راوي همچنان حس كند

و نمي و آسوده خيال حس كند بنابراين سنگيني مرده را بر دوش دارد تواند خود را فارغ البال

ها هاي پنهاني ديگري در كار باشد كه وي را هنوز بدان گيرد كه بايد علت چنين نتيجه مي

ميدسترسي نيفتاده است دهد يعنيو به دنبال اين فكر مجدداً دو نقاشي را در كنار هم قرار

و آنچه را كه ديگران گفته مي آنچه را كه درك كرده است ريزد يا به اصطالح اند به روي هم

را» افكار« ميمي» جمع«خود و با افيون تفكر مجدد، شروع به حالجي كردن آنها و كند نمايد

و ريشه به سرچشمه) از لحاظ روانشناسي جديد(ق رفته رفته با كمك اشرا پي هاي تازه ها اي

مي مي ،»گردد به قهقرا برمي«كند يعني راوي دگرباره برد كه از اينجا درخت دوم شروع به رشد

مي به دوران بچگي بازگشت مي و به لحظه كند، از آن هم مي گذرد از اي انديشد كه نطفه انسان
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و جدا مي1آلت مرد مي شود مي در فضاي تاريك رحم پرتاب و بعد به جنيني كه گردد انديشد

پس ماجرا. در فضايي سخت تاريك محبوس گشته است ولي كالً در وضعي طبيعي قرار دارد

و نزديك مي از منشائي آشناتر 2.گيرد تر مورد تدقيق قرار

مي...«با در نظر گرفتن جمالت1 مي كه خودم را تسليم خواب فراموشي بكنم اگر اين فراموشي ممكن توانست شد، اگر

به توضيح كلمات3و خواندن مجدد بند29از بند» ...دوام داشته باشد  و با توجه خواب مصنوعي.» فراموشي«و شرح آن

و استدالل محكم مي مطلب داراي روشني بيشتر .شود تري
هم عيناً شبيه همين قسمت از شرح، مطلبي در كتاب روانكاوي آثار صادق هدايت، به قلم دكتر شريعت2 آمده است مداري

به تفكر پرداخته كه ديگران هم براي درك كتاب .اند تا تاييدي بر مطلب افزوده شودو جاي بسي خوشوقتي است
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30بند

آ« و وضع نجا در دنياي جديدي كه بيدار شده بودم محيط

و  و نزديك بود، به طوري كه بيش از زندگي كامالً به من آشنا

مثل اينكه انعكاس–محيط سابق خودم به آن انس داشتم 

من–زندگي حقيقي من بود  يك دنياي ديگر ولي به قدري به

و مربوط بود كه به نظرم مي آمد در محيط اصلي خودم نزديك

ع–ام برگشته وتر نزديكين حال در يك دنياي قديمي اما در

.تر متولد شده بودم طبيعي

و ميش بود، يك پيه سوز سر طاقچه اطاقم هوا هنوز گرگ

من مي سوخت، يك رخت خواب هم گوشه اتاق افتاده بود ولي

و لكه بيدار بودم، حس مي به كردم كه تنم داغ است هاي خون

و شال گردنم چسبيده بود، دست با. هايم خونين بود عبا اما

و هيجان مخصوصيو و دوار سر يك نوع اضطراب جود تب

در من توليد شده بود كه شديدتر از فكر محو كردن آثار خون 

و مرا دستگير كند بود، قوي تر از اين بود كه داروغه بيايد

ولي. ها بود كه منتظر بودم به دست داروغه بيفتم وانگهي مدت

اب زهرآلود را تصميم داشتم كه قبل از دستگير شدنم پياله شر

اين احتياج نوشتن بود–كه سر رف بود به يك جرعه بنوشم 

خواستم اين كه برايم يك جور وظيفه اجباري شده بود، مي

مي ديوي كه مدت كرد بيرون بكشم، ها بود درون مرا شكنجه
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دل مي از خواستم پري خودم را روي كاغذ بياورم باالخره بعد

و اينطور شروع كردمسوز را جلو اندكي ترديد پيه »:كشيدم

و و لباسش كثيف راوي داستان را در حالتي رها كرده بوديم كه زن اثيري را به قتل رسانده

و مجدداً به تفكر پرداخته تا علت خون را آلود بوده، ولي هنوز آسايشي نداشته است هاي ديگر

و در اين بند مي كه بيابد مراحل زندگي را از زمان بينيم كه اظهارات وي دال بر اين است

و دستياب اي نزديك انعقاد جنين كه مرحله و تحليل قرار داده است تر .تر است مورد تجزيه

و عقايد تلقيني مخصوصاً عقايدي داند كه بازگو كردن پوچي پاره وي مي اي از توهمات

و مذهب است آنچنان خطرناك است كه انسان را به چنگال گزمه ياه كه مربوط به دين ا

و پاسبانان تمدن مي مي مقررات و تكفير اجتماع قرار و مورد لعن دهد، ولي چاره اندازد

و دانشمندان واقعي بايد دليرانه عقايد خود را براي ديگران بگويند تا  چيست چون محققان

و تحجر افكار  و اال انسانيت دچار مرض جمود و تمدن انساني به سوي كمال رود انسان

پ دانست نه تفنن، چون ديو» يك جور وظيفه اجباري«س اين امر را بايد خواهد گشت

و از دست از راه بازگو كردن نظرات خود نميكنجكاوي درون را جز  توان آزاد ساخت

يا ديگر اين عقايد را با محك: هاي آن خالص يافت حال از دو صورت خارج نيست مزاحمت

مي منطق صحيح مي و قبول چ سنجند و يا مي ون كاغذپارهكنند ريزند كه در اين هايي به دور

.مرحله اخير ديگر احمالي بر محقق متصور نيست

و رسيدن به اين نتيجه كه بايد بنويسد بنابراين راوي با چيدن مقدمات يك قضيه منطقي

و قبل از آنكه شراب موروثي انتحار را براي پايان دادن به زندگي دنباله داستان را مي گيرد

ميخويش  :دهد انتخاب كند، چنين ادامه
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32و31هاي بند

مي« كردم كه خاموشي بهترين چيزها است، من هميشه گمان

پر گمان مي و كردم كه بهتر است آدم مثل بوتيمار كنار دريا بال

و تنها بنشيند  ولي حاال ديگر دست خودم–خود را بگستراند

؟ شايد همين داند نيست چون آنچه كه نبايد بشود شد كي مي

االن يا يك ساعت ديگر يك دسته گزمه مست براي دستگير

من هيچ مايل نيستم كه الشه خودم را نجات–كردنم بيايند 

بدهم، به عالوه جاي انكار هم باقي نمانده، بر فرض هم كه 

هاي خون را محو بكنم ولي قبل از اينكه به دست آنها بيفتم لكه

ا ز شراب موروثي خودم كه سر يك پياله از آن بغلي شراب،

».ام خواهم خورد رف گذاشته

32بند

را حاال مي مانند خوشه انگور خواهم سرتاسر زندگي خودم

و عصاره آن را، نه، شراب آن را، قطره قطره در  در دستم بفشارم

مي. ام مثل آب تربت بچكانم گلوي خشك سايه خواهم فقط

پيش از آنكه بروم دردهايي كه مرا خرده خرده مانند خوره يا 

سلعه گوشه اين اتاق خرده است روي كاغذ بياورم چون به اين 

و منظم بكنم توانم وسيله بهتر مي آيا. افكار خودم را مرتب

كه مقصودم نوشتن وصيت نامه است؟ هرگز، چون نه مال دارم
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و نه دين دارم كه شيطان ببرد، وانگهي چه چيزي ديوان بخورند

. ترين ارزش را داشته باشد تواند برايم كوچك روي زمين مي

و خواستم آنچه كه زندگي بوده است از دست داده ام، گذاشتم

و بعد از آنكه من رفتم، به درك، مي خواهد كسي از دست برود

ميهاي مرا كاغذ پاره خواهد هفتاد سال سياه هم نخواند بخواند،

من فقط براي اين احتياج به نوشتن كه عجالتاً برايم ضروري–

كه–نويسم شده است مي من محتاجم، بيش از پيش محتاجم

م، به سايه خودم ارتباط افكار خودم را به موجود خيالي خود

سوز روي ديوار اين سايه شومي كه جلو روشنايي پيه–بدهم 

و مثل اين است كه آنچه كه مي نويسم به دقت خم شده

مي مي و  فهمد، بهتر از من مياين سايه حتماً–بلعد خواند

توانم حرف بزنم، اوست كه مرا فقط با سايه خودم خوب مي

ميكند وادار به حرف زدن مي او تواند مرا بشناسد،، فقط او

 ... فهمد حتماً مي

خواهم عصاره، نه، شراب تلخ زندگي خودم را چكه مي

اين زندگي«: ام چكانيده به او بگويم چكه در گلوي خشك سايه

»من است

و ناخوشي ديده هركس ديروز مرا ديده، جوان شكسته

 بيند كه موهاي سفيد، است ولي امروز پيرمرد قوزي مي

و لب شكري دارد چشم مي. هاي واسوخته ترسم از پنجره من

ن همهوچ. اتاقم به بيرون نگاه بكنم، در آينه به خودم نگاه بكنم
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مي جا سايه بينم اما براي اينكه بتوانم هاي مضاعف خودم را

يك زندگي خودم را براي سايه خميده ام شرح بدهم بايد

راجع به ايام هايي اوه، چقدر حكايتحكايت نقل بكنم 

و  و مرگ وجود دارد طفوليت، راجع به عشق، جماع، عروسي

و عبارت كدام حقيقت ندارد من از قصه هيچ پردازي خسته ها

.ام شده

من سعي خواهم كرد كه اين خوشه را بفشارم ولي آيا در

را–آن كمترين اثر از حقيقت وجود خواهد داشت يا نه  اين

و اين تكه آسمان باالي من نمي–دانم ديگر نمي دانم كجا هستم

 ام مال نيشابور سرم، يا اين چند وجب زميني كه رويش نشسته

و يا بنارس است، در هر صو رت من به هيچ چيز اطمينان يا بلخ

.ندارم

و حرف جور هاي جوربه من از بس چيزهاي متناقض ديده

و از بس كه ديد چشم شنيده مختلف هايم روي سطح اشياء ام

و سختي كه روح پشت آن پنهان  ساييده شده اين قشر نازك

به است، حاال هيچ چيز را باور نمي و ثبوت اشياء كنم به ثقل

و روشن همين االن هم شك دارم نمي دانم اگر حقايق آشكار

و از او بپرسم : انگشتانم را به هاون سنگي گوشه حياطمان بزنم

ج و محكم هستي در صورت واب مثبت بايد حرف او آيا ثابت

.را باور بكنم يا نه
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و مشخص هستم؟ نمي دانم ولي آيا من يك موجود مجزا

آن. حاال كه در آينه نگاه كردم خودم را نشناختم سابق»من«نه،

و مانعي بين ما وجود  مرده است، تجزيه شده، ولي هيچ سد

از بايد حكايت خودم را نقل بكنم ولي نمي. ندارد كجا دانم بايد

و حكايت است بايد خوشه. شروع كرد سرتاسر زندگي قصه

و شيره آن را قاشق قاشق در گلوي خشك اين  انگور را بفشارم

.سايه پير بريزم

از كجا بايد شروع كرد؟ چون همه فكرهايي كه عجالتاً در

مي كله و تاريخ. جوشد مال همين االن است ام و دقيقه ساعت

بي است براي من كهنه ندارد يك اتفاق ديروز ممكن و تر تأثير تر

.از يك اتفاق هزار سال پيش باشد

ها بريده شايد از آنجايي كه همه روابط من با دنياي زنده

گذشته، آينده،–بندد شده يادگارهاي گذشته جلوم نقش مي

و سال همه برايم يكسان است مراحل مختلف.ساعت، روز ماه

و پيري براي من جز حرف پوچ چيزي ديگر نيست هاي بچگي

رجاله رجاله با تشديد–ها فقط براي مردمان معمولي براي

و جستم، براي رجاله همين لغت را مي ها كه زندگي آنها موسم

و در منطقه معتدل زندگي حد معيني دارد، مثل فصل هاي سال

يك ولي زندگي من همه. كند واقع شده است صدق مي اش

م و يك حالت داشته ثل اين است كه در يك منطقه فصل

و در تاريكي جاوداني گذشته است در صورتي كه ميان  سردسير

مي تنم هميشه يك شعله مي و مرا مثل شمع آب .كند سوزد
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كه ميان چهارديواري كه اتاق مرا تشكيل مي و حصاري دهد

و افكار من كشيده شده، زندگي من مثل شمع خرده  دور زندگي

نه خرده آب مي ميشود، كنم مثل يك كنده هيزم تر است اشتباه

و به آتش هيزم و زغال كه گوشه ديگدان افتاده هاي ديگر برشته

و  و تازه مانده، فقط از دود و نه تر شده، ولي نه سوخته است

و آجر همه اتاقاتاقم مثل. دم ديگران خفه شده ها با خشت

و روي خرابه هزاران خانه قديمي ساخته شده، بدنه سفيد  كرده

درست شبيه مقبره است كمترين–يك حاشيه كتيبه دارد 

و جزئيات اتاقم كافي است كه ساعت هاي دراز فكر مرا حاالت

چون از وقتي. به خودش مشغول بكند، مثل كار تنك كنج ديوار

مي كه بستري شده كنند ميخ ام به كارهايم كمتر رسيدگي

و طويله و زنم بوده اي كه به ديوار كوبيده شده جاي ننوي من

هاي ديگر را هم متحمل شده است هم وزن بچه شايد بعدها

و و از زيرش بويرآكمي پايين ميخ از گچ ديوار يك تخته مده

اند استشمامو موجوداتي كه سابق بر اين در اين اتاق بودهاشياء 

و بادي نتوانسته است مي شود، به طوري كه تا كنون هيچ جريان

و غليظ را پراكنده بكند بوي عرق تن،: اين بوهاي سمج، تنبل

هاي قديمي، بوهاي دهن، بوي پا، بوي تند شاش، بوي ناخوشي

بوي روغن خراب شده، حصير پوسيده، خاگينه سوخته، بوي 

و مامازي بچه، بوي اتاق  پيازداغ، بوي جوشانده، بوي پنيرك

ورپسري كه تازه تكليف شده، بخاها يي كه از كوچه آمده

آ و بوهاي مرده يا درحال نزع كه همه نها هنوز زنده هستند
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هم. اند عالمت مشخصه خود را نگه داشته خيلي بوهاي ديگر

و منشا آنها معلوم نيست ولي اثر خود را باقي  هست كه اصل

.»اند گذاشته

اي رسيده است كه ديگر خاموشي آيد اكنون راوي به مرحله برمي31كه از بند همان طور

ميداند، به عالوه با مطالب را جايز نمي داند كه آنچنان برخالفي كه تا كنون بيان داشته مسلم

كه» جاي انكار هم باقي نمانده«عقايد تلقيني مرسوم قد علم كرده كه  است پس با حالت يقيني

يا از تحقيقات گذشته در وي ايجاد گشته است بايد خود را آماده سازد تا به چنگ گزمه ها

و بودشان به پا و حاكمان اجتماع كه سود برجا بودن چنين عقايد پوچي بستگي دارد، بيفتد

ها اختيار ديگري نيز وجود دارد هاي خود را ببيند، اما سواي تسليم شدن به گزمه كيفر گستاخي

با به آن اشاره31و3و آن اينكه به شراب زهرآلودي كه در بند  و اي شده است توسل جويد

ب اي حاصل تجربيات ايد قبل از رخ دادن چنين واقعهانتحار به زندگي خود خاتمه دهد بنابراين

و مسلماً به سبب خود را براي سايه و آنها را خواهند خواند هايي كه بعد از او خواهند آمد

از«هاي روزافزون بشري پيشرفت و ادراك بيشتري» فهمندمي«او» حتماً بهتر و داراي فهم

و شراب پندارهاي جديد خود آيندگان» قطره قطره در گلوي خشك«را خواهند بود، بنويسد

و خوره را كه در اولين جمله كتاب به آن اشاره  بچكاند بنابراين راوي مجدداً ماجراي زخم

شود تا خواننده مجدداً بداند كه راوي به دنبال گشودن كدام مشكل است منتها كرد يادآور مي

پس اين دومين درختدر اين دومين قسمت داستان يا در پروردن  سعي راوي بر آن است كه

و پي بردن به منشاء نخستين آنها كه،از كشتن توهمات و شيدايي محض را و شوريدگي عشق

و اكنون  و نتايج الزم را گرفته بود كنار بگذارد، يكبار خود را با تمام وجود به آن تسليم كرده

اين بيماري رواني هاي كه ديگر معشوقي در كار نيست بداند كه چرا با وجود كشف ريشه

و چرا ريشه و آثار آن پابرجاست .كن ساختن كلي آن ميسر نشده است هنوز مرض
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و چون از معشوق پس در اين قسمت مجدداً زندگي خود را مورد مداقه قرار مي دهد

در فريب و شراب شيرين تخيل نيز اسمي كار بخش نخست نيز خبري نيست بنابراين از مه

ه و هرچه و آن كلمه شراب كه در ابتداي بند ميان نيست به32ست تا انتها تفكر محض است

كار رفته به جاي پندار نشسته است چون نويسنده مطمئن نيست كه ديگران آيا سرانجام

هم«پندارهاي او را به عنوان فكري صحيح خواهند پذيرفت يا آنها را  » هفتاد سال سياه

و چون كاغذپاره به نخواهند خواند دور خواهند انداخت، اما آنچه برايش مسلم است اين هايي

مي مرد قوزي شبيه است كه رفته رفته دارد به پير و نيز تر يا» هاي مضاعف سايه«شود خود

مي هم كه فكراني را و اين شراب پندار را براي امتحان هم بيند كه آثار او را خواهند خواند

.خواهند كرد) مضمضه(شده مزه مزه 

مي راوي داستان باز به اول ماجرا برمي در اينجا و مجدداً در همه چيز شك و گردد كند

و بخواهد خود را به اصرار اهل بنارس آنكه تعصبات ميهني يا ديني بي جلو چشمش را بگيرد

و افتخار به يك وجب زميني كند كه روي آن مي زيد، همه چيز را دور يا بلخ يا نيشابور بداند

در مي و باز و بيكن را كه در اوائل شرح، ريزد اشاره به هاون كنار حياط عقايد جرج بركلي

كه راجع به آن مطالبي نوشتيم به ذهن برمي بايد در اين قبيل امور داراي تحقيقات دقيق: گرداند

ديگران اين است كه چون در غير اين صورت الزمه كوركورانه پذيرفتن عقايد شخصي شد

و حرفچ«ذهن خود را با بسياري  به» جور هاي جوربه يزهاي متناقض و ي»من«مانهپر كنيم

» من سابق«اند در ما به وجود آورند، اما بين اين بچسبيم كه ديگران پس از تولدمان سعي كرده

و اكنون كه اجتماع براي آدم مي آن» مرده است«سازد ي كه انسان پس از مطالعات»من«و

از بسيار در خويشتن خويش كشف مي كند چنان تفاوتي عميق وجود دارد كه راوي پس

مي»من«به اين رسيدن  را دوم وقتي در آينه خالي از توهمات وجود خويش نگرد ديگر خود

مي نمي و آن شناسد و حاصل پر ارج اين»من«بيند كه با نخستين فاصله بسياري گرفته است

و شخصيت نويني مي شود كه با يك روز خودشناسي چنين است كه راوي صاحب افكار تازه



106 

و اينكه عدهيا يك لحظه قبل تفاوت هزا و به قراردادهاي اجتماعي اي رجاله بايدر ساله دارد

هاي زندگيشان حفظ شود به ديده جهت از ناداني ديگران استفاده برند تا تعادل لذت بي

و دشمني مي و دم آتش تمسخر و خود را از دود و توهماتي كه اينان هر لحظه نگرد ها

مي شعله ح ورتر شدن آن را دامن ميزنند، در كه الت خفقان حس كند مخصوصاً هنگامي

و جالي دروغين اين زندگي مي و بوهاي عفني است داند رنگ سفيد براي پوشاندن خرافات

راوي. هاي مختلف زندگي هزاران ساله انسان به آن اضافه شده است كه به مقتضاي دوران

و چيدن اين مقدمات ما را باز آماده مي هاي خود كند تا براي حرف داستان در پايان اين بند

و چنين مي :گويد مانند بخش اول داليلي كافي بياورد
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و دو دريچه با خارج، با دنياي« اتاقم يك پستوي تاريك

مي. ها دارد رجاله و يكي از آنها رو به حياط خودمان باز شود

و از آنجا مرا مربوط با شهر ري  ديگري رو به كوچه است

مي–كند مي پس شهري كه عروس دنيا و هزاران كوچه نامند

و خانه و كارو كوچه و مدرسه –انسرا دارد هاي توسري خورده،

مي ترين شهر دنيا بزرگشهري كه آيد، پشت اتاق به شمار

مي من نفس مي و زندگي كه. كند كشد اينجا گوشه اتاقم وقتي

مي چشم و مخلوط شهر گذارم سايه هايم را به هم : هاي محو

و باغ كرده با كوشك تأثيرآنچه كه در من هايش ها، مسجدها

.شود همه جلو چشمم مجسم مي

ها مربوطن دو دريچه مرا با دنياي خارج، با دنياي رجالهاي

ولي در اتاقم يك آينه به ديوار است كه صورت خودم. كند مي

و در زندگي محدود من اين آينه مهم را در آن مي از بينم تر

.ها است كه با من هيچ ربطي ندارد دنياي رجاله

اق از تمام منظره شهر دكان قصابي حقيري جلو دريچه ات

هر دفعه–رساند من است كه روزي دو گوسفند به مصرف مي

مي كه از دريچه به بيرون نگاه مي هر كنم مرد قصاب را بينم،
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روز صبح زود دو يابوي سياه الغر يابوهاي تب الزمي كه

مي سرفه و دست هاي عميق خشك هاي خشكيده آنها كنند

منتهي به سم شده، مثل اينكه مطابق يك قانون وحشي 

و در روغن دست دو كردهداغ فروهاي آنها را بريده و اند

مرد. آورند طرفشان لش گوسفند آويزان شده، جلو دكان مي

مي قصاب دست چرب خود را به ريش حنا بسته كشد، اول اش

ميگوسفندها را الشه  از با نگاه خريداري ورانداز كند، بعد دو تا

مي آنها را انتخاب مي كند، بعد كند، دنبه آنها را با دستش وزن

مي مي و به چنگك دكانش زنان به راه يابوها نفس–آويزد برد

آلود را با گردن آن وقت قصاب اين جسدهاي خون. ميفتند

رك بريده، چشم و پلك هاي آلود كه از ميان كاسه خون هاي زده

مي كند، دست كبود سرشان درآمده است نوازش مي كند، مالي

دارد تن آنها را به دقت بعد يك گزليك دسته استخواني برمي

و گوشت لخم را با دقت به مشتريانش تكه تكه مي كند

مياتمام اين كارها را با چه لذتي. فروشد مي من. دهد نجام

ميمطمئنم يك جور كيف آن سگ زرد گردن–بردو لذت هم

و كلفت هم كه محله و هميشه با گردن كج مان را قرق كرده

بي چشم مي نگاه حسرتگناه هاي آن كند، آميز به دست قصاب

مي–داند سگ هم همه اينها را مي داند كه قصاب آن سگ هم

»!برد از شغل خودش لذت مي

ي با تحمل مشقات فراوان موفق گشت تا با در بخش اول داستان چنين خوانديم كه راو

و روزني به منشا توهمات بيابد اما اين پيروزي به ورود به ضمير ناخودآگاه خويش راهي
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و دانست كه بايد علت و در اين درمان كامل زخم وي منتهي نگشت هاي ديگري در كار باشد

مي بند مي كه بينيم كه باز راوي به دو دريچه ديگر اشاره يكي به اجتماع كه قصاب سمبل كند

پس قسمتي از آن است باز مي و ديگري به حياط خانه خودشان، كه راوي قبالً همان طورشود

و بررسي را آغاز ورزد، تا در منابع نزديك گفته است در اين آزمايش مجدد جهد مي تري غور

و بداند چگونه تحت  و موهوم تأثيركند و خرافات هاي مرسوم رستيپ انقيادهاي اجتماعي

مرد قصاب در اين بند با ريش حنا. خانوادگي شخصيتي دروغين در وي ايجاد شده است

و خوهاي بهيمي بشر زدهاييبسته اوالً نمايشگر اثر قيدها ست كه اجتماع يا تمدن بر غرايز

و وحشي و موهومات و ثانياً يادآوري است از تعصبات به گري است هايي كه به عنوان دين

و داغ كردن دست دزد در روغن داغ كه با در نظر گرفتن بند مر دم تحميل گشته از قبيل بريدن

كه 24 مياين دومين بار است شايد خوانندگان در اينجا. شود اين موضوع با شدت تمام ذكر

و خوهاي بهيمي بشر كار شايسته و بگويند افسار زدن بر غرايز و تمدنااي ايراد بگيرند ست

را را نبايد و جواب اين است كه راوي كالً اين تمدن به اين واسطه متهم به خطاكاري ساخت

و مجاز نمي و گنگ» تمدن«داند تا در حالتي كه خود اليق در فهم بسياري از امور ساده گيج

و به خاطر سود عده شمار ديگران را در جهل اي انگشت مانده است به وضع قوانين بپردازد

.نگه دارد

ك و احياناً زينت دادن خونخواريه سمبل غريزه قصاب و مثله كردن بشر است در بريدن

و دادن آن به مشتري ظاهر الشه ها مختار است يا به عبارت ديگر حاكمان اجتماع هميشه ها

و انفجار ملت و هاي اطمينان بسياري تعبيه كرده ها دريچه براي جلوگيري از طغيان اند

و خشمش را فرو نشاند اينان نيز توان با كاغذ پاره همانگونه كه كودكي را مي اي فريفت

و مي و مانند سگ جلو پيوسته براي ساكت ساختن مردمان بدين روش دست يازيده يازند

مي قصابي گاهي پي پاره و آزادي اي به سويشان پرتاب هايي مبتذل براي ارضاي شود

مي خواهش و خطرناك به ايشان داده دو دريچه. تا خود به كامراني بپردازند شود هاي سركوفته
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و باغو كوشك»ري«الذكر مجراي ارتباط راوي با شهر فوق و مسجدها و دنياي ها و تمدن ها

و راوي كه اكنون خارج است، اما اين دو دريچه  و راه تنفس قابل اطميناني نيست نيز مفر

و به سادگي مي آي خوشتن خويش را پيدا كرده است نه وجود خويش كه مقابلش قرار تواند در

و صورت خود را در آن ببيند، با دنياي رجاله و مسخره گرفته است بنگرد تا بازي ها هاي آنان

.اي قطع رابطه كرده است اندازه
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كه« كمي دورتر زير يك طاقي، پيرمرد عجيبي نشسته

توي سفره او يك دستغاله، دوتا. جلويش بساطي پهن است

نعل، چند جور مهره رنگين، يك گزليك، يك تله موش، يك 

گازانبر زنگ زده، يك آب دوات كن، يك شانه دندانه شكسته، 

و يك كوزه لعابي گذاشته كه رويش را دستمال  يك بيلچه

او ها، روزها، ماه ساعت. داختهچرك ان ها من از پشت دريچه به

ام، هميشه با شال گردن چرك، عباي ششتري، يخه باز نگاه كرده

هاي اش بيرون زده با پلك هاي سفيد سينه كه از ميان او پشم

و بي مي واسوخته كه ناخوشي سمج و حيايي آن را خورد

ا فقط.ستطلسمي كه به بازويش بسته به يك حالت نشسته

و افتاده هاي جمعه با دندان شب مي هاي زرد –خواند اش قرآن

آورد، چون من هرگز گويا از همين راه نان خودش را درمي

در–نديدم كسي از او چيزي بخرد  مثل اين است كه

ام اغلب صورت اين مرد در آنها بوده هايي كه ديده كابوس

او. است و تراشيده دورش عمامه شير كه پشت اين كله مازويي

و  و شكري پيچيده، پشت پيشاني كوتاه او چه افكار سمج

اي مثل علف هرزه روييده است؟ گويا سفره روبروي احمقانه

و پنزر او با زندگيش رابطه مخصوص  و بساط خنزر پيرمرد
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از. دارد و يا چيزي چند بار تصميم گرفتم بروم با او حرف بزنم

».بساطش بخرم، اما جرأت نكردم

متوجه حفاظراوي داستان با تغيير جهت دادن در ديدگاه خويش نظر ما را در زير طاق يا

مي پيرمرد فيلسوف محافظه ايم ولي اگر در بخش نخست كند كه قبالً با وي آشنا شده كار

توانست راهنمايي براي راوي باشد در اينجا ديگر آن ارزش را ندارد چون راوي پيرمرد مي

و پي بردن به حقايق نه تنها از وي پيشي گرفته است بلكه  داستان از لحاظ درك مطالب

ميكار محافظه يا. داردي پيرمرد را نيز امري احمقانه محسوب در بساط يا چنته پيرمرد چيزها

و پيوسته اشياء اين بساط بدون» با زندگيش رابطه مخصوص دارد«معلوماتي وجود دارد كه 

و هيچ گاه شيئي بر آن افزوده يا از آن كم نمي و هركدام سمبل چيزي مشتري، ثابت است شود

ك: است مييك دستغاله و سمبل علم به ظواهر باشد، دو نعل سمبله وسيله كندوكاو سطحي

سير مدارج، چند جور مهره رنگين سمبل داشتن سررشته در مسائل متفاوت، يك گزليك 

هايي كه در راه سمبل آشنايي وي با خوي بهيمي بشر، يك تله موش سمبل آشنايي به دام

ز و زندگينگفريب دادن بشر گسترده شده است، يك گازانبر زده سمبل اطالع از صنعت

و بسط و شرح هاي صنعتي بشر، يك جرعه غلتان يا آب دوات كن سمبل تفسيرات

مي سفسطه و سمبل آميز فالسفه، يك شانه دندانه شكسته كه براي آرايش شخصي به كار رود

عمباشد خود شيفتگي يا بيماري نارسيسم مي يق به كار يك بيلچه كه براي كندوكاوهاي نسبتاً

و دستمزد رنج مي و يك كوزه لعابي كه حاصل و سمبل غور در مطالب مشكل است هاي رود

و اين آخرين را از همه بيشتر ارج مي نهد چون روي آن را با دستمال چركي گذشته اوست،

و در همه حال منتظر مشتري يا مشترياني است تا علم  و از نظرها مخفي نگاه داشته پوشانده

به به آنان بفروشد اما بدبختانه اين فيلسوف روشنفكر محافظه خود را كار آدمي است كه نان را

و نرخ روز مي يا».آورد از همين راه نان خودش را درمي«خورد » طلسم«چون آخرين سند

را بر بازو يا نيروي معلومات گذشته خويش افزوده مستحكم كننده توهمات روزگاران گذشته
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بهو آخرين دين پدي و در مالء عام با صداي بلند دار شده در زندگي بشري را پذيرا شده

و به مفهوم ديگر سعي دارد تا با افزودن آب به مركب دوات  خواندن آيات مشغول است

و كابوس  و تعبير دستورهاي ديني به آنها رنگ علمي بزند و با تفسير صفحات را سياه سازد

ن و توهمات گذشته را در ذهن بشر زنده و وعيدهاي ديني شاد و آنان را با وعده گاه دارد

و مازو بنا به تعريف فرهنگ شكل است» مازويي«اي اين پيرمرد صاحب كله. ترسان گرداند

و در جاي نيش حشرات بر تنه درخت معين عبارت از غده هاييست كه از شيره درختان

مي پديدار مي و شروع به رشد يك شود و گاهي به بزرگي ميكند و در اينجا نارگيل رسد

منظور راوي از تشبيه كله مرد قاري به مازو آن است كه مغز اين پيرمرد از نيش مطالب تلقيني 

و در اينو علوم سفسطه و چيز باارزشي در آن نيست و توهمات گذشتگان متورم شده آميز

مي باره هيچ دليلي روشن ك«گويد تر از گفته خود راوي نيست كه و پشت اين ... له مازويي

و احمقانه و پيوسته».اي مثل علف هرزه روييده است پشت پيشاني كوتاه او چه افكار سمج

و احمقانه«اين مي را طوري تعبير» افكار سمج و با سفسطهو تفسير بازي، حق به جانب كند

و پشت دهد كه راوي هوشيار داستان را ديگر جرأت مقابله با زبان بازي جلوه مي هم ها

و يا احياناً خريد چيزي از بساطش نيست اندازي .هاي وي
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و فقط ام به من گفت اين مرد در جواني كوزه دايه« گر بوده

و حاال از خرده  همين يك دانه كوزه را براي خودش نگاه داشته

ها رابطه من با دنياي خارجي اين. آورد فروشي نان خود را درمي

و يك زن لكاته برايم مانده فقط دايه: بود، اما از دنياي داخلي ام

او. بود چون–هم هست، دايه هردومان است ولي ننجون دايه

و قوم نزديك بوديم، بلكه ننجون  و زنم خويش نه تنها من

اصالً مادر او مادر من هم بود. هردومان را با هم شير داده بود

و پدرم را نديده زن چون من اصالً مادر و مادر او آن ام

او. كه موهاي خاكستري داشت مرا بزرگ كرد باال بلند مادر

و براي همين عالقه بود كه  بود كه مثل مادرم دوستش داشتم

.دخترش را به زني گرفتم

و مادرم چند جور حكايت شنيده ام، فقط يكي از اين از پدر

مي حكايت كنم ها كه ننجون برايم نقل كرد، پيش خودم تصور

كهبايد حقيقي باشد ننجون براي و عمويم برادر:م گفت پدر

و يك اخالق دوقلو بوده اند، هر دو آنها يك شكل، يك قيافه

و حتي صدايشان يك جور بوده به طوري كه تشخيص داشته اند

.آنها از يكديگر كار آساني نبوده است
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و حس هم دردي هم بين عالوه بر اين يك رابطه معنوي

ا گر يكي از آنها ناخوش آنها وجود داشته است به اين معني كه

مي مي به قول مردم مثل–شده است شده ديگري هم ناخوش

باالخره هر دوي آنها شغل–سيبي كه نصف كرده باشند 

و در سن بيست سالگي به هندوستان تجارت را پيش مي گيرند

و اجناس ري را از قبيل پارچه مي منيره،: هاي مختلف مثل روند

سوزن، ظروف سفالي،،اي، جبه، شال پارچه گلدار، پارچه پنبه

و جلد قلمدان به هندوستان مي مي گل سرشور و . فروختند بردند

و عمويم را به شهرهاي ديگر هند پدرم در شهر بنارس بوده

بعد از مدتي پدرم عاشق–فرستاده براي كارهاي تجارتي مي

كار. شود يك دختر باكرة بوگام داسي، رقاص معبد لينگم مي

و خدمت بتكده اين دخ تر رقص مذهبي جلو بت بزرگ لينگم

هاي ليمويي، بوده است يك دختر خونگرم زيتوني با پستان

كه چشم هاي درشت مورب، ابروهاي باريك به هم پيوسته،

.گذاشته ميانش را خال سرخ مي

توانم پيش خودم تصورش را بكنم كه بوگام داسي، حاال مي

ين زردوزي سينه باز، سربند يعني مادرم با ساري ابريشمي رنگ

و در  زيبا، گيسوي سنگين سياهي كه مانند شب ازلي تاريك

و مچ دستش، حلقه  پشت سرش گره زده بود النگوهاي مچ پا

هاي درشت سياه طاليي كه از پرده بيني گذرانده بود، چشم

و مورب،  به دندانخمار هاي براق با حركات آهسته موزوني كه

و تنبك آهنگ سه مي تار و كرنا و سنج يك–رقصيدهو تنبور
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و يكنواخت كه مردهاي لخت شالمه بسته آهنگ ماليم

و زده مي و خرافات اند آهنگ پر معني كه همه اسرار جادوگري

و شهوت و جمع شده بود و دردهاي مردم هند در آن مختصر ها

و اشارات شهوت انگيز، حركات به وسيله حركات مناسب

مي مقدس بوگام داسي ، لرزشي به طول شده مثل برگ گل باز

و بازوهايش مي مي شانه مي داده، خم و دوباره جمع شده شده

و بدون زبان  است اين حركات كه مفهوم مخصوصي دربرداشته

چه زده حرف مي ي ممكن است در پدرم كرده باشد تأثيراست،

و يا فلفلي او كه مخلوط با عطر مخصوصاً بوي عرق گس

و  ميموگرا منظره شده، به مفهوم شهوتي اين روغن صندل

را افزوده است عطري كه بوي شيره درخت مي هاي دوردست

و خفته شده جان مي و به احساسات دور دهد، بوي مجري دارد

مي دوا، بوي دواهايي كه در اتاق بچه و از هند داري نگه دارند

آ روغن–آيد مي و و هاي ناشناس سرزميني كه پر از معني داب

مي رسوم قديم است البد بوي جوشانده همه–داده هاي مرا

و كشته شده پدرم را بيدار كرده اين پدرم–ها يادگارهاي دور

شود كه به مذهب دختر رقاص به قدري شيفته بوگام داسي مي

مي– گرود ولي پس از چندي كه دختر آبستن به مذهب لينگم

م مي .كننديشود او را از خدمت معبد بيرون

من تازه به دنيا آمده بودم كه عمويم از مسافرت خود به

و عشق او هم با سليقه بنارس برمي گردد ولي مثل اينكه سليقه

من پدرم جور در مي آمده، يك دل نه صد دل عاشق مادر
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مي مي و باالخره او را گول و شود زند، چون شباهت ظاهري

ميمعنوي كه با پدرم داشته اين كار را آسا كند همين كه قضيهن

مي كشف مي هر شود مادرم دو آنها را ترك خواهد كرد گويد كه

و عمويم آزمايش مارمگر  و به اين شرط كه پدر ناگ را بدهند

.هركدام از آنها كه زنده بمانند به او تعلق خواهد داشت

و عمويم را بايستي در يك آزمايش از اين قرار بوده كه پدر

يك سياه اتاق تاريك مثل از مار ناگچال با و هر يك بيندازند

در آنها كه او را مار گزيد طبيعتاً فرياد مي زند، آن وقت مارافسا

مي اتاق را باز مي و ديگري را نجات به كند و بوگام داسي دهد

.گيرد او تعلق مي

چال بيندازند پدرم از بوگام قبل از اينكه آنها را در سياه

 رقصكند كه بار ديگر جلو او برقصد، داسي خواهش مي

مي معبد مقدس ني را بكند، او هم قبول و به آهنگ لبك كند

و لغزنده  مارافسا جلو روشنايي مشعل با حركات پرمعني موزون

و مثل مي مي مار ناگرقصد و تاب بع پيچ و عمويم خورد د پدر

عوض فرياد–اندازندمي مار ناگرا در اتاق مخصوصي با

انگيز، يك ناله مخلوط با خنده چندشناكي بلند اضطراب

مي. وار شود، يك فرياد ديوانه مي از در را كه باز كنند عمويم

و موهاي–آيد اتاق بيرون مي و شكسته ولي صورتش پير

و سوت مار  و هراس، صداي لغزش سرش از شدت بيم

و دندان كه چشمخشمگين  هاي زهرآگين هاي گرد شرربار
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و بدنش مركب بوده از يك گردن دراز كه منتهي به يك داشته

و سر كوچك مي شده، از شدت برجستگي شبيه به قاشق

ميوحشت عمويم با موهاي سفيد از اتاق  مطابق–شود خارج

و پيمان بوگام داسي متعلق به عمويم مي شود يك چيز شرط

وحشتناك معلوم نيست كسي كه بعد از آزمايش زنده مانده 

و يا عمويم بوده است .پدرم

اختالل فكري برايش پيدا شده چون در نتيجه اين آزمايش

و بچه را  بوده زندگي سابق خود را به كلي فراموش كرده

اند كه عمويم بوده است آيا از اين رو تصور كرده. ناختهش نمي

همه اين افسانه مربوط به زندگي من نيست يا انعكاس اين 

و وحشت اين آزمايش  در تأثيرخنده چندش انگيز خودش را

و مربوط به من نمي  شود؟ من نگذاشته

و بيگانه چيز از اين به بعد من به جز يك نانخور زيادي

باالخره عمو يا پدرم براي كارهاي تجارتي–ام ديگري نبوده

مي خودش با بوگام داسي به شهر ري برمي و مرا به گردد آورد

.سپارد دست خواهرش كه عمه من باشد مي

ام گفت وقت خداحافظي مادرم يك بطري شراب دايه

ارغواني كه در آن زهر دندان ناگ، مار هندي حل شده بود براي 

مي من به دست عمه يك بوگام داسي چه چيز بهتري. پاردس ام

شراب ارغواني،. اش بگذارد تواند به رسم يادگار براي بچه مي

شايد–بخشدمي اكسير مرگ كه آسودگي هميشگي
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و شرابش را هم او زندگي خودش را مثل خوشه انگور فشرده

حاال–به من بخشيده بود از همان زهري كه پدرم را كشت 

»!نبهايي داده استفهمم چه سوغات گرا مي

است بدين معني كه به قول دايه يا مسئول24چند جمله اول اين بند در حقيقت دنباله بند

و مطالب ماوراء طبيعي است  و اجتماعي، پيرمرد قاري نه تنها وارد به امور تربيت خانوادگي

و نقش بلكه خود يك پا كوزه مي گر و با خرده فروشي مطالب زن اين توهمات ي كه براي باشد

و نه براي رسيدن به كنه حقيقت، كسب كرده است زندگي را مي . گذراند گذران معيشت،

و نماي راوي نظري به يا محل پرورش اوليه» دنياي داخلي«اكنون از دريچه اتاق يا محل نشو

افكنيم تا بدانيم به جز عوامل محيط خارج چه عوامل ديگري در تكوين شخصيت كودك مي

ميعارية افر و قرار دهنده اولين: شود اد موثر واقع قبل از همه چيز، مسئول تربيت نخستين

و وارد كردن الفباي سنگ بناي شخصيت طفل يعني دايه را مي بينيم كه در پرورش راوي

و هموست كه توهمات را چون همسري يا  توهمات مربوط به ماوراء طبيعت دخالتي تام دارد

ميمعشوقي همراه با شير به جس و جان كودك سرازير .سازدم

و منشأ اما اين معشوق نيز مانند پيرمرد در اين دومين بخش داستان، به سبب آنكه ارزش

و تا حد يك  در» لكاته«واقعيش آشكار گشته، حرمت خود را از دست داده و نزول كرده است

به بينيم كه راوي عالقهمي–و تلويحاً نه اشارتاً–اين بخش صريحاً  مندي به اين همسر را

مي سبب عالقه و به صورت واضح اي تر داند كه به مادر وي يا به مادر خويشتن داشته است

و ايجاد عقده پيدا شدن توهمات را در اثر پديدار گشتن خلل هاي هايي در سير طبيعي ليبيدو

و الكترا مي مياما دختر باكره توهما. داند اوديپ و به دست چه كسي حامله شود؟ت در كجا

به: وجود دارد» چند جور حكايت«بر حل اين معما  و و ايران در مصر، كلده، آشور، هند

در اما كدام يك به حقيقت نزديك.ها دست مردمان اين خطه و هند چنانكه تر است؟ البته ايران

مي. بخش اول گفته شد و عمو متساوياً برا دايه و راوي نتيجه دران دوقلو بودهگويد پدر اند
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و حس همدردي«گيرد كه بين آنها مي يا نوعي بيماري رواني يكسان» يك رابطه معنوي

و.»وجود داشته است« و نگار اوهام ري و بردن كاالهاي پر از نقش شغل هردوي آنها تجارت

بو متساوياً گل بي و مذهب هند و تمدن و در1ده استارزش سرشور به بنارس، مركز ادب

و از آنجا به سرزمين هاي ديگري آنجا دختر باكره توهمات هند به دست اينان حامله شده

اما نه چنين تصور رود كه هند قبل از ارسال كاالي توهمات از طريق ايران. تبعيد گشته است

و دخالتي نداشته است، نه ابداً چنين نيست چون خود شخصاً در پديد آوردن توهمات دستي

و يعني رقص شيوا كه در مقابل مجسمه لينگم كه سنگي استوانه» مقدس معبد«اگر به رقص اي

و در مياني و عمود بر زمين است مي بزرگ گردد بنگريم ترين تاالرهاي معابد هند نصب

مي«بينيم كه اين رقص با حركاتي مي و بدون زبان حرف زده كه مفهوم مخصوصي دربرداشته

ا» است ميحكايت از كند كه هنديان قبل از دريافت توهمات از طريق ايران چنين باور ين امر

كه داشته :اند

ميخداوند در حركت اول-1 مي چرخي را و در جهان ايجاد حركت .كند گرداند

مي-2 .بخشد پس از آن روح بشرها را از دام خطا رهايي

مي اشاره-3 اس اي و اين رقص حاكي از چنين2.تكند به اينكه مركز جهان در قلب انسان

و فلسفه و تحرك گل. ايست گردش مي» موگرا«و رقاص براي رقص عطر در به خود زند كه

 
و اكنون براي آنكه درك شود چرا كلمه1 و مذهب هند بوده است و تمدن  بنارسدر مقابلريگفتيم بنارس مركز ادب

:اين مطلب توجه كنيد جهت برقراري روابط بازرگاني قرار گرفته است به

شد« همين شهر كوچك فراموش شده كه در كنار تهران افتاده مادر. ري اينچنين قديمي است–زرتشت در شهرري زاييده

به دور دست تاريخ مي و تابستان زائرين پاكدل. زندو به وجود آورنده تهران، سر در روزگاران دراز از سراسر ايران، در بهار

به ري مي 1505هفتگي شماره نقل از اطالعات–از مقاله شهرري» الخ... آمدند زرتشتي
مي«2 در حكمت هند، اين مركز در اتاقكي يعني در قلب. دانند اديان بزرگ جهان مركز معنوي وجود انسان را قلب او

كه مراد از اين قلب، لحمه صنوبري شكلي كه در سمت چپ سينه واقع گرديده نيست بلكه اين  به خاطر آورد است البته بايد

به وقوع قلب اشاره به مركز وجود  و مشاهدات روحاني انسان يعني جايگاهي لطيف است كه در آن مكاشفات معنوي

]ادامه در پاورقي صفحه بعد[:گويدمي» اوپانيشاد«. پيوندد مي



121 

و رايحه هندوستان اين گل به سبب آنكه به خدايان تقديم مي و در اي پردوام دارد شود

و ضمن رقص مخلوط تحريكات جنسي نيز بي و عطر موگرا«اثر نيست، شهرت فراوان دارد

ومي» روغن صندل به مفهوم شهوتي اين منظره و خفه شده«افزايد و گمنام» به احساسات دور

و رسوم پر از معني سرزميني نخستين انحرافات ليبيدوي بشري جان مي و از آداب بخشد

و كشته شده«باستاني كه  مي» يادگارهاي دور مي پدر راوي را بيدار و ساخته، حكايت دارد

ميآهنگي كه رق و شهوت«كند گويايص را همراهي و خرافات و همه اسرار جادوگري ها

و نگار ارسالي ايران. است» دردهاي مردم هند بنابراين نتيجه اين است كه توهمات پر از نقش

و طولي نكشيد كه معجون هفت جوشي از  و باكره توهمات هندوستان درآميخت با دختر بالغ

و به نقاط ديگر شد توهمات متولد مي. فرستاده هم اما پدر راوي چنانكه دانيم برادر دوقلويي

و در شبه  و به هندوستان رفته داشته كه در بدو پيدا شدن تمدن از ريشه آريايي منشعب شده

و ملت هند را پديد آورده است باو او نيز به سبب يكساني سليقه1قاره هند اقامت گزيده

و توهمات را رونق بخشيده است، اما پر واضح برادرش با اين رقاص بتكده درهم آميخته

است كه اين دو ملت باستاني در همان روزگاران گذشته به تصور اينكه به دفينه باارزشي 

و قائل شدن حق تقدم خويش بر سر كشف آن با يكديگر آغاز دست يافته اند بر سر تصاحب

و بحث گذاشته و سرانجام براي فيصله دادن ماجرا چنين تصميم گرفته جدال به اند اند تا

و با مار سياه كه بر سر راه تصاحب گنج خفته» ناگ«چال وحشتناك غرايز سركوفته وارد شوند

و آن كس كه در اين مبارزه جنسي از مهلكه جست مالك گنج به حساب روبرواست  شوند

و هم و در اينجا سمبلما. آغوش دختر توهمات شود آيد ر ناگ در هندوستان الهه مارهاست

از« كه مملو و در داخل آن اتاقكي است است، بايستي كه محتوي اين اثيردر اين جايگاه برهمن، نيلوفر كوچكي است

و بشناسيدلطيفه معنوي را بج ».وييد

و مكتب  831هاي فلسفي هند صفحه از كتاب اديان
مي«1 و ايراني، واحد مشترك فرهنگي را تشكيل مقاله964مجله فردوسي شماره» الخ... دادند دو تيره آريايي هند

و ايران ريشه ، از دكتر سعيد فاطميهاي مشترك تمدن هند
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و وعيدهاي مذهبي به شمار مي زيرا نويسنده يا راوي را عقيده بر1رود غرايز سركوفته جنسي

و جلوه گري كرد براي استقرار اين است كه چون نخستين توهمات در لباس دين آغاز رقص

ت و شرنگ لخ فراق را حربه پيشرفت خويش بخشيدن بر استقرار خويش، شهد شيرين وصال

و گذراندن  و رسيدن شيفتگان را به وصال خويش منوط به تن دادن به رضا قرار داد

و هاي مشكل دانست ولي آن زمان كه شيفتگان آزمايش به علت تحريكات شهواني

به هاي رواني يكسان به سياه»همدردي« و هراسان و كوركورانه چال ضمير ناخودآگاه درافتادند

و دردهاي خويش جستجوي دشمني خفته در تاريكي پرداختند تا با پيروزي بر آن بر هراس ها

بر غلبه كنند، يا با نيش جان و در آخرين لحظه خنده وحشتناكي گزاي مرگ از پاي درآمدند

و كالً هيچ كس شهد وصال را  اين فريب خانمان سوز سردادند، يا سالمت فكر را گم كردند

و سالما و زان پس به جز شراب ارغواني آلوده به زهر نيش نچشيد نه ره به منزل مقصود نبرد

مي«يا اكسير مرگ مار ناگ چيز ديگري در قاموس اين توهمات» بخشد كه آسودگي هميشگي

و بنا به قول راوي  و«پوچ باقي نماند شايد او هم زندگي خودش را مثل خوشه انگور فشرده

ب» شرابش را و از پاي درآيندبه فرزندان آدم و. خشيده است تا بنوشند واقعاً چه شراب ناب

!اي بهاي مسخره سوغات گران

و يا پدر راوي دست در دست توهماتي كه به دنبال يك پس از آزمايش مار ناگ عمو

مي»ري«كشمكش شهواني به وي تعلق گرفته است به شهر باستاني  تا مجدداً با آن2گردد باز

و ماليخ بيمغز عليل مقدار سرشور ندارد وليا زده به تجارت اوهام كه ارزشي بيش از گل

 
د1 مي ها يا شيفتگي يدن مار را در خواب دليلي بر گرفتاريمعموالً از نظرگاه تعبير خواب نوين، .دانند هاي جنسي
شد«2 و هندي دوستي برقرار مقاله دكتر سعيد فاطمي مجله فردوسي» الخ... پس از يك دوره كشمكش بين اقوام ايراني

 964شماره 
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و رسوم اين سرزمين و فرزند پدر گم كرده خود را به دست خواهر خويش يا آداب بپردازد

1.بسپارد تا در تربيتش همت گمارده شود

به آن به ضميمه» ناگ«درباره مار1 .رجوع شود1و توضيحات اساطيري مربوط
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36بند

آيا مادرم زنده است؟ شايد االن كه من مشغول نوشتن«

او در ميدان يك شهر دوردست هند، جلوي روشنايي هستم 

و تاب مي مي مشعل مثل مار پيچ و رقصد مثل اينكه مار خورد

و لخت  و مردهاي كنجكاو و بچه و زن ناگ او را گزيده باشد،

اند، در حالي كه پدر يا عمويم با موهاي سفيد، دور او حلقه زده

و ياد سياهك قوز كرده، كنار ميدان نشسته به او نگاه مي چال، ند

و لغزش مار خشمناك افتاده كه سر خود را بلند  صداي سوت

مي گيرد، چشم مي مي هايش برق و زند، گردنش مثل كفچه شود

خطي كه شبيه عينك است پشت گردنش به رنگ خاكستري 

.شود تيره نمودار مي

به هرحال، من بچه شيرخوار بودم كه در بغل همين ننجون

و ننج ام، همين زن لكاته را هم شير ون، دخترعمهگذاشتندم

زنو من زيردست عمه. داده است مي كه موهاي باال بلندام آن

خاكستري روي پيشانيش بود، در همين خانه با دخترش، همين 

.لكاته، بزرگ شدم

ام را به جاي مادر خودم از وقتي كه خودم را شناختم، عمه

و او را دوست داشتم ا. گرفتم و را دوست داشتم كه به قدري

دخترش، همين خواهر شيري خودم را بعدها چون شبيه او بود

.به زني گرفتم
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يعني مجبور شدم او را بگيرم، فقط يك بار اين دختر

هيچ وقت فراموش نخواهم كرد،. خودش را به من تسليم كرد

خيلي از شب گذشته بود،–اش بود آن هم سر بالين مادر مرده

وداع همين كه همه اهل خانه به خواب رفتند من براي آخرين 

و زير شلواري بلند شدم، در اتاق مرده رفتم دو. با پيراهن ديدم

يك قرآن روي شكمش. سوخت شمع كافوري باالي سرش مي

–گذاشته بودند براي اينكه شيطان در جسمش حلول نكند 

ام را با آن قيافه باوقار پارچه روي صورتش را كه پس زدم عمه

هاي زميني در صورت مثل اينكه همه عالقه. اش ديدم گيرندهو

.او به تحليل رفته بود

ولي در عين حال. كرد يك حالتي كه مرا وادار به كرنش مي

و طبيعي آمد  لبخند–مرگ به نظرم اتفاق معمولي

را. تمسخرآميزي گوشه لب او خشك شده بود خواستم دستش

ر و از اتاق خارج شوم، ولي ويم را كه برگردانيدم با ببوسم

و روبروي  تعجب ديدم همين لكاته كه حاال زنم است وارد شد

مادرش، مرده مادرش، با چه حرارتي خودش را به من چسبانيد، 

و چه بوسه مرا به سوي خودش مي من كشيد هاي آبداري از

مي! كرد اما. خواستم به زمين فرو بروم من از زور خجالت

اش مثل اين ريك زدههاي م، مرده با دنداندانست تكليفم را نمي

به نظرم آمد كه حالت لبخند–بود كه ما را مسخره كرده بود 

بي–آرام مرده عوض شده بود  اختيار او را در آغوش من

و بوسيدم، ولي در اين لحظه پرده اتاق مجاور پس رفت  كشيدم
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و شال گردن بستو شوهر عمه ه ام، پدر همين لكاته، قوز كرده

.وارد اتاق شد

و زنند مو به تن آدم. چندش انگيزي كردةخنده خشك

مي به طوري كه شانه.شد راست مي به هايش تكان خورد، ولي

مي. طرف ما نگاه نكرد خواستم به زمين فرو من از زور خجالت

و اگر مي مي روم، زدم توانستم يك سيلي محكم به صورت مرده

از! چه ننگي. كرد كه به حالت تمسخرآميز به ما نگاه مي هراسان

را–اتاق بيرون دويدم  براي خاطر همين لكاته شايد اين كار

.جور كرده بود تا مجبور بشوم او را بگيرم

و برادر شيري بوديم، براي اينكه با وجود اينكه خواهر

.آبروي آنها به باد نرود، مجبور بودم كه او را به زني اختيار كنم

من چون اين دختر باكره نبود، اين مطلب را هم نمي دانستم

شب–ستم بدانم فقط به من رسانده بودند اصالً نتوان همان

و  عروسي وقتي كه توي اتاق تنها مانديم هرچه التماس

و لخت نشد : گفتمي. درخواست كردم، به خرجش نرفت

مرا اصالً به طرف خودش راه نداد، چراغ را خاموش».نمازمبي«

و رفت آن طرف اتاق خوابيد مي. كرد لرزيد، مثل بيد به خودش

چال با يك اژدها انداخته بودند كسي ري كه او را در سياهانگا

من باور نمي كند يعني باوركردني هم نيست، او نگذاشت كه

سر. هايش بكنم يك ماچ از روي لپ شب دوم هم من رفتم

و شب هاي بعد هم از همين جاي شب اول روي زمين خوابيدم
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من باالخره مدت–كردم قرار، جرأت نمي آنها گذشت كه

مي–خوابيدم طرف اتاق روي زمين مي كند؟ دو ماه، كي باور

و جرأت  و چهار روز دور از او روي زمين خوابيدم نه، دو ماه

.كردم نزديكش بروم نمي

خون كبوتر. او قبالً آن دستمال پر معني را درست كرده بود

شايد همان دستمالي بود از شب اول. دانم نمي. به آن زده بود

خودش نگه داشته بود براي اينكه بيشتر مرا مسخره بازي عشق

مي بكند آن وقت همه به من تبريك مي زدند، گفتند بهم چشمك

من» يارو ديشب قلعه رو گرفته«گفتندو البد توي دلشان مي و

مي–آوردم به روي مباركم نمي من به من خنديدند، به خريت

را همه اينبا خودم شرط كرده بودم كه روزي. خنديدند مي ها

.بنويسم

و شايد بعد از آنكه فهميدم او فاسق و تاق دارد هاي جفت

و او را در  به علت اينكه آخوند چند كلمه عربي خوانده بود

آمد، شايد تحت اختيار من گذاشته بود از من بدش مي

باالخره يك شب تصميم خودم را عملي. خواست آزاد باشد مي

و من فقط اما بعد از كشمكش. كردم و رفت سخت او بلند شد

خودم را راضي كردم آن شب در رختخوابش كه حرارت تن او 

و بوي او را مي و غلت به جسم آن فرو رفته بود داد بخوابم

به. بزنم تنها خواب راحتي كه كردم همان شب بود از آن شب

.بعد اتاقش را از اتاق من جدا كرد
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مي شب ا ها وقتي كه وارد خانه و هنوز نيامده بود شدم،

نه نمي خواستم كه بدانم اصالً نمي–دانستم كه آمده است يا

به.ام چون من محكوم به تنهايي، محكوم به مرگ بوده خواستم

را اي كه شده با فاسق هر وسيله هاي او رابطه پيدا بكنم اين

از هر كسي كه شنيده بودم–ديگر كسي باور نخواهد كرد 

ميمي آمد، كشيك خوشش مي و كشيدم، رفتم هزار جور خفت

مي مذلت به خودم هموار مي شدم، كردم، با آن شخص آشنا

و او را برايش تملقش را مي ميگفتم مي غر و هم زدم آوردم آن

سيرابي فروش، فقيه، جگركي، رئيس داروغه،: هايي چه فاسق

مي مفتي، سوداگر، فيلسوف كه اسم و القابشان فرق كرد ولي ها

مي. پز بودند شاگرد كله همه با–داد همه آنها را به من ترجيح

و ذليل مي و خواري خود را كوچك كردم كسي باور چه خفت

خواستم طرزمي. ترسيدم زنم از دستم در برود نخواهد كرد مي

و دلربايي را از فاسق و اخالق هاي زنم ياد بگيرم ولي رفتار

به جاكش بدبختي بودم كه همه احمق ميها خنديدند ريشم

و اخالق رجاله اصالً چطور مي ها را ياد بگيرم؟ توانستم رفتار

بي حاال مي و متعفن دانم آنها را دوست داشت چون حيا، احمق

و مرگ توأم بود. بودند من–عشق او اصالً با كثافت آيا حقيقتاً

مايل بودم با او بخوابم، آيا صورت ظاهر او مرا شيفته خودش 

و يا عالقه كرده بود و اطوارش بود يا تنفر او از من يا حركات

و يا همه اينها دست به  و عشقي كه از بچگي به مادرش داشتم

مي. دانم يكي كرده بودند؟ نه، نمي اين زن،. دانم تنها يك چيز را
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دانم چه زهري در روح من، در هستي اين لكاته، اين جادو، نمي

م خواستم، بلكه تمام ذرات تنم،يمن ريخته بود كه نه تنها او را

مي. ذرات تن او را الزم داشت و فرياد كشيد كه الزم دارد

كه كردم كه با او در جزيره گم شده آرزوي شديدي مي اي باشم

يك آدميزاد در آنجا وجود نداشته باشد آرزو مي كردم كه

و يا صاعقه آسماني همه اين رجاله زمين كه لرزه يا طوفان ها

ميپشت  مي ديوار اتاقم نفس و كيف كشيدند، دوندگي كردند

مي مي مي كردند، همه را و او و فقط من .مانديم تركانيد

آيا آن وقت هم هر جانور ديگر، يك مار هندي، يا يك

مي اژدها را به من ترجيح نمي با داد؟ آرزو كردم كه يك شب را

و با هم در آغوش هم مي م او بگذرانم كهيمرديم به نظرم آيد

و زندگي من بود .اين نتيجه عالي وجود

و لذت مثل اين بود كه اين لكاته از شكنجه من كيف

مي مي من برد، مثل اينكه دردي كه مرا خورد كافي نبود، باالخره

و خانه نشين شدم  و جنبش افتادم . مثل مرده متحرك–از كار

س مرگ هيچ كس از رمز ميان ما خبر نداشت، دايه پيرم كه مون

براي خاطر–كرد تدريجي من شده بود به من سرزنش مي

به همين لكاته پشت سرم، اطراف خودم مي شنيدم كه در گوشي

رو«: گفتند هم مي اين زن بيچاره چطور تحمل اين شوور ديوونه

اي كه من ذليل حق به جانب آنها بود، چون تا درجه» كنه؟ مي

.شده بودم باوركردني نبود
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ميروز به رو كردمز تراشيده شدم، خودم را كه در آينه نگاه

و رنگ گوشت جلو دكان قصابي شده بود گونه –هايم سرخ

و چشم غم تنم پرحرارت و انگيزي به خود هايم حالت خمار

.بودگرفته 

و در چشم از اين حالت جديد خودم كيف مي هايم كردم

».غبار مرگ را ديده بودم كه بايد بروم

ر مي عمو يا پدر به دست عمهاوي بنا به وصيت به هرحال، شود تا تحت اش سپرده

و تعليمات وي وارث ميراث گران و چون او به تجارت اوهام سرگرم شود بهاي پدر گردد

و جال پذيرفته با فوت عمه، آن وصي اليق  و رنگ و برق يافته بلند«براي آنكه اين اوهام زرق

و رسوم اجتماعي به دست فراموشي يا به مفهوم ديگر با گذشت1،»باال و پذيرفتن آداب زمان

ها يعني به هنگام مرگ ترين لحظه شود تا درست در بحرانيمي» جور«سپرده نشود نيرنگي 

ولي ديگري براي دختر اوهام كه از هر لحاظ شبيه مادر خويش است وصي قبلي، سرپرست يا 

م و تا هنوز تنور جسم وصي قبلي ختصر گرمايي دارد نان واليت وصي در نظر گرفته شود

و نتيجتاً اين ميراث گران .بهاي باستاني در كوره نسيان نابود نگردد بعدي پخته شود

آن اما هنگامي كه دور واليت به والي آخر يا راوي داستان مي رسد ديگر دختر اوهام

و منزه معبد لينگم نيست و مذهب بشري داراي آن جزئي صفاي دوشيزه پاك ، ديگر دين

و راوي در حالي كه مرگ توهمات را يك و طبيعي«نخستين هم نيست تصور» اتفاق معمول

مي مي پذيرفته به هنگام مرگ عمه يا آخرين كرده كه خواه ناخواه بايست صورت وقوع

مي» براي آخرين وداع«سرپرست  كه با توهمات به اطاق وي وارد ناگهان دچار شود

 
بي بلند بااليي«1 مي«-» الخ... خواب پاسبان است كه در باالي برج پهن ايستاده، زورمندي كه رسد پيش از آنكهبه نظر

به فالت ايران برسند تابع يك فرهنگ مادرشاهي قديم و ايراني 964مجله فردوسي شماره-» الخ... اند تر بوده طوايف هند
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مي دسيسه و پدر يا عموي راوي از اينكه سرانجام وي نيز در اين دام بازي دختر وي گردد

مي گرفتار شده است خوشحال به نظر مي و تا راوي به خود جنبد مهر واليت به نامش رسد

و راضي نگه داشتن آن لكاته هرجايي كه  و زان پس بايد براي تبليغ اين توهمات پوچ خورده

و اكناف عالم كشيده استاك بي نون صيت شهرتش به اطراف بزند سروپايي دست به دامن هر

روسپي خود را به هر ناكسي عرضه بدارد تا شايد» جاكشي«آوري مريد چونو به دنبال جمع

و چهار روز«بدين وسيله به شهد شيرين وصال رسد، ولي هيهات  و» دو ماه نه، دوهزار

و هيچ ها هاي او همه رجاله اي به وصال اين بت عيار نرسيد، فاسق آزاده چهارصد سال گذشت

مي اسم«گوياني بودند كه تنهاو دروغ و القابشان فرق ».كرد ها

و مرگ توأم بود« و دانه» عشق او اصالً با كثافت ايو عنقاي همت آزادگان را چنين دام

مي نمي و اگر اين اتفاق امكان وقوع با داشت كه شخص فريفت، خدمت صادقانه به اين آزاده

خ و تن در دادن به هر نوع و اري حتي براي لحظهولعبت مكار اي هم كه شده به وصال رسد

و در همان لحظه بميرد اين بزرگ و به حقيقت هستي وارد شود ترين راز خلقت را دريابد

و زندگي« ز«بود، اما به قول حافظ،مي» نتيجه عالي وجود ،»هي خيال محالزهي تصور باطل

و پاره كه از ميلاين معشوق اي از انحرافات ليبيدوي بشري از جمله ساديسم هاي سركوفته

و دگرآزاري تحفه با سرچشمه گرفته است جز ساديسم و راوي اي فراخور مشتاقان ندارد

دريافتن اين نكته كه وصال امري محال است، چون در آينه خالي از توهم وجود خويش 

مي» حالت كيف« نگرد مي و درميو شعف مخصوصي پيدا يابد كه روزگار را به اميد خام كند

و پيوسته خام مي وصال گذراندن و از طمع بودن امري عبث است تواند هرگاه كه بخواهد هم

و مكافات پوچ خود را از  و هم بدون هيچ تشويشي از آخرت و دل شويد اين توهمات دست

م و از .هاي قيود اين تمدن آميخته به موهومات خالصي يابد زاحمتقيد هستي رها سازد
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37بند

ها، حكيم باشي را خبر كردند، حكيم رجاله باالخره حكيم«

با عمامه. خانوادگي كه به قول خودش ما را بزرگ كرده بود

و سه قبضه ريش وارد شد، او افتخار مي و شكري كه شير كرد

من خاكهدواي قوت باه به پدربزرگم داده،  و نبات حلق شير

و فلوس به ناف عمه باري، همين كه آمد. ام بسته است ريخته

سر بالين من نشست نبضم را گرفت، زبانم را ديد، دستور داد 

و ماء ماچه شير و روزي دو مرتبه بخور كندر االغ شعير بخورم

كه بلندباال هم به دايهچند نسخه–و زرنيخ بدهند  ام سپرد

و روغن و غريب از قبيل عبارت بود از جوشانده : هاي عجيب

پرزوفا، زيتون، رب سوس، كافور، پرسياوشان، روغن بابونه،

و مزخرفات ديگر .روغن غاز، تخم كتان، تخم صنوبر

و حالم بدتر شد، فقط دايه ام، دايه او هم بود، با صورت پير

گ ميموهاي خاكستري به وشه اطاق، كنار بالين من نشست،

مي پيشانيم آب سرد مي و جوشانده برايم و. آورد زد از حاالت

و آن لكاته صحبت مي من. كرد اتفاقات بچگي من مثالً او به

ز: گفت م از توي ننو عادت داشته هميشه ناخن دستنكه

مي چپش را مي مي جويده، به قدري و جويده كه زخم شده

ب ميگاهي هم مي–كرد رايم قصه نقل آمد كه اين به نظرم

مي قصه و حالت بچگي در من توليد ها من را به عقب برد

كه–چون مربوط به يادگارهاي آن دوره بود. كرد مي وقتي

و زنم توي ننو پهلوي  و در اطاقي كه من خيلي كوچك بودم
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يك ننوي بزرگ دو نفره، درست يادم–هم خوابيده بوديم

ه مي مين قصههست هاي اين حاال بعضي از قسمت. گفت ها را

كردم برايم امري طبيعي شده ها كه سابق بر اين باور نمي قصه

.است

يك دنياي چون ناخوشي دنياي جديدي در من توليد كرد،

و رنگ و پر از تصويرها و ميل ناشناس محو هايي كه در حال ها

و گيرودارهاي اين سالمت نمي ها را با كيف متلشود تصور كرد

مي–كردمو اضطراب ناگفتني در خودم حس مي كه حس كردم

و همين االن كه مشغول نوشتن هستم، در اين بچه شده ام

كنم، همه اين احساسات متعلق به االن احساسات شركت مي

و مال گذشته نيست .است

و عادات مردمان پيشين كه به گويا حركات، افكار، آرزوها

م از ها به نسلتلتوسط اين هاي بعد انتقال داده شده، يكي

ها هزاران سال است كه همين حرف. واجبات زندگي بوده است

 بچگانههاي اند، همين گرفتاري ها را كرده اند، همين جماع را زده

آيا سرتاسر زندگي يك قصه مضحك، يك متل–اند را داشته

و احمقانه نيست؟  قباورنكردني و صه خودم را آيا من افسانه

. نويسم؟ قصه فقط يك راه فرار براي آرزوهاي ناكام است نمي

سازي آرزوهايي كه هر متل. اند آرزوهايي كه به آن نرسيده

و موروثي خودش تصور كرده است .مطابق روحيه محدود
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و نادان بودم آهسته كاش مي توانستم مانند زماني كه بچه

و بي مي–دغدغه بخوابم، خواب راحت شدم روي بيدار كه

–هايم سرخ به رنگ گوشت جلو دكان قصابي شده بود گونه

ميتنم داغ بود ! هاي عميق ترسناكي چه سرفه–كردمو سرفه

هايي كه معلوم نبود از كدام چاله گمشده تنم بيرون سرفه

آمد، مثل سرفه يابوهايي كه صبح زود لش گوسفند براي مي

.آوردند قصابي مي

دم است هوا به كلي تاريك بود، چند دقيقه در درست يا

مي. حال اغما بودم زدم قبل از اينكه خوابم ببرد با خودم حرف

مي– و در اين موقع حس كردم، حتم داشتم كه بچه شده بودم

حس كردم كسي نزديك من است؛ خيلي. در ننو خوابيده بودم

فجر نزديك طلوع. وقت بود كه همه اهل خانه خوابيده بودند

و ناخوش مي بود دانند در اين موقع مثل اين است كه زندگي ها

مي–شود از سرحد دنيا بيرون كشيده مي تپيد، قلبم به شدت

ديدم، هايم باز بود، ولي كسي را نمي ولي ترسي نداشتم، چشم

و متراكم بود  چند دقيقه گذشت–چون تاريكي خيلي غليظ

در»!شايد اوست«:ميك فكر ناخوش برايم آمد با خود گفت

همين لحظه حس كردم كه دست خنكي روي پيشاني سوزانم

.گذاشته شد

آيا اين دست«: به خودم لرزيدم دو سه بار از خودم پرسيدم

صبح كه بيدار شدم–و به خواب رفتم» عزرائيل نبوده است؟

سر) مقصود زنم، آن لكاته بود(دخترم: ام گفت دايه آمده بود،
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س و رم را روي زانويش گذاشته بود، مثل بچه مرا تكان بالين من

گويا حس پرستاري مادر در او بيدار شده بود، كاش–داده مي

اي كه آبستن بود مرده در همان لحظه مرده بودم، شايد آن بچه

.دانستم است، آيا بچه او به دنيا آمده بود؟ من نمي

و تاريك در اين اطاق كه هر دم براي من تنگ ا تر ز قبر تر

از. آمد شد، دايم چشم به راه زنم بودم ولي او هرگز نمي مي آيا

دست او نبود كه به اين روز افتاده بودم؟ شوخي نيست، سه 

و ماه چيست؟ براي  و چهار ماه بود، ولي روز سال، نه، دو سال

من معني ندارد، براي كسي كه در گور است زمان معني خودش 

و افكارم بود اين اطاق مقب–كند را گم مي همه–ره زندگي

و همه تظاهرات زندگي ديگران، زندگي دوندگي ها، صداها

و روحاً يك جور ساخته شدهاش ها كه همه رجاله اند،ن جسماً

و بي از وقتي كه بستري شدم،–معني شده بود براي من عجيب

و باور نكردني بيدار شده بودم كه احتياجي  در يك دنياي غريب

يك رجالهبه دنياي  ها نداشتم، يك دنيايي كه در خودم بود،

و مثل اين بود كه مجبور بودم همه  دنياي پر از مجهوالت

و وارسي بكنم سوراخ سنبه .هاي آن را سركشي

م ميوشب زد، قعي كه وجود من در سرحد دو دنيا موج

ور اي كه در يك خواب عميق وتهي غوطه دقيقهكمي قبل از 

به يك چشم به هم زدن، من زندگي–ديدم بشوم خواب مي

در هواي–كردم ديگري به غير از زندگي خودم را طي مي

و دور بودم ديگر نفس مي مي. كشيدم از مثل اينكه خواستم
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و سرنوشتم را تغيير بدهم كه–خودم بگريزم چشمم را

مي مي اين تصويرها–شد بستم دنياي حقيقي خودم به من ظاهر

و دوباره–خود داشتند زندگي مخصوص به  آزادانه محو

ولي اين. گويا اراده من در آنها مؤثر نبود. شدند پديدار مي

شد مطلب مسلم هم نيست، مناظري كه جلو من مجسم مي

در. خواب معمولي نبود، چون هنوز خوابم نبرده بود من

و آرامش، اين تصويرها را از هم تفكيك مي با سكوت و كردم

مي.دمسنجي يكديگر مي را به نظرم آمد كه تا اين موقع خودم

و دنيا آن طوري كه تا كنون تصور مي كردم مفهوم نشناخته بودم

و به جايش تاريكي شب  و قوه خود را از دست داده بود

چون به من نياموخته بودند كه به شب نگاه–فرمانروايي داشت

و شب را دوست داشته باشم .بكنم

نه من نمي –دانم در اين وقت آيا بازويم به فرمانم بود يا

مي گمان مي به كردم اگر دستم را به اختيار خودش گذاشتم

و ناشناسي خودبه مي وسيله تحريك مجهول افتاد، خود به كار

و تصرفي داشته باشم بي اگر. آنكه بتوانم در حركات آن دخل

بي دايم همه تنم را مواظبت نمي و اراده متوجه آن نبودم، كردم

. قادر بود كه كارهايي از آن سر بزند كه هيچ انتظارش را نداشتم

اين احساس از دير زماني در من پيدا شده بود كه زنده زنده

نه تنها جسمم، بلكه روحم هميشه با قلبم. شدم تجزيه مي

و با هم سازش نداشتند  و–متناقض بود هميشه يك نوع فسخ

مي تجزيه غريبي را مي–كردم طي كردم گاهي فكر چيزهايي را
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تر. توانستم باور بكنم كه خودم نمي م در من توليدحگاهي حس

مي.شد مي يك. كرد در صورتي كه عقلم به من سرزنش اغلب با

مي نفر كه حرف مي هاي كردم، راجع به موضوع زدم، يا كاري

شدم، در صورتي كه حواسم جاي گوناگون داخل بحث مي

و توي دلم به خودم مالمت دي گر بود به فكر ديگر بودم

و تجزيه بودم–كردم مي گويا هميشه. يك توده در حال فسخ

و خواهم بود يك مخلوط نامتناسب عجيب   ...اين طور بوده

كردم از همه اين چيزي كه تحمل ناپذير است حس مي

مي مردمي كه مي و ميانشان زندگي كردم دور هستم ولي ديدم

و در عين حال–شباهت ظاهري يك و دور يك شباهت محو

همين احتياجات مشترك–كرد نزديك مرا به آنها مربوط مي

كاست شباهتي كه بيشتر از همه زندگي بود كه از تعجب من مي

ها هم مثل من از اين لكاته، داد اين بود كه رجاله به من زجر مي

آن از زنم خوششان مي و او هم بيشتر به حتم–ها راغب بود آمد

.دارم كه نقصي در وجود يكي از ما بوده است

اسمش را لكاته گذاشتم، چون هيچ اسمي به اين خوبي

و» زنم«: خواهم بگويم نمي–افتاد رويش نمي چون خاصيت زن

و به خودم دروغ مي من. گفتم شوهري بين ما وجود نداشت

ا هميشه از روز ازل او را لكاته ناميده ين اسم كشش ام ولي

مخصوصي داشت اگر او را گرفتم براي اين بود كه اول او به 

و حيله. طرف من آمد اي نه، هيچ عالقه. اش بود آن هم از مكر

اصالً چطور ممكن بود او به كسي عالقه پيدا–به من نداشت
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راني، يكي باز كه يك مرد را براي شهوت بكند؟ يك زن هوس

را را براي عشق و يكي –براي شكنجه دادن الزم داشت بازي

مي گمان نمي ولي مرا قطعاً. كرد كنم كه او به اين تثليث هم اكتفا

و در حقيقت بهتر از اين. براي شكنجه دادن انتخاب كرده بود

توانست انتخاب بكند اما من او را گرفتم چون شبيه مادرش نمي

و دور با خودم داشت–بود  ر. چون يك شباهت محو ا حاال او

. خواست نه تنها دوست داشتم، بلكه همه ذرات تنم او را مي

خواهم احساسات حقيقي را زير مخصوصاً ميان تنم، چون نمي

و  و عالقه چون-پنهان بكنم الهياتلفاف موهوم عشق

مي. كند هوزوارشن ادبي به دهنم مزه نمي يك گمان كردم كه

مياي كه دور سر انبي مثل هالهجور تشعشع يا هاله،  كشند ميان اء

و بدنم موج مي و هاله ميان بدن او را البد هاله رنجور زد

مي ناخوش من مي و با تمام قوا به طرف خودش .كشيد طلبيد

و مذهب مي هر خوب، در جايي كه به قول طرفداران توهمات با پناه بردن به دين توان

ها نيز بنا باشي رجاله يا حكيممشكلي را حل كرد پس كامالً آشكار است كه دردشناس اجتماع 

و دستورهاي خرافه مي به همان قوانين و روشن آميز كه تواند اين بيماري هوشياري بيني را

و مهيا بدين ترتيب :سخت گريبانگير راوي شده است معالجه كند آن هم چه سهل

و درمان حتمي است خرافاتي را به حلق مريض مي و اجدادش. ريزي چرا؟ چون پدرش

ميب ها هم نيست، حال بيمار رو به وخامت اما نه، به اين سادگي. اند شدهه اين سبك معالجه

و دختر اوهام  گذاشته است، مرض هوشياري به طرز عجيبي در تمام وجود وي ريشه دوانده

و از و فرزندي براي سرپرستي اينكه از اين هوشياري هنوز از اين نسل يا وصي آخر جانشين
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و حفاظت و از شدت احتياج بر خود از توهمات توليد نكرده است سخت به وحشت افتاده

و قدم و روي وي كشيده سر مهر آمده و دست محبت بر سر و به اتاق وي آمده رنجه فرموده

و كندن بنيان زندگي كم از  ».دست عزرائيل نبوده است«است، دستي كه در ايجاد خطر

ميراوي از احساس اين خطر سخت به وحشت اف و آرزو در تاده است كند كه اي كاش

و در دام افسون همان لحظه مرده بود چون مي ترسد كه مبادا دگرباره سحر وي كارگر شود

هم دين گرفتار آيد زيرا با اطمينان مي و حيله«گويد كه آن آمدن هيچ–اش بود از مكر

به كسي«جي نداشته چيزي كه وجود خار» اصالً چطور ممكن بود. اي به من نداشت عالقه

آن يا دايه پير اجتماع نيز در وحشت دست» ننجون«و در اين گيرودار» عالقه پيدا كند كمي از

و سعي دارد با ذكر شجره» لكاته« نامه افتخارآميز اوهام، راوي را به اصطالح بر سر عقل ندارد

و با بيان متل و قصه آورد اي ابتدائيست، سطح گر آرزوهاي بشره هاي كودكانه كه نمايش ها

در» به عقب«فكر وي را  و دوران گذشته را ببرد غافل از آنكه هرچه بيشتر به قهقرا برگردد

و خواب آلودگي سندهاي ذهن وي زنده سازد راوي هوشيار داستان را از آن دوران جهل

مي محكم و بيش از پيش درمي تري به دست مي افتد و مطمئن  خونخواريشود كه صفت يابد

و خلل» لكاته«آن هايي است كه در سيرو جويدن ناخن دست چپش به علت همان انحرافات

و يك مي طبيعي ليبيدوي بشرهاي اوليه پديد آمده است همان» لكاته«فهمد كه اين بار ديگر

يكجيا همان ميل به1مهرگياه و با وي در » ننو«نس مخالف است كه از كودكي با بشر بوده

ري مي و و بار گرفته شه اصلي آن از همان ميلخفته و برگ هاي جنسي سركوفته آب خورده

دايه مذبوحانه سعي دارد تا از پيشرفت مرض هوشياري راوي جلوگيري كند اما راوي. است

و به مرض هوشياري مبتال گشته است  و باور«از آن زمان كه بستري شده در يك دنياي غريب

ندارد، يك دنياي دروني كه مجبور است»ها جي به دنياي رجالهكه احتيا... نكردني بيدار شده 

 
م( مهريانيو مهري1 و حواي و بيرون آمدن. بهارسبك شناسي. است) غاننام آدم كه آدماز دنده حواموضوع مهرگياه

.بعداً در اديان آمده است نيز از همين ريشه است
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و وارسي همه سوراخ سنبه« هاي خويش در اينجا گاهي در دانسته. كند» هاي آن را سركشي

و شك مي و خرد»در سرحد دو دنيا«كند بهمي»ور غوطه«ي وهم و و سنجش» تفكيك«شود

كه پردازدمي» با يكديگر«هاي اين دو دنيا ارزش به خرج» ننجون«و سرانجام با تمام تالشي

و به  شب«داده است تا راوي را با جهالت خو دهد آن آموخته سازد» فرمانروايي«و» تاريكي

مي قانون خرد پيروز مي و قلب خويش و راوي احساس تناقضي بين روح حس كند شود و

مي ترهمي نسبت به مردمي كه فريب خورده مي شود اند در وي بيدار داند كه تنها وجه تشابهو

و نزديك«است» يك شباهت ظاهري«وي با ديگران  و دور زيرا او نيز» يك شباهت محو

مانند ديگران دلبسته توهمات است منتها با اين تفاوت كه او دلبسته به تحقيق در كنه توهمات 

و ارزش آن تا حد يك لكاته در نظرش پايين آمده است، چون اين لكاته از است يك پارچه

و دگرآزاري يا به قول راوي از غرائز  و حس مهرطلبي و» بازي عشق«و» راني شهوت«شهوات

و باالتر» شكنجه دادن« » تثليث«اين توهمات نه تنها زاييده اين آنكه سرچشمه گرفته است

و بدون. باشد بلكه مولود عوامل مخرب ديگري نيز مي  بنابراين در نظر راوي به طور صريح

و و خواهندگي نسبت به اين لكاته سرچشمه» هوزوارشن«تمجمج جز ادبي اين دلبستگي اي

و يك  و ماوراء طبيعي(يا رغبت دروني» هاله«امور جنسي نداشته است باعث پيدا) نه بروني

و با اين استدالل همان طور كه در متن داستان مشاهده  شدن چنين توهماتي شده است،

مي كنيم هالة دايره مي و تقدس به وار دور سر انبياء كه سمبل كامليت عقل باشد نيز در اينجا

.دهد سهولت ارزش خود را از دست مي



141 

38بند

گم. حالم كه بهتر شد، تصميم گرفتم بروم« بروم خود را

مثل. داند بايد بميرد بكنم، مثل سگ خوره گرفته كه مي

صبح زود بلند. شوند پرندگاني كه هنگام مرگشان پنهان مي

و به طوري كه كسي  شدم، دو تا كلوچه كه سر رف بود برداشتم

فرا گرفته بود ملتفت نشود از خانه فرار كردم، از نكبتي كه مرا 

بي گريختم بدون مقصود معيني از ميان كوچه تكليف از ميان ها،

و رجاله و به دنبال پول هايي كه همه آنها قيافه طماع داشتند

من احتياجي به ديدن آنها نداشتم–دويدند گذشتم شهوت مي

همه آنها يك دهن: چون يكي از آنها نماينده باقي ديگرشان بود

و منتهي به آلت بودند كه يك مش ت روده به دنبال آن آويخته

مي تناسلي .شد شان

و سبك ناگهان حس كردم كه چاالك ام، عضالت تر شده تر

و جلدي مخصوصي كه تصورش را نمي توانستم پاهايم به تندي

مي. بكنم به راه افتاده بود كردم كه از همه قيدهاي زندگي حس

اين حركت طبيعي من بوده، هايم را باال انداختم، شانه–ام رسته

و مسئوليتي آزاد مي شدم در بچگي هر وقت از زير بار زحمت

.كردم همين حركت را مي

مي آفتاب باال مي و هاي خلوت افتادم، در كوچه. سوزانيد آمد

و خانهسر راهم  هاي خاكستري رنگ به اشكال هندسي عجيب

و مكعب، منشور، مخروطي با دريچه: غريب باريك هاي كوتاه
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بي اين دريچه.شد ديده مي بي ها و بست، به در و موقت صاحب

مثل اين بود كه هرگز يك موجود زنده. آمدند نظر مي

.ها مسكن داشته باشد در اين خانه توانست نمي

و خورشيد مانند تيغ طاليي، از كنار سايه ديوار مي تراشيد

ممتد ها بين ديوارهاي كهنه سفيد كرده داشت، كوچه برمي

و گنگ بود مثل مي همه عناصر قانون اينكه شدند، همه جا آرام

مقدس آرامش هواي سوزان، قانون سكوت را مراعات كرده 

كهمي. بودند آمد كه در همه جا اسراري پنهان بود، به طوري

جر ريه .ت نفس كشيدن را نداشتندأهايم

ام حرارت يك مرتبه ملتفت شدم كه از دروازه خارج شده

. كشيد آفتاب با هزاران دهن مكنده، عرق تن مرا بيرون مي

. هاي صحرا زير آفتاب تابان به رنگ زردچوبه درآمده بودند بته

خورشيد مثل چشم تب دار، پرتو سوزان خود را از ته آسمان

بينثار  و مي منظره خاموش هايو گياهولي خاك. كرد جان

اينجا بوي مخصوصي داشت، بوي آن به قدري قوي بود كه از 

نه تنها–هاي بچگي خودم افتادم استشمام آن به ياد دقيقه

و كلمات آن زمان را در خاطرم مجسم كرد، بلكه يك  حركات

لحظه آن دوره را در خودم حس كردم، مثل اينكه ديروز اتفاق 

به من دست داد، مثل اينكه يك نوع سرگيجه گوارا. افتاده بود

يك. اي متولد شده بودم مشدهگدوباره در دنياي  اين احساس

و مانند شراب كهنه شيريني در رگ  خاصيت مست كننده داشت

ها، در صحرا خارها، سنگ–كرد تأثيرو پي من تا ته وجودم 
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و بته تنه درخت مي ها شناختم بوي هاي كوچك كاكوتي را

ميرها خودماني سبزه روزهاي دوردست خودمديا–شناختما

افتادم ولي همه اين يادبودها به طرز افسون مانندي از من دور 

و آن يادگارها با هم زندگي مستقلي داشتند در. شده بود

و بي حس چاره صورتي كه من شاهد دور و اي بيش نبودم

و آنها گرداب عميقي كنده شده بود مي حس. كردم كه ميان من

و بتهكر مي گم دم كه امروز دلم تهي ها عطر جادويي آن زمان را

هاي سرو بيشتر فاصله پيدا كرده درختكرده بودند، 

موجودي كه آن وقت–تر شده بودند ها خشك تپه بودند،

و اگر حاضرش مي و با او حرف بودم ديگر وجود نداشت كردم

آ. فهميدو مطالب مرا نميدنيش زدم نمي مي دمي صورت يك نفر

من را داشت كه سابق بر اين با او آشنا بوده و جزو ام ولي از من

غم. نبود و و در سينه دنيا به نظرم يك خانه خالي ام انگيز آمد

زد مثل اينكه حاال مجبور بودم با پاي برهنه اضطرابي دوران مي

تو از اتاق–هاي اين خانه را سركشي بكنم همه اتاق هاي تو در

آن گذشتم، ولي مي » لكاته«زماني كه به اطاق آخر در مقابل

مي مي و فقط رسيدم، درهاي پشت سرم خود به خود بسته شد

هاي لرزان ديوارهايي كه زاويه آنها محو شده بود مانند سايه

و غالمان سياه پوست در اطراف من پاسباني مي ».كردند كنيزان

و ترديدمي» بهتر«سرانجام حال راوي و از شك ميشود و به دنياي خود پناه بيرون آيد

بي مي و در اين حالت خود را آنچنان هم برد و بدون مي پناه مي عقيده با يابد كه احساس كند
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» مثل پرندگاني كه هنگام مرگشان«يا» مثل سگ خوره گرفته«داشتن چنين افكاري بايد خود را

و با عقايد خويش خلو ت كند بنابراين در زماني كه از فرارسيده است از ديگران مخفي بدارد

را» قيدهاي زندگي« و خويشتن و مسئوليتاز زير بار زحم«رسته هاي بيهوده آسوده يافته»ت

و  و نيرومندي مي» جلدي«است احساس چاالكي .نمايد مخصوص

ايم سرانجام ابرهاي توهمات صحنه هاي قيرگوني كه تا اينجا ناظر آن بوده به دنبال شب

مهميخرد را ترك  و مي آلودگي گويند و روز با خورشيد سوزان داليل هاي ناداني زايل شود

و پديدار مي مي«گردد هاي اوهام»چون تيغ طاليي از كنار سايه«و رفته رفته» آيد آفتاب باال

بي» تراشدمي« و ترديد باشد مجدداً راه بازگشت به روزگارانو راوي آنكه اسير توهم يا شك

ميگذشته را در  و باز با ديدن خانه پيش ها، ها، مدرسه گيرد تا به تحقيق در آنها بپردازد

و تاريك مكعب، منشور، مخروطي شكل با دريچه«مسجدها، كنايس، كليساهاي  » هاي كوتاه

و تاسيسات اجتماعي نميمي پي اي براي آرميدن بشر باشد، تواند جاي آسوده برد كه اين بناها

و رنگو سفيدكاري .موجب ديگري ندارد» اسرار«و جالي ظاهر آنها جز براي پنهان داشتن ها

مطابق آنچه كه در ابتداي بخش دوم خاطرنشان(راوي در مسير بازگشت به گذشته نزديك

كهمي» هاي بچگي خود به ياد دقيقه«) ساخت و به آن ايامي و به آغاز زندگي خويش افتد

ميهنوز زهر توهمات را در جانش نريخته بو و خود را دگرباره در آن ايام دند متولد«انديشد

ميمي» شده و حس مي يابد توان بدون پناه بردن به توهمات زندگي شيريني كند كه چگونه

و از لذت آن چون نشئه  اما به علت آنكه راوي در اين شيريني لذت برد،» شراب كهنه«داشت

و هم و با داشتن چنين افكاري تنهاست دلي ندارد، دنيا در نظرش به صورت سيرو سياحت

غم« و مي» انگيز يك خانه خالي بي جلوه و آنگاه كه با رسيدن به ايام و كند خبري كودكي

مي تحقيق در آن دل مي آسوده و تحقيق در سنين باالتر را و قصد بازگشت در شود و كند

مي» هاي تو در توي اطاق« ا اين خانه به سركشي اي يا در نخستين وهلهاقتپردازد در آخرين

ت ياوكه اولين درس مربوط به مي»لكاته«همات مي شناسي را به وي كه دادند متوجه شود
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و راه گريز را بر وي بسته به هرحال،. اند زندگي را در همان لحظه به كامش تلخ ساخته

مي نتيجه آن زمانتا: گيرد به طور خالصه چنين است اي كه راوي از تحقيق در گذشته نزديك

و با شروع اولين  و نشاطي برقرار است كه هنوز از تعليمات توهمي خبري نيست سالمتي

و اسارت آغاز مي و دنباله ماجرا در سنين باالتر به اين ترتيب ادامه درس توهم، ترس گردد

.يابد مي
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و خالي نزديك نهر سورن كه رسيدم جلوم يك كوه خشك

و سخت كوه مرا به ياد دايه. پيدا شد ام انداخت، هيكل خشك

اي بين آنها وجود داشت، از كنار كوه گذشتم، دانم چه رابطه نمي

و باصفايي رسيدم كه اطرافش را كوه  در يك محوطه كوچك

و روي زمين از بته. گرفته بود هاي نيلوفر كبود پوشيده شده بود

ن ساخته بودند هاي وزي باالي كوه يك قلعه بلند كه با خشت

.شد ديده مي

در اين وقت احساس خستگي كردم، رفتم كنار نهر سورن

جاي خلوت. زير سايه يك درخت كهن سرو روي ماسه نشستم

مي.و دنجي بود آمد كه تا حاال كسي پايش را اينجا به نظر

هاي ناگهان ملتفت شدم ديدم از پشت درخت. نگذاشته بود

و لباس. به طرف قلعه رفت سرو يك دختربچه بيرون آمد

و سبك گويا با  و پود خيلي نازك سياهي داشت كه با تار

مي. ابريشم بافته شده بود با ناخن دست چپش را و جويد

و بي مي حركت آزادانه مي اعتنا و رد كه.شد لغزيد به نظرم آمد

و مي شناختم ولي از اين فاصله دور زير پرتو او را ديده بودم

تم تشخيص بدهم كه چطور يك مرتبه ناپديد خورشيد نتوانس

بي. شد آنكه بتوانم كمترين من سر جاي خودم خشكم زده بود،

را حركتي بكنم، ولي اين دفعه با چشم هاي جسماني خودم او

و ناپديد شد آيا او موجودي. ديدم كه از جلو من گذشت

و يا يك وهم بود؟ آيا خواب  و يا در بيداري حقيقي ديده بودم



147 

ميبو لرزه–كردم كه يادم بيايد بيهوده بود د، هرچه كوشش

مخصوصي روي تيره پشتم حس كردم، به نظرم آمد كه در اين 

آن ساعت همه سايه و هاي قلعه روي كوه جان گرفته بودند

».دخترك يكي از ساكنين سابق شهر قديمي ري بود

گانه هاي هفت از خاندان معني اول نام يكي به دو معني به كار رفته است»سورن«كلمه

و معني دوم به معني) فرهنگ معين(عصر ساساني است كه محل اقامت آن در سيستان بوده 

و هجوم است ا معني دوم را به كار گرفته كه بايد نويسنده در اينج) فرهنگ معين(يورش

و بدون25و24در بند باشد، زيرا چنانكه ديديم نهر توهمات در آغاز زندگي بشري خشك

و در  و طغيان بود، در كنار آن و آبادي خانه«رونق هاي وزين ساخته هاي ويران كه با خشت ها

و توضيح داده شد كه منظور از به كار بردن صفت1».كردند شده بود مردماني زندگي مي

به جنبهبراي خشت در نظر داشتن» وزين« هاي مثبت تمدن بوده است اما در اين بند كه راوي

مي تحقيق در گذشته مي هاي نزديك و طغيان است بينيم كه نهر توهمات پردازد در حال هجوم

و محكمي كه با خشت و باروي بلند هاي وزين ساختهو دختر توهمات در قله كوه در برج

و غيرقابل دسترس دارد  و شده است مأوايي محفوظ و يا به بيان ديگر در اثر گذشت قرون

و حاصل توهمات در دژ مستحكمي پناه اعصار رفته رفته نهر خشك توهمات به جريان افتاده

و با در نظر گرفتن بند  مي15گرفته است، بينيم كه پيراهن سياه معشوقو مقايسه آن با اين بند

و شكن دهور بر آن افزوده بودند اما در اينجا هاي فراواني بود كه به مرور در آنجا داراي چين

و پودهاي بسيار نازك دربرگرفته است از. دختر توهمات را پيراهني سياه با تار اين تفاوت

 
بهو پاورقي28و25با در نظر گرفتن بندهاي1 و رفتنش و جمالت ابتداي اين بند يعني ظاهر شدن دخترك هاي آنها

و در نظر داشتن مي سوي قلعه باالي كوه كه » الخ... بلندبااليي در باالي برج پهن ايستاده«: نويسد مطلب دكتر سعيد فاطمي

كه روشن مي و مخصوصاً در آنجا و اساطير ايران باستان بوده است شود كه منظور صادق هدايت اشاره مستقيمي به فرهنگ

و خلوتي بود«: گويد مي مي. جاي دنج را به نظر رامي» به اينجا نگذاشته بود رسيد كه تا حاال كسي پايش خواهد اين نكته

به ريشه و كاو آثار باستاني كه در كند كه او نخستين فرديست پي خاطر نشان سازد و تمدن باستان برده هاي درست فرهنگ

.است
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مي چيست در حالي كه مي و دانيم هزاران سال است كه از پديدار شدن اولين توهمات گذرد

ش قاعدتاً بايد چين ده باشد، پس منظور راوي هاي فراوان ديگري بر پيراهن وي افزوده

چيست؟ با در نظر گرفتن اينكه راوي به تحقيق در گذشته نزديك پرداخته است حل مشكل 

گردد بدين معني كه راوي در اين بند در پي تفهيم اين معناست كه اولين تلقينات آسان مي

مي» دايه«توهمي دوران كودكي كه توسط  ك يا تربيت خانوادگي به عمل مي حجم آيد به نسبت

و بي و شكن است كه رفته رفته با ازدياد سن دارايو ضعف حافظه كودك ساده چين

و خم و پيچ و گيج كننده فشردگي مي هاي بسيار يا اي شود تا سرانجام به صورت شبي تيره

و درهم به جلوه مي زلفي سياه بنابراين گزافه نيست اگر راوي را عقيده بر اين. پردازد گري

و سخت كوههي«است كه  و سخت«ماندمي» دايه«به» كل خشك و رابطه بين هيكل خشك

«كوه و تربيت نخستين»و ننجون» يا تربيت نخستين خانوادگي موجود است زيرا اين تعليم

و از راه خويش بسان كوهي است كه در بزرگي نمي توان به سادگي آن را از جاي كند

بهآ كه از متن برمي همان طوربرداشت، اما  و و جويدن ناخن دست چپ يد شباهت اين دختر

و  بخش دوم انكارناپذير است،» لكاته«تن داشتن لباس سياه، با معشوق بخش نخست

و درايتي كه در اثر تحقيق كسب كرده است  خصوصاً كه راوي اين بار به سبب روشن بيني

و» نور خورشيد«قادر است تا وي را در زير  خ«خرد ببيند، اما دختر»ودبا چشمان جسماني

و به سرعت ناپديد مي شود توهمات در پرتو خورشيد استدالل منطقي تاب ايستادگي ندارد

و مطلبي باقي و آن اينكه راوي منطقاً خود را متقاعد سازد كه آيا اينا لكن هنوز مشكل ست

وي» موجودي حقيقي يا يك وهم«موجود  از يكي«است چون تنها مطلب مسلم اين است كه

1.بوده است» ساكنين سابق شهر قديمي ري

به ضميمه1 به رود سورن .مراجعه شود1راجع
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در اي كه جلو من بود يك مرتبه به نظرم آشنا آمد منظره«

وبه بچگي يك روز سيزده در يادم افتاد كه همين جا آمده بودم

و آن لكاته هم بودند ما چقدر آن روز پشت همين. مادر زنم

و بازي كرد درخت يم، بعد يك هاي سرو دنبال يكديگر دويديم

هاي ديگر هم به ما ملحق شدند كه درست يادم دسته از بچه

مي. نيست يك مرتبه كه من دنبال همين. كرديم سرمامك بازي

لكاته رفتم نزديك همان نهر سورن بود، پاي او لغزيد در نهر 

را. افتاد او را بيرون آوردند، بردند پشت درخت سرو رختش

جلو او چادر نماز گرفته عوض بكنند من هم دنبالش رفتم،

او. بودند اما من دزدكي از پشت درخت تمام تنش را ديدم،

مي لبخند مي و انگشت سبابه دست چپش را يك. جويد زد بعد

و لباس سياه ابريشمي او را كه  رودوشي سفيد به تنش پيچيدند

و پود نازك بافته شده بود جلو آفتاب پهن كردند .از تار

. كهن سرو روي ماسه دراز كشيدمباالخره پاي درخت

و نامفهومي كه در عالم صداي آب مانند حرف هاي بريده

مي خواب زمزمه مي بي دست. رسيد كنند به گوشم اختيار هايم را

و نمناك را در مشتم  و نمناك فرو بردم، ماسه گرم در ماسه گرم

فشردم، مثل گوشت سفت تن دختري بود كه در آب افتاده مي

و لب ».اسش را عوض كرده باشندباشد
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كه راوي با تحقيق در گذشته نزديك به ياد ايام كودكي خويش يا بشرهاي ديگر مي افتد

و مدت چگونه به دست والدين يا تربيت خانوادگي به دامن توهمات مي بسته ها چشم افتند

ديمانند كودكي كه به بازي سرمامك مشغول است  گرانو سر بر دامن مامك گذاشته است تا

و وي بعداً با زحمت به جستجوي آنها بپردازد، به هواي شيريني بازي تلقيناتي را  پنهان شوند

مي مي و بيچارگيش و گوش. شود پذيرد كه بعدها موجب عمري سرگرداني آري انسان چشم

و تميز ندارد چنين به اين افكار خو مي كه دهند بسته را در آن زمان كه هنوز قدرت تشخيص

و دسته بعدها ريشه و مسئوالن تربيت از هر صنف اي كن ساختن آنها كم از كندن كوهي نيست

و شوند تا اين توهمات سياه پوش را در جامه كه باشند به لطايف الحيل متوسل مي رو«ها

و موقتاً تا خشك شدن جامه» سفيد«هاي»دوشي و ريشه به اطفال بنمايانند گير شدن هاي سياه

يا ات مقدماتي ايشان را با ظواهر خوشتلقين و حق به جانب بفريبند، اما اگر كسي آيند

و دزدانه موفق به  و فقط يك بار به دنبال يك تمايل پنهاني شخصي چون راوي داستان يك بار

و جاذبه آن دختر تنها  و بداند كه علت گيرندگي ديدن اندام عريان دختر توهمات شده باشد

مي در يك حس كنجكاوي كه روزي پس از آن واقعه شود امكان داردو ميل جنسي خالصه

به» پاي درخت كهن سرو«در  و در نجواي مداوم آن و در كنار نهر توهمات دراز كشد آزادي

و رو كردن  و جهد ورزد تا با زير و ذره»ماسه«مداقه پردازد هاي گرم يا تلقيناتي كه به مرور

و خود را ذره در ذهنش چون ماسه رسوب كرد و تلنبار شده است، به منشأ نخستين برسد ه

.رهايي بخشد
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دانم چقدر وقت گذشت، وقتي كه از سر جاي خودم نمي«

و آرام بود. اراده به راه افتادم بلند شدم بي من. همه جا ساكت

اي كه به اراده يك قوه. ديدم رفتم ولي اطراف خودم را نمي مي

هاي كرد همه حواسم متوجه قدم من نبود مرا وادار به رفتن مي

مث من راه نمي. خودم بود ل آن دختر سياه پوش روي رفتم، ولي

مي پاهايم مي و رد در لغزيدم شدم همين كه به خودم آمدم ديدم

و جلو خانه پدرزنم هستم، نمي را گذرم به خانهچدانم شهر

پسر كوچكش برادر زنم، روي سكو نشسته بود–پدرزنم افتاد 

هاي چشم. مثل سيبي كه با خواهرش نصف كرده باشند–

ي برجسته، رنگ گندمي، دماغ شهوتي،ها مورب تركمني گونه

صورت الغر ورزيده داشت، همين طور كه نشسته بود، انگشت

بي. سبابه دست چپش را به دهنش گذاشته بود اختيار جلو من

و گفتم به».اينا رو شاجون برات داده«: رفتم چون به زن من

هاي تركمني او با چشم–گفت جاي مادر خودش شاه جان مي

ها كرد كه با ترديد در دستش آميزي به كلوچه تعجبخود نگاه 

و. گرفته بود من روي سكوي خانه نشستم او را در بغلم نشاندم

و ساق پايش شبيه–به خودم فشار دادم  ساق پاهاي تنش گرم

و همان حركات بي هاي او شبيهلب. تكلف او را داشت زنم بود

مياما آنچه كه نزد پدرش مرا. هاي پدرش بود لب كرد متنفر

و كشندگي داشت  مثل اين بود–برعكس در او براي من جذبه

–باز او تازه از يك بوسه گرم طوالني جدا شده هاي نيمه كه لب
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لب روي دهن نيمه –هاي زنم بود بازش را بوسيدم كه شبيه

مي لب و گس بود هاي او طعم كونه خيار البد. داد، تلخ مزه

طعم را داشت، در همين وقت ديدم هاي آن لكاته هم همين لب

آن پيرمرد قوزي كه شال گردن بسته بود، از در خانه–پدرش 

شدبي. بيرون آمد بريده بريده. آنكه به طرف من نگاه كند رد

خنديد، خنده ترسناكي بود كه مو را به تن آدم راست مي

مي شانه. كرد مي از زور خجالت. لرزيد هايش از شدت خنده

نزديك غروب شده بود، بلند–به زمين فرو بروم خواستم مي

خواستم از خود فرار بكنم، بدون اراده راه شدم مثل اينكه مي

و هيچ چيز را نمي. خانه را پيش گرفتم ديدم به نظرم هيچ كس

مي مي و ناشناس حركت . كردم آمد كه از ميان يك شهر مجهول

ب خانه و غريب به اشكال هندسي، بريده ريده، با هاي عجيب

مثل اين بود كه هرگز. هاي متروك سياه اطراف من بود دريچه

توانست در آنها مسكن داشته باشد ولي يك جنبنده نمي

و چيزي ديوارهاي سفيد آنها با روشنايي ناچيزي مي درخشيد

توانستم باور بكنم، در مقابل كه غريب بود، چيزي كه نمي

و مهتاب سايهايستادم، جلو هريك از اين ديوارها مي ام بزرگ

ام سر نداشت سايه–افتاد ولي بدون سر بود غليظ به ديوار مي

شنيده بودم كه اگر سايه كسي سر نداشته باشد تا سر سال–

.ميرد مي

و به اطاقم پناه بردم هراسان وارد خانه در همين–ام شدم

و بعد از آنكه مقدار زيادي خون از دماغم  وقت خون دماغ شدم
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من خوابم افتادم، دايه بيهوش در رخت رفت ام مشغول پرستاري

».شد

مي زماني دراز در انديشه و سرانجام راوي با دنبال كردن رشته افكار هاي پيچ در پيچ گذرد

و با در نظر گرفتن اينكه مي دانيم هنوز دو كلوچه شيرين در جيب دارد يا به عبارت خويش

و ديگر هنوز به طور كلي قادر به برا و جزئي ميلي به آنها دارد نداختن بنيان تمام تلقينات نشده

مي اي از جنبه شيريني پاره كند، برخالف ميل هاي مثبت دين را زير دندان خود احساس

مي در راهي گام» بدون اراده«و خويش  مي زن و به طريقي ره و شود پيمايد كه راه رفتن

از لغزيدن دختر سياه پوش را مي و چون هاي خويش توجه كامل دارد ابتداي راه به قدم ماند

و بنابراين مي داند كه امكان لغزيدن يا لغزش يا انحرافش موجود است، اما لذت ارضاي غريزه

و تن دردادن به توهمات آسان اينكه بريدن از تلقينات امر ساده تر است تا به تحقيق اي نيست

دن پرداختن در آنها، وي را بر آن مي و تحقيقي در اديان ديگر به عمل دارد تا باله راه را بپيمايد

و سرانجام  و در بين رجالهمي» همين كه به خود«آورد و آيد باز خويشتن را در شهر جلو«ها

و چون راه را غريزتاً پيموده نميمي» خانه پدرزن افتاده» به خانه پدرزن«داند چرا گذارش يابد،

يابد جز اينكه برادر آن لكاته را نشسته بر سكوي در آنجا نمياي است، اما به هرحال چيز تازه

تع خانه مي و با يا ذكر اطالعات خويش خود را به برادرزن خويش يا1ها رف كردن كلوچهابيند

مي دين جديد مي و به بررسي در آن هاي گذشته پردازد اما مطلب جديدي جز دانسته چسباند

گس«ند طعم توهمات پيشينو جز اينكه مزه اديان ديگر نيز مان و به» تلخ مزه طعم كونه«و

و انحرافات جنسي است، دست» خيار و آنگاه گيرش نميو منشعب از همان توهمات شود

و چون حس مي كند كه چيزي نمانده است تا به دنبال تنوعي پوچ در دام مشابهي گرفتار آيد

و هاي چندش موجبات خرسندي پدر توهمات را فراهم آورد تا با خنده انگيزش ابراز سرور

 
كه در مذهب زرت ونديداداز باب پنجم25در فقره1 شتي رسم بر اين بوده است كه در هنگام عادت نان روغني آمده است

از خوردهمي درونكوچكي به نام  ب اشاره كلوچهاند، در اينجا منظور نويسنده به اين رسم مذهب .ستان نيز هستااي
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ميمي» خجالت«پيروزي نمايد بنابراين از راه رفته غرق و در» به زمين فرو«خواهد شود و رود

مي اين زمان  مي چون به خود و درحالي كه سايه آيد پا به فرار اش يا اثر افكارش گذارد

مي هاي شهر رجاله سفيدي ظاهري خانه و از جلو ها را كدر ميكند ازه و اندازد به درون خانه

با آنجا به اتاق عقل خويش مي گريزد، درحالي كه به اين امر توجه كامل دارد كه ابراز مخالفت

و برابر بازي كردن با سر خويش است .تلقينات كهن مردم كاري بس خطرناك

و خون و از دست دادن راوي با رسيدن به خانه م» مقدار زيادي«دماغ شدن اده از اين

و حياتي بادافره گناهان خود را كه عبارت از دلبستگي مجدد به غرايز بوده است پس مي دهد

و هوشيار شود مدتي مدهوش مي .ماند تا مجدداً به حال پيشين برگردد
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قبل از اينكه بخوابم در آينه به صورت خودم نگاه كردم،«

و بي به قدري محو. روح شده بود ديدم صورتم شكسته، محو

را–شناختم بود كه خودم را نمي رفتم در رختخواب لحاف

. روي سرم كشيدم، غلت زدم، رويم را به طرف ديوار كردم

خي پاهايم را جمع كردم، چشم و دنباله االت خودم هايم را بستم

هايي كه سرنوشت تاريك، اين رشته. را گرفتم

مي غم و پر از كيف مرا تشكيل – داد انگيز، مهيب

و تصويرهاي آنجايي كه زندگي با مرگ به هم آميخته مي شود

هاي كشته شدة ديرين، آيد، ميل منحرف شده به وجود مي

مي ميل و خفته شده دوباره زنده و فرياد هاي محو شده شوند

و دنياي ظاهري كنده–كشند انتقام مي در اين وقت از طبيعت

و حاضر بودم كه در جريان ازلي محو مي –و نابود شوم شدم

به» كجايي؟... مرگ، مرگ«: چند بار با خودم زمزمه كردم همين

و چشم .هايم به هم رفت من تسكين داد

دار. هايم كه بسته شد، ديدم در ميدان محمديه بودم چشم

و پيرمرد خنزرپنزري جلو اطاقم را به بلندي برپا كرده بودند 

مس. چوبه دار آويخته بودند ت پاي دار شراب چند نفر داروغة

در–خوردند مي مادرزنم با صورت برافروخته، با صورتي كه

مي موقع اوقات تلخي زنم حاال مي و بينم كه رنگ لبش پرد

و وحشت چشم مي هايش گرد مي زده از شود، دست مرا كشيد
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و به ميرغضب كه لباس سرخ پوشيده بود ميان مردم رد مي كرد

مي نشان مي و از» ! ...دار بزنيناينم«: گفت داد من هراسان

ميرخواب پريدم مثل كو و حرارته سوختم، تنم خيس عرق

خودم را از اينكه براي–ور بود هايم شعله سوزاني روي گونه

و  و كمي به سر دست اين كابوس برهانم، بلند شدم آب خوردم

.آمد دوباره خوابيدم، ولي خواب به چشمم نمي. رويم زدم

ا طاق به كوزه آب كه روي رف بود خيره در سايه روشن

شده بودم به نظرم آمد تا مدتي كه كوزه روي رف است خوابم 

بي–نخواهد برد  كه يك جور ترس جا برايم توليد شده بود

كوزه خواهد افتاد، بلند شدم كه جاي كوزه را محفوظ بكنم، 

ولي به واسطه تحريك مجهولي كه خودم ملتفت نبودم دستم 

ك و شكست، باالخره پلكعمداً به هاي وزه خورد، كوزه افتاد

ام بلند چشمم را به هم فشار دادم، اما به خيالم رسيد كه دايه

هاي خودم را زير لحاف گره مشت–كند شده به من نگاه مي

در حالت اغما. اي رخ نداده بود كردم، اما هيچ اتفاق فوق العاده

كها صداي در كوچه را شنيدم، صداي پاي دايه م را شنيدم

و پنير را گرفت نعلينش را به زمين مي و رفت نان بعد.كشيد

مي صداي دوردست فروشنده صفرا بره«: خواند اي آمد كه

. نه، زندگي مثل معمول خسته كننده شروع شده بود» شاتوت؟

هايم را كه باز كردم يك تكه شد چشم روشنايي زيادتر مي

از دريچه اطاقم به انعكاس آفتاب روي سطح آب حوض كه 

.لرزيد سقف افتاده بود مي
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و محو شده بود مثل آنقدربه نظرم آمد خواب ديشب دور

ام چاشت مرا دايه.ام اينكه چند سال قبل وقتي كه بچه بودم ديده

ام روي يك آينه دق منعكس آورد، مثل اين بود كه صورت دايه

و الغر به نظرم جلوه كرد آنقدرشده باشد،  به شكل، كشيده

انگاري كه وزن سنگيني: باور نكردني مضحكي درآمده بود

.صورتش را پايين كشيده بود

حال او در اين هنگام به حال. شباهت به اعتياد مجدد نيست بيماري دوباره راوي بي

ماند كه اعتياد را با مشقات فراواني ترك گفته است اما باز به يك لحظه تغافل خوگري مي

و از يادآوري رنجصيد اين دامگه  وه كه چه وحشتناك. هاي گذشته هراسان گشته است شده

و خود را نمي است آن گاه كه در آينه ضمير خويش مي و. شناسد نگرد مرگ بر اين هبوط

و تالش نقش. مسخ مجدد ترجيح دارد هاي ميل«ها بر باد رفته است چون ها بر آب خورده

و خفه شده دوباره و چنگ در جان راوي انداخته بازگشته» محو شده و فرياد انتقام«اند

مي ميل» كشند مي و انديشيدن در آنها هايي كه درعين مالل انگيز بودن به زحمت تفكر ارزند

مي» پر از كيف«لحظات  و نشئه پاياست كه راوي را نيرو را تشكيل و همين كيف دهند

و به مبارزه برخيزد مي راوي پس از در افتادن به اين حالت.بخشد تا دگرباره قد راست كند

و در آرزوي مرگ چشم زماني رو به ديوار مي مي كند كه ها را و در خواب يا در زماني بندد

و ترس مي آرزوهاي ديرياب يا هاي پنهان به سادگي صورت تحقق پذيرند پيرمرد خنزرپنزري

مي مايه بدبختي خود و خودو وارث ميراث گذشتگان را به دار را نيز كه برضد اوهام كشد

و موجبات نارضايي مادرزن خود را فراهم آورده است در پاي چوبه  متداول اجتماع قيام كرده

مي دار حس مي و چون بيدار بي كند ريگ جاي خويش يا مرده شود كوزه يعني موجب اميد

بامي» عمداً«تهي از خواستة اسالف را به سبب ميلي دروني  و براي مبارزه » دايه«طغيان شكند

مي يا اجتماع در زير لحاف مشت مي ها را گره و آماده به شود، اما اتفاقي نمي كند افتد چون
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و اين قبيل مبارزه يك گل بهار نمي بي شود ارزش است كه مشت گره هاي پنهاني همان قدر

و فرياد توت فروش دوره گرد كه در اين هنگا و آماده مبارزه شدن در زير لحاف، م كردن

ايست بر اين سودا كه جمود فكر هزاران ساله شيشكي جانانه» صفرا بره شاتوت«: خواند مي

خسته«زندگي همان است كه بود،. توان زائل ساخت اي نمي مردم را به سهولت شكستن كوزه

.و بدون جنبش» كننده

و خوابآفتاب و خواب دوشين با بازگشت راوي به راه منط تابيده يقهاي روز گذشته

و چهره بي گر شده جلوه» مضحكي«نقاب دايه به صورت خويش از وي فاصله زيادي گرفته

.است
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43بند

مياينكهبا« هم ننجون دانست دود غليان برايم بد است باز

كشيد سر دماغ اصالً تا غليان نمي. كشيد در اطاقم غليان مي

و پسرش برايم ام از خانه از بس كه دايه. آمد نمي اش از عروس

هاي شهوتي خودش شريك كرده حرف زده بود، مرا هم با كيف

بي–بود  زن چقدر احمقانه است، گاهي دگي جهت به فكر

مي اشخاص خانه دايه دانم چرا هرجور زندگي افتادم ولي نمي ام

كه–زدو خوشي ديگران دلم را به هم مي در صورتي

و به طرز دردناكي آهسته مي دانستم زندگي من تمام شده

به من چه ربطي داشت كه فكرم را متوجه. شود خاموش مي

و رجاله زندگي احمق خوب ها بكنم، كه سالم بودند، ها

مي مي مي خوردند، خوب و خوب جماع و خوابيدند كردند

و بال هرگز ذره هاي مرگ اي از دردهاي مرا حس نكرده بودند

و صورت  شان سائيده نشده بود؟ هر دقيقه به سر

مي ننجون مثل بچه خواست همهمي. كرد ها با من رفتار

كه وارد اطاق. من هنوز از زنم رودرواسي داشتم. جاي مرا ببيند

شدم روي خلط خودم را كه در لگن انداخته بودم، مي

مي–پوشاندم مي و ريشم را شانه راشبزدم، موي سر كالهم

–جور رودرواسي نداشتم ام هيچ ولي پيش دايه. كردم مرتب مي

را چرا اين زن كه هيچ رابطه  آنقدراي با من نداشت خودش

اطاق روي داخل زندگي من كرده بود؟ يادم است در همين

مي زمستانانبار آب و دايه. گذاشتند ها كرسي ام با همين من
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هايم باز تاريك روشن كه چشم. خوابيديم لكاته دور كرسي مي

شد نقش روي پرده گلدوزي كه جلو در آويزان بود در مقابل مي

و ترسناكي بود. گرفت چشمم جان مي رويش. چه پرده عجيب

يان هند شالمه بسته زير يك يك پيرمرد قوز كرده شبيه جوك

و سازي شبيه سه و درخت سرو نشسته بود تار در دست داشت

هاي رقاصه بتكده1داسي يك دختر جوان خوشگل مانند بوگام

و مثل اين بود كه مجبور هند، دست هايش را زنجير كرده بودند

كردم شايد اين است جلو پيرمرد برقصد پيش خودم تصور مي

يك سياه چال با مار ناگ انداخته بودند كه به پيرمرد را هم در 

و ريشش سفيد شده بود و موهاي سر .اين شكل درآمده بود

هاي زردوزي هندي بود كه شايد پدر يا عمويم از اين پرده

به اين شكل كه زياد دقيق–از ممالك دور فرستاده بودند 

مي مي مي ام را خواب دايه. ترسيدم شدم با آلود بيدار كردم، او

و موهاي خشن سياهش كه به صورتم ماليده مي شد نفس بدبو

صبح كه چشمم باز شد او به همان–چسبانيد مرا به خودش مي

خط. شكل در نظرم جلوه كرد و فقط هاي صورتش گودتر

.تر شده بود سخت

براي فرار از خودم، ايام بچگي خودم غلب براي فراموشي،ا

خودم را در حال قبل از ناخوشي اينكه براي.آورم را به ياد مي

 
و فرهنگ» بوگام داسي«معني1 به چندين نفر به سفارت هندوستان، متاسفان با وجود مراجعه و مراجعه ه به هاي هندي

بي اميد است چنانچه جوينده. دست نيامد به معني اين كلمه دست يابد بنده را نيز .اطالع نگذارد اي

به ضميمه .مراجعه شود1براي توضيح بيشتر
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مي–حس بكنم كه سالمم–حس بكنم كه هنوز حس كردم

و براي مرگم، براي معدوم شدنم يك نفس دومي  بچه هستم

ميحبود كه به حال من تر ي كه خواهدا به حال اين بچهآورد،م

در مواقع ترسناك زندگي خودم، همين كه صورت آرام–مرد

مي دايه و پريده، چشم ديدم، صورت رنگ ام را هاي گود

و پره بي و كدر و پيشاني استخواني پهن حركت هاي نازك بيني

مي او را كه مي –شد ديدم، يادگارهاي آن وقت در من بيدار

من شايد امواج مرموزي از او تراوش مي كرد كه باعث تسكين

در يك خال گوشتي روي شقيقه–شد مي اش بود كه رويش مو

آورده بود گويا فقط اين روز متوجه خال او شدم، پيشتر كه به 

.شدم كردم اين طور دقيق نمي صورتش نگاه مي

اگرچه ننجون ظاهراً تغيير كرده بود ولي افكارش به حال

مي فقط به زندگي. خود باقي مانده بود و بيشتر اظهار عالقه كرد

هايي كه اول پاييز به اطاق پناه ترسيد مثل مگس از مرگ مي

مي. آورند مي و هر دقيقه عوض .شد اما زندگي من در هر روز

و تغييراتي كه ممكن بود آدم به نظرم مي در آمد كه طول زمان ها

و جريان هزاران اين سرعت چندين سال بكنند، براي من سير

و تندتر شده بود در صورتي كه خوشي آن به طور. بار مضاعف

و شايد از صفر هم تجاوز معكوس به طرف صفر مي رفت

كساني هستند كه از بيست سالگي شروع به جان–كرد مي

كنند در صورتي كه بسياري از مردم فقط در هنگام كندن مي
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و آهسته مثل پيه سوزي كه روغنش تمام مرگشان خيلي آرام

.شوند بشود خاموش مي

ام ناهارم را آورد من زدم زير كاسه آش فرياد ظهر كه دايه

كشيدم با تمام قوايم فرياد كشيدم، همه اهل خانه آمدند جلو 

و زود رد شد به شكمش. اطاقم جمع شدند آن لكاته هم آمد

ح. يده بودئنه هنوز نزا. نگاه كردم باال آمده بود باشي كيمرفتند

ها كردم كه اقالً اين احمق را خبر كردند من پيش خودم كيف مي

.ام را به زحمت انداخته

من حكيم و دستور داد كه باشي با سه قبضه ريش آمد

من چه داروي گران. ترياك بكشم بهايي براي زندگي دردناك

آميز كشيدم افكارم بزرگ، لطيف، افسون بود وقتي كه ترياك مي

و–شدو پران مي در محيط ديگري وراي دنياي معمولي سير

.كردم سياحت مي

و سنگيني چيزهاي زميني آزاد و افكارم از قيد ثقل خياالت

مي مي و خاموشي پرواز و به سوي سپهر آرام كرد مثل اينكه شد

و در يك دنياي مرا روي بال هاي شبپره طاليي گذاشته بودند

و درخشان كه به هيچ مانعي بر مي نمي تهي . كردم خورد گردش

و پركيف بود كه از مرگ كيفش بيشتر تأثيربه قدري اين عميق

.بود

مان ديدم از پاي منقل كه بلند شدم رفتم دريچه رو به حياط

مي دايه به. كرد ام جلو آفتاب نشسته بود سبزي پاك شنيدم
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مون دل ضعفه شديم، كاشكي خدا همه«: عروسش گفت

من ويا حكيمگ» بكشدش راحتش كنه باشي به آنها گفته بود كه

.شوم خوب نمي

. كردم چقدر اين مردم احمق هستند اما من هيچ تعجبي نمي

از همين كه يك ساعت بعد برايم جوشانده آورد چشم هايش

و باد كرده بود اما  ي من زوركي روبروزور گريه سرخ شده بود

ناشي؟ به آوردند آن هم چقدر لبخند زد جلو من بازي در مي

دانستم؟ ولي چرا اين زن به من اظهار خيالشان من خودم نمي

مي عالقه مي يك كرد؟ چرا خودش را شريك درد من دانست؟

و پستان را روز به او پول داده بودند هاي ورچروكيده سياهش

هايش كاش خوره به پستان. مثل دولچه توي لپ من چپانيده بود

ميهاي حاال كه پستان. افتاده بود ميش را كه ديدم، عقم نشست

مي آن وقت با اشتهاي هرچه تمام ام مكيده تر شيره زندگي او را

او تمام تن مرا دستمالي. شدهو حرارت تنمان در هم داخل مي

كه مي و براي همين بود كه حاال هم با جسارت مخصوصي كرد

شوهر داشته باشد، نسبت به من رفتار ممكن است يك زن بي

مي.كرد مي يك به همان چشم بچگي به من نگاه كرد، چون

مي. گرفته وقت مرا لب چاهك سرپا مي من كي داند شايد با

زن زده مثل خواهرخوانده طبق هم مي ها براي خودشان اي كه

.كنند انتخاب مي

و به قول حاال و رو و دقتي مرا زير هم با چه كنجكاوي

و خشك«خودش  من–كردمي» تر اگر زنم آن لكاته به
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چون دادم كرد من هرگز ننجون را به خودم راه نمي رسيدگي مي

از پيش خودم گمان مي و حس زيبايي زنم بيش كردم دايره فكر

يا دايه و و حيا را براي اينكه ام بود فقط شهوت اين حس شرم

.من توليد كرده بود

و از اين جهت پيش دايه فقط او ام كمتر رودرواسي داشتم

ام معتقد بود كه تقدير البد دايه. كرد بود كه به من رسيدگي مي

من اين طور بوده ستاره اش اين بوده به عالوه او از ناخوشي

دل استفاده مي و همه درد هاي خانوادگي، تفريحات، جنگ كرد

منو جدال و گدامنش خودش را براي و روح ساده موذي ها

ع شرح مي و دل پري كه از هووي اينكه روسش داشت مثلداد

و شهوت پسرش نسبت به او دزديده بود، با  و از عشق اوست

مي چه كينه از.كرد اي نقل بايد عروسش خوشگل باشد من

و ام، چشم دريچه رو به حياط او را ديده هاي ميشي، موي بور

.دماغ كوچك قلمي داشت

س» دايه«در بند پيشين گفتيم كه قيافه هاي متوالي به شكل بب انديشيدندر نظر راوي به

برپي» ننجون«در آمده است يا به تعبير ديگر راوي رفته رفته به اعماق فكر» مضحكي« و برده

و بد تركيب صورتش توجه پيدا كرده حماقت هاي وي به همان وضوح كه بر خال گوشتي

ت» دايه«است، آگاهي يافته، اما نه چنين تصور رود كه  از نها ملقمهيا تربيت نخستين اي

و حماقت و موهومات با خرافات هاست، نه چنين نيست، چون در تربيت نخستين همراه

و حماقت و موهومات ها به ميزان اندكي نيز روش انديشيدن را به طفل تلقين خرافات

با آموزند مي مي» غليان«دايه معتاد به آنكهو و داند دود غليان يا انديشيدن در موهومات است

را» سر دماغ«آنكه راي راوي مضر است اما مجبور است برايب بيايد يا به عبارت ديگر خود
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حد منطقي جلوه دهد مقداري داليل عقلي چاشني گفته » هاي شهوتي كيف«هاي خويش كه از

و رجاله زندگي احمق«و مطالب مربوط به به تجاوز نمي»ها ها كند، نمايد تا فريب قيافه حق

ازجانبش كارگر  و نتيجه مطلوب به دست آيد غافل آموختن همين ميزان اندك آنكه افتد

و پي بي انديشيدن نيز براي افراد اجتماع اساسي خرافات تلقيني چون دود غليان مضر بردن به

و سرانجام كار فرد معتاد به تفكر را به ترياك يا انديشيدن عميق مي و كار به جايي است كشاند

و با ولع حاضر نمي شود منتهي مي از كه ديگر به سادگي شود غذاي روح خويش را

و آنگاه چون دست» هاي ورچروكيده پستان« را گزافه» دايه«پخت اين دايه اجتماع بمكد گو

با مقابلش بگيرند زير آن مي و مي» تمام قواي«زند آن منطقي خويش فرياد و از قبول كشد

ميو ادعاي حق آزادي ورزد استنكاف مي و در مقابل چنين پيشامد. كند فكر در اين هنگام

و دست به دامن درد شناس اجتماع ناگواري تمام اركان پوسيده اجتماع را هراس در مي گيرد

مي يا حكيم و حكيم باشي مي شوند حق باشي كه چاره را ناچار بيند به اين استدالل كه دادن

ويز اي نمي آزادي فكر به يك نفر به جايي لطمه ند اجازه آزادي فكر يا كشيدن ترياك را به

و راوي يا انسان مي هاي شبپره بر بال«هاي آزاده با به كف آوردن چنين حق عظيمي دهد

مي» طاليي و به سير انديشه سوار مي» سپهر آرام«شوند و ديگر خندهو خاموش هاي پردازند

و» زوركي« همناشيانه مسئوالن ترب» بازي در آوردن«دايه و ابراز و ابراز عالقه يت دردي آنان

و تغيير ظاهري قيافه دايه نه تنها فعالً دليل تغيير زوركي آنها نمي تواند مثمر ثمري باشد

مي بلكه به وضوح از جمود كهن افكارش نيست دهد، راوي داستان با به دست سال آن گواهي

و پرورش آوردن حق تفكر آزاد ديگر حاضر نيست او را پيوسته به اي ن دليل كه موجبات رشد

و از مستورترين نقاط بدنش اطالع روشن دارند، ناتوان خطاب هايش را پديد آورده اندام اند

و به جايش تصميم بگيرند، چون براي هر فرد انديشمندي  ميكنند از زماني فرا رسد كه بايد

و بر دستورهاي شاذ آن ها كه به سبب عنادها، زير نفوذ تلقيني ازمنه كهن شانه خالي كند
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و صورت ها، گدامنشي گري موذيها، شهوات، جدال و هزاران عيب ديگر به وجود آمده ها

و الزم االجراء خوانده شده است، بخندد و قانون به خود گرفته و دين .عرف
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44بند

مي دايه« به ام گاهي از معجزات انبياء برايم صحبت كرد،

ولي. خواست مرا به اين وسيله تسليت بدهد خيال خودش مي

و حماقت او حسرت مي گاهي برايم. بردم من به فكر پست

كرد، مثالً چند روز پيش به من گفت كه دخترم خبرچيني مي

به ساعت خوب پيرهن قيامت براي بچه) يعني آن لكاته(

مي. دوخته، براي بچه خودش مي دانست بعد، مثل اينكه او هم

مي. ري دادبه من دلدا ها دوا رود برايم از دروهمسايه گاهي

و جام درمان مي مي آورد پيش جادوگر، فالگير سر كتاب. رود زن

مي باز مي و راجع به من با آنها مشورت چهارشنبه. كند كند،

گوش يك كاسه آورد كه در آن پياز، برنج آخر سال رفته بود فال

به–و روغن خراب شده بود  نيت سالمتي من گفت اينها را

و كثافت و همه اين گند من گدايي كرده ها را دزدكي به خورد

هاي حكيم باشي را به ناف فاصله به فاصله هم جوشانده. داد مي

بي همان جوشانده. بست من مي كه برايم تجويز كرده پيري هاي

پر زوفا، رب سوس، كافور، پر سياوشان، بابونه، روغن غاز،: بود

و هزار جور صنوبر، نشاسته، خاكه تخم كتان، تخم شير

 ...مزخرفات ديگر 

چند روز پيش يك كتاب دعا برايم آورده بود كه رويش

نه تنها كتاب دعا بلكه هيچ جور. يك وجب خاك نشسته بود

و افكار رجاله و نوشته چه. خورد ها به درد من نمي كتاب

و دونگ هاي آنها داشتم، آيا من خودم نتيجه احتياجي به دروغ
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آ يك رشته نسل و تجربيات موروثي نها در من هاي گذشته نبودم

باقي نبود؟ آيا گذشته در خود من نبود؟ ولي هيچ وقت نه 

اَ و و نه وضو و نه صداي اذان و دوال مسجد و تف انداختن خ

و صاحب اختيار مطلق و راست شدن در مقابل يك قادر متعال

ي نداشته تأثيركه بايد به زبان عربي با او اختالط كرد در من

كه سالمت بودم چند بار اجباراً اگرچه سابق بر اين، وقتي. است

ميام به مسجد رفته كردم كه قلب خودم را با ساير مردمو سعي

و هماهنگ بكنم اما چشمم روي كاشي و جور هاي لعابي

مي رنگارنگ ديوار مسجد كه مرا در خواب و هاي گوارا برد

مي بي كردم، اختيار به اين وسيله راه گريزي براي خودم پيدا

مي در موقع دعا كردن چشم–دش خيره مي بستم هاي خودم را

در اين شبي كه براي–گرفتمو كف دستم را جلو صورتم مي

خودم ايجاد كرده بودم مثل لغاتي كه بدون مسئوليت فكري در 

مي خواب تكرار مي ولي تلفظ اين كلمات. خواندم كنند، من دعا

يك از ته دل نبود، چون من بيشتر خوشم مي نفر دوست آمد با

يا آشنا حرف بزنم تا با خدا، با قادر متعال چون خدا از سر من 

.زياد بود

و نمناك خوابيده بودم زماني كه در يك رختخواب گرم

و در اين  همه اين مسائل برايم به اندازه جوي ارزش نداشت

يا موقع نمي اينكه خواستم بدانم كه حقيقتاً خدايي وجود دارد

ان روي زمين است كه براي استحكام مقام فقط مظهر فرمانرواي

و چاپيدن رعاياي خود تصور كرده اند، تصوير روي الوهيت
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مي زمين را به آسمان منعكس كرده كه اند فقط خواستم بدانم

نه شب را به صبح مي مي. رسانم يا كردم در مقابل مرگ، حس

و  و اعتقاد چقدر سست و ايمان يك بچگانهمذهب و تقريباً

ت و خوشبخت بود جور در–فريح براي اشخاص تندرست

و حاالت جانگدازي كه طي مقابل حقيقت وحشتناك مرگ

و روز رستاخيز به آنچه كردم مي و پاداش روح راجع به كيفر

كه من تلقين كرده بودند يك فريب بي و دعاهايي مزه شده بود

ي تأثيربه من ياد داده بودند، در مقابل ترس از مرگ هيچ 

.تنداش

كساني كه درد–كرد نه، ترس از مرگ گريبان مرا ول نمي

در–فهمند اند اين كلمات را نمي نكشيده به قدري حس زندگي

ترين لحظه خوشي جبران كوچكمن زياد شده بود كه 

مي ساعت و اضطراب را ومي. كرد هاي دراز خفقان ديدم كه درد

و مع من–ني بود رنج وجود دارد ولي خالي از هرگونه مفهوم

و ناشناس شده بودم، به طوري ميان رجاله ها يك نژاد مجهول

ام كه فراموش كرده بودم كه سابق بر اين جزو دنياي آنها بوده

و چيزي كه وحشتناك بود حس مي كردم كه نه زنده زنده هستم

اي با دنياي نه مرده مرده فقط يك مرده متحرك بودم كه نه رابطه

و نه از فرا زنده ميها داشتم و آسايش مرگ استفاده .كردم موشي

............................................................................................«
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يا تربيت اجتماعي هر اقليمي پيوسته از اين امر كه در دايره زندگي» دايه«

و يا ناخوش دست و عروسان جديدي ظاهر شوند هايي در فرزندانشيپروردگانش معشوقگان

و بي در بروز كند كه موجب عليلي يا به عبارت ديگر هوشياري آنان حرمت گشتن وي شود

و در راه تثبيت به ظاهر جاوداني حيثيت خويش از دست يازيدن به هيچ هراس مي افتد

و انبياء است كه فكر فرزندان: كند كاري فروگذار نمي دغل گاهي داستان معجزات اولياء

مياجت دي ماع را در خمودگي نگه و پايداري وندارد، گاهي اخبار قيامت تا روز رستاخيز

و سرفال باز كردن  و دعا نويسي مي موجب عقبجادو به راه اجراي شود، زماني ماندگي آنان

كه دستورات مذهبي عمر تلف مي و با زباني بيگانه با خدايي و از روي ترس قادر متعال«كنند

مي» ار مطلقو صاحب اختي و التماس و خالصه پيوسته قلمداد شده است به زاري پردازند

اما راوي ابتدا. هاي بكر قدرت تجلي نيابند وجود دارد تا انديشه» هزار جور مزخرفات ديگر«

و بعد با به دست آوردن حق آزادي فكر از يكايك اين موانع مي و با پرداختن به تفكر گذرد

را لقمه و اغنياء براي هاي گلوگيري و ديگران به نام» چاپيدن«كه زورمندان و دين هاي خدا

و پاداش«و» روز رستاخيز« مي» اند چپانيده«در دهانش» كيفر و بر و» تندرست«گرداند

و ثقلمي» خوشبخت« و پس از رها شدن از اين امتالئات كه شود و اعصار هاي سرد قرون

و زور نداشته و ترس مي حقيقتي جز شهوت و اند، قادر بودن آنها» بچگانه«شود تا به سستي

و جز مرگ چيزي را به عنوان پايان حقيقي حيات بشر نپذيرد، لكن هنوز هم با آنكه پي برد

و  و از نسل مي جدا از رجاله» نژادي«خود را روشن بين داند اما رهايي مطلق برايش حاصل ها

و» زنده زندهنه«نشده است زيرا  و ظاهر»مرده مردهنه«است ، گاهي نيز جذبه تلقينات گذشته

و به خود مي و نگار اوهام او را واپس بر كشند اما راوي با قرار دادن كف دست پر از نقش ها

شب روي چشم و و ايجاد مصنوعي حالت دوران كوته فكري هاي تيره سرگرداني سعي ها
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و جهالت مي در كند خاطرات تلخ و از بازگشت آميز گذشته را مجدداً مخيله خويش زنده سازد

1.به قهقرا دوري جويد

خواستم بدانم حقيقتاً خدايي وجود دارد يا اينكه فقط مظهر فرمانروايان روي در اين موقع نمي«: با مقايسه اين جمالت1

و چاپيدن رعاياي خود تصور كرده زمين است و مرور14از همين بند با شرح بند» ... اند كه براي استحكام مقام الوهيت

مي آينده يك پندارمجددي بر خالصه .شود اثر فرويد، روشني مطلب بيشتر



172 

45بند

»............................................................................................

سر شب از پاي منقل ترياك كه بلند شدم از دريچه اطاقم به 

بيرون نگاه كردم، يك درخت سياه با در دكان قصابي كه تخته 

 هاي تاريك، در هم مخلوط شده سايه–كرده بودند پيدا بود 

مي. بودند و موقت است حس آسمان. كردم كه همه چيز تهي

و قيراندود مانند چادر كهنه سياهي بود كه به وسيله  سياه

بي ستاره و درخشان سوراخ سوراخ شده باشد هاي در–شمار

بي. همين وقت صداي اذان بلند شد گويا. موقع بود يك اذان

. رفته بود زني، شايد آن لكاته مشغول زائيدن بود، سر خشت

من با خودم.شد صداي ناله سگي از البالي اذان صبح شنيده مي

اگر راست است كه هر كس يك ستاره روي آسمان«: فكر كردم

و بي معني باشد شايد من اصالً دارد، ستاره من بايد دور، تاريك

از!ام ستاره نداشته در اين وقت صداي يك دسته گزمه مست

و شوخيميتوي كوچه بلند شد كه  هم گذشتند هاي هرزه با

و خواندند. كردند مي :بعد دسته جمعي زدند زير آواز

 بيا بريم تا مي خوريم،«

 شراب ملك ري خوريم،

»حاال نخوريم كي خوريم؟
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من هراسان خودم را كنار كشيدم، آواز آنها در هوا به طور

شدكمكمپيچيد، مخصوص مي و خفه با.نه. صدايشان دور آنها

 ...دانستند من كاري نداشتند، آنها نمي

و تاريكي همه جا را فراگرفت من پيه سوز دوباره سكوت

اطاقم را روشن نكردم، خوشم آمد كه در تاريكي بنشينم تاريكي 

و در همه چيز تراوش  اين ماده غليظ سيال كه در همه جا

گم. كند مي من به آن خو گرفته بودم در تاريكي بود كه افكار

كه ام، ترس شده هاي فراموش شده، افكار مهيب باور نكردني

نو نمي دانستم در كدام گوشه مغزم پنهان شده بود، همه از سر

مي جان مي مي گرفت، راه و به من دهن كجي كرد كنج افتاد

و هيكل بي اطاق، پشت پرده كنار در، پر از اين افكار شكل هاي

يك.و تهديد كننده بود هيكل ترسناك نشسته آنجا كنار پرده

و نه خوش بود، تكان نمي هر دفعه. حال خورد، نه غمناك بود

مي كه برمي به صورت او آشنا. كرد گشتم توي تخم چشمم نگاه

–بودم، مثل اين بود كه در بچگي همين صورت را ديده بودم 

ها بود، كنار نهر سورن من با بچهدربه سيزدهيك روز

مي سرمامك هم بازي ين صورت به نظرم آمده بود كه با كردم،

بي صورت و خطر هاي معمولي ديگر كه قد كوتاه مضحك

داشتند، به من ظاهر شده بود صورتش شبيه همين مرد قصاب 

من.ي دريچه اطاقم بودروبرو گويا اين شخص در زندگي

و او را زياد ديده بودم گويا اين سايه همزاد  دخالت داشته است

و در دايره محدو  ...د زندگي من واقع شده بود من
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همين كه بلند شدم پيه سوز را روشن بكنم آن هيكل هم

و ناپديد شد رفتم جلو آينه به صورت خودم. خود به خود محو

–دقيق شدم، تصويري كه نقش بست به نظرم بيگانه آمد 

و ترسناك بود تر از خودم شده بود عكس من قوي. باورنكردني

توانستمه شده بودم به نظرم آمد نميمن مثل تصوير روي آين

ترسيدم اگر فرارمي. تنها با تصوير خودم در يك اطاق بمانم

 روبروبكنم او دنبالم بكند مثل دو گربه كه براي مبارزه 

تا در اما دستم را بلند كردم جلو چشمم گرفتم. شوند مي

اغلب.چاله كف دستم شب جاوداني را توليد كنم

ك و مستي مخصوصي داشت به طوري حالت وحشت برايم يف

مي كه سرم گيج مي و زانوهايم سست ميشد رفت خواستمو

اين–ناگهان ملتفت شدم كه روي پاهايم ايستاده بودم. قي بكنم

توانستم روي مسئله برايم غريب بود، معجز بود چطور من مي

آمد اگر يكي از پاهايم را تكان پاهايم ايستاده باشم به نظرم مي

مييم رفت يك نوع حالت سرگيجه برايم دادم تعادلم از دست

و موجوداتش بي اندازه از من دور شده بودند پيدا شده بود زمين

را به طور مبهمي آرزوي زمين لرزه يا يك صاعقه آسماني

و روشني به دنيا اينكه كردم براي مي بتوانم مجدداً در دنياي آرام

.بيايم

وقتي كه خواستم در رختخواب بروم چند بار با خودم

هايم بسته بود، ولي از صداي خودملب» ...مرگ ... مرگ«: گفتم
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هايي شده ترسيدم اصالً جرأت سابق از من رفته بود، مثل مگس

هاي خشكيده آورند، مگس بودم كه اول پاييز به اطاق هجوم مي

وِو بي مدتي. ترسيدندمي بال خودشانزِزوِجان كه از صداي

گل بي ميةحركت يك پي ديوار كز كهمي كنند همين كه برند

مي زنده هستند خودشان را بي و ديوار و مرده محابا به در زنند

».افتد آنها در اطراف اطاق مي

به: بداند واقعاً به كدام دنيا تعلق داردآنكه راوي پس از به دست آوردن آزادي فكر براي

ر مي ها يا به دنياي روشن آزادگان، مدت جالهدنياي سياه و پس از آن هنگامي ها به تفكر پردازد

مي» از پاي منقل ترياك«كه  و از دريچه اتاق عقل بلند به دنياي اطراف) نه از روزن پستو(شود

مي مي ها شاهد كند بدين معني كه در دنياي رجاله نگرد وضع را به گونه ديگري مشاهده

و تخته شده قصاب يا به عبارت ديگر دور شدن خوي» درخت سياه« و دكان كساد ناداني

و  بي» هاي تاريك سايه«بهيمي از زندگي بشري و ميو محو و. شود ثبات اوهام آسمان كهنه

و درخشان ستاره«اي به وسيله پوسيده» چادر«قيراندود توهمات سرانجام مانند  » هاي بيشمار

د» سوراخ سوراخ شده«تفكر و اضمحالل استو اكنون با مقايسه.ر حال از هم گسيختگي

و» هاي بيشمار درخشان ستاره« هاي ابر پشت توده«كه» هاي رنگ پريده ستاره«از اين بند

مي22از بند» شدند ناپديد مي هاي شويم كه در نتيجه به دست آمدن آزادي تفكر، ستاره متوجه

و اند گذاشتهدرخشان انديشه رو به ازدياد  و ابرهاي توهمات ديگر قادر به پوشاندن آنها نيست

در بشر طي مبارزات قرن و توانسته است هاي متمادي سرانجام به پيروزي نهايي نزديك گشته

و رفته رفته چادر قيرگون  و درست انديشي علمي ابرهاي جهل را كنار زند سايه خرد

خ توهمات را از فراز انديشه و پرتو و تمدن را هاي بشري برگيرد و فرهنگ رد را تابان سازد

و آيا راوي واقعاً شاهد چنين دنيايي شده  به راه راست هدايت كند، اما آيا واقعاً چنين است؟

است؟ نه، مسلماً نه، چون راوي پس از تفكرات بسيار تنها در ذهن خويش چنين نتيجه گرفته 
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و خوي بهيمي خويش را فراموش است كه هر آينه اگر بشر پندارهاي نخستين را به دور افك ند

و آسايش  و با ياري جستن از پرتو خرد آزادگان ره راستان گيرد مسلماً به سرمنزل تكامل كند

بي«رسد، لكن مي مي» موقع در همين وقت صداي يك اذان و صالي پر طنين بلند شود

از توهمات كوس انا رجل را در آفاق مي و خوي بهيمي آن چو ناله سگي به» البالي« كوبد آن

مي گوش مي و شوربختي پيشين آغاز و گزمه رسد هاي تفويضي هاي مست از قدرت گردد

شوند تا از غفلت ديگران به حد اعال قانون در زماني كه همگان در خوابند يك صدا مي

و بهره ري«مند گردند بي» شراب ملك بيا مدعي را به كام ريزند زيرا مجلس . انتظار ست سفره

مي گزمه اين از ها يا عمال حاكمان اجتماع چنان كه در متن بينيم كاري به كار راوي ندارند زيرا

و نيز براي ماجرا بي .راوي هنوز افكار خود را علني نكرده استاينكه اطالعند

و تاريكي همه جا را فرا مي و راوي از عالم خوش به دنبال اين پندار دوباره سكوت گيرد

و تخيالت بيرون مي و به تاريكي در كدام گوشه«داند كه نمي» افكار مهيب باور نكردني«آيد

جاش پنهان شده»مغز و پيرمرد خنزرپنزري كه شبيه آن را در همه و به دوران كودكي اند

و به مرد قصاب يا خوي وحشي مي كه توانيم ببينيم مي» همزاد«گري و وي بوده است انديشد

مي يكايك آنها را دگرباره با دهد روشن كردن پيه سوز يا چراغ خرد در ترازوي سنجش قرار

و علمي تاب  و چون هيچ كدام در مقابل داليل عقلي تا مطمئن شود كه اشتباهي نكرده است

مي مقاومت نمي و راوي با نگرشي مجدد در ضمير خويش آورند پس به يك باره محو شوند

و دور شدن از دنياي رجالهيابد كه نه تنها در نتيجه تفكرات مداو درمي ها چيزي از دستم

تواند بر پاي خويش بايستد، اما نداده بلكه نيرومندتر هم شده است، طوري كه به سهولت مي

وي باز با خود مي و اين از آن روست كه انديشد كه هنوز ياراي ايستادن بر يك پاي را ندارد

يعت بشري را در خود معدوم كرده است در حقيقت با بريدن از اجتماع يك ركن اساسي از طب

و خوي زندگي اجتماعي ياراي ايستادگي در برابر سوانح طبيعي  زيرا انسان بدون داشتن خلق

و اين انديشه و مسلماً بتواند پس از حادث شدن را ندارد، اي مبهم است كه انسان حتماً
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مي»اي زمين لرزه«يا» صاعقه« و تمدن فعلي را در ريزد كه بنيان توهمات را در هم و فرهنگ

و روشني«كوبد هم مي چشم باز كند كه بدون دغدغه بتواند به سوي كمال» در دنياي آرام

و در آرزوي مبهم دنيايي بنابراين براي راوي كه از دنياي رجاله. برود و«ها بريده است روشن

مي» آرام يا آرزوي مرگ جز مرگ) ها به دست نخواهد آمد كه به اين زودي(برد به سر

.اي نيست چاره
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مي پلك« آمد، يك دنياي محو جلوم هاي چشمم كه پايين

اش را خودم ايجاد كرده بودم بست يك دنيايي كه همه نقش مي

و مشاهداتم وفق مي تر در هر صورت خيلي حقيقي. داد با افكار

و عايقي اينكه مثل. تر از دنياي بيداريم بودو طبيعي هيچ مانع

و مكان  و تصورم وجود نداشت، زمان را تأثيردر جلو فكر خود

اين حس شهوت كشته شده كه خواب–دادند از دست مي

و اتفاقات  زاييده آن بود، زاييده احتياجات نهايي من بود اشكال

از. كرد باور نكردني ولي طبيعي جلو من مجسم مي آنكهو بعد

شدم، در همان دقيقه هنوز به وجود خودم شك داشتم، بيدار مي

و مكان خودم بي كه گويا خواب–خبر بودم از زمان هايي

آن ديدم همه مي و تعبير حقيقي اش را خودم درست كرده بودم

. از شب خيلي گذشته بود كه خوابم برد.ام دانسته را قبالً مي

و كه خانه هاي شهر ناشناسي كوچهناگهان ديدم در هاي عجيب

غريبي به اشكال هندسي، منشور، مخروطي، مكعب با 

و ديوار آنها بته نيلوفر دريچه و به در و تاريك داشت هاي كوتاه

مي پيچيده بود، آزادانه گردش مي و به راحتي نفس كشيدم، كردم

همه سر جاي. ولي مردم اين شهر به مرگ غريبي مرده بودند

د، دو چكه خون از دهنشان تا روي خودشان خشك شده بودن

مي. لباسشان پايين آمده بود زدم، سرش كنده به هر كسي دست

مي مي جلو يك دكان قصابي رسيدم ديدم مردي شبيه. افتاد شد

يك پيرمرد خنزرپنزري جلو خانه و مان شال گردن بسته بود
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و با چشم پلك آنها اينكه هاي سرخ مثل گزليك در دستش بود

مي را بريده از بودند به من خيره نگاه كرد خواستم گزليك را

دستش بگيرم سرش كنده شد به زمين افتاد من از شدت ترس 

مي پا گذاشتم به فرار، در كوچه مي ها ديدم دويدم هر كسي را

ترسيدم پشت سرم را نگاه سر جاي خودش خشك شده بود مي

ك بكنم، جلو خانه پدرزنم كه رسيدم وچك آن بردار زنم، برادر

لكاته روي سكو نشسته بود؛ دست كردم از جيبم دو تا كلوچه 

درآوردم خواستم به دستش بدهم ولي همين كه او را لمس 

و بيدار. كردم سرش كنده شد به زمين افتاد من فرياد كشيدم

، خفقان قلب داشتم، به نظرم هوا هنوز تاريك روشن بود. شدم

د آمد كه سقف روي سرم سنگيني مي بيكرد، اندازه يوارها

و سينه مي ضخيم شده بود ديدم چشمم كدر. خواست بتركد ام

مدتي به حال وحشت زده به تيرهاي اطاق خيره شده. شده بود

مي بودم، آنها را مي و دوباره از سر نو شروع همين. كردم شمردم

كه چشمم را به هم فشار دادم صداي در آمد، ننجون آمده بود 

د، چاشت مرا گذاشته بود در اطاق باالخانه، اطاقم را جارو بزن

من رفتم باالخانه جلو ارسي نشستم، از آن باال پيرمرد 

خنزرپنزري جلو اطاقم پيدا نبود، فقط از ضلع چپ، مرد قصاب 

ديدم، ولي حركات او كه از دريچه اطاقم ترسناك، سنگين را مي

و بيچاره جلوو سنجيده به نظر مي ه آمد از اين باال مضحك

و مي كرد، مثل چيزي كه اين مرد نبايد كارش قصابي بوده باشد

دو يابوهاي سياه الغر را كه دو طرف–بازي درآورده بود  شان
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و سرفه مي رأس گوسفند آويزان بود و عميق كردند هاي خشك

مرد قصاب دست خويش را به سبيلش كشيد، نگاه. آوردند

و دو تا از  آنها را به زحمت برد خريداري به گوسفندها انداخت

روي ران گوسفندها را نوازش–و به چنگك دكانش آويخت 

مي. كرد مي ياد ماليد البد شب هم كه دست به تن زنش

مي گوسفندها مي و فكر مي افتاد كشت كرد كه اگر زنش را

».شد چقدر پول عايدش مي

و بيماري«قبالً با استفاده از مطالب كتاب اثر زيگموند فرويد،»هاي رواني تعبير خواب

مياينجاو در1توضيح مختصري درباره خواب داده شد از نيز دنياي آنكه بينيم كه راوي پس

و  و طبيعي حقيقي«منطقي جديد خويش را دنيايي بهتر از» تر از دنياي تر و قبل تلقيني

مي هوشياري مي كه داند ما را متوجه اين نكته ده زايي«كند كه خواب چيزي جز آنچه

مي» احتياجات و انسان در صورت تعمق هاي خويش ببرد تواند پي به تعبير خواب است نيست

بهو بداند كه منشاء خواب و ها چيزي به غير از آنچه كه قبالً در زندگي ما اتفاق افتاده است

از. وجهي بر ضمير آگاه يا ناخودآگاه اثر نهاده است، نيست در(ذكر اين مقدمه راوي پس و با

مي) نظر گرفتن بند قبل مي به خواب و آرزوهاي خود را تحقق يافته مي رود و مشاهده كند بيند

و تمدن مربوط به آن  و فرهنگ گرفتار»به مرگ غريبي«كه در اثر پيشامد عجيبي تمام توهمات

و وي در چنين حالتي مي ها، ها، مدرسه تواند فارغ از هرگونه توهمي در ميان خانه آمده است

و كنايس سجدها، كاخم و» آزادانه گردش«ها و در پايان به سبب».به راحتي نفس بكشد«كند

مي تنها بودن دچار خلجان مي و با ترس از خواب گذرد كه دايه وارد چندي نمي. پرد شود

و راوي كه اكنون پس از انديشه مي از هاي فراوان داراي روشن شود، و بيني خاص شده است

 
و« كنم جاي ترديدي باقي بماند كه هدايت از كتاب فكر نمي5و شرح بند46با مرور مجددي به متن1 تعبير خواب

.اثر فرويد الهاماتي گرفته است» هاي رواني بيماري
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ميديگر افراد اج به تماع برتر گشته است اتاق معمول خويش را ترك و يا» باالخانه«گويد

از مرتبه بلندتري نقل مكان مي و و اجتماعي مجدداً به نظاره محيطآنجا كند هاي تربيتي

مي خويش مي و در قضاوت خويش خطايي پردازد ومطمئن شود كه راه را درست پيموده

واقعاً در اندوختن علم تشنه دانستن آنكه به علتنكرده است چون پيرمرد خنزرپنزري 

و مرد قصاب براي پوشاندن خوي بهيمي  و ناپيدا است حقيقت نبوده، از آن بلندي ناچيز

و  و ارضاي ميلي سركوفته به شغل قصابي تن در داده است در حالي» بازي درآورده«خويش

و حتي تمام انسان بود كه اگر آزاد مي مي«ها خويش خونخواريو به غريزه» كشت زنش را

كرد يا به تعبير ديگر پيوسته به سبب ناداني به طور كامل در ارضاي اين غريزه تقديم مي

.كوشيد مخرب مي
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و يك تصميم گرفتم« ،جارو كه تمام شد به اطاقم برگشتم

تصميم وحشتناك، رفتم در پستوي اطاقم گزليك دسته

با دامن قبايم استخواني را كه داشتم از توي مجري درآوردم، 

و زير متكايم گذاشتم، اين تصميم را از  تيغه آن را پاك كردم

دانستم چه در حركات مرد قصاب ولي نمي–قديم گرفته بودم 

ميبري بود وقتي كه ران گوسفندها را تكه تكه مي كرد، د، وزن

بي بعد نگاه تحسين آميز مي كه كرد كه من هم اختيار حس كردم

از مي خواستم از او تقليد بكنم الزم داشتم كه اين كيف را بكنم

دريچه اطاقم ميان ابرها يك سوراخ كامالً آبي عميقي روي 

آسمان پيدا بود، به نظرم آمد براي اين كه بتوانم به آنجا برسم 

را. نردبان خيلي بلند باال برومبايد از يك  روي كرانه آسمان

آلود گرفته بود، به طوري كه روي همه ابرهاي زرد غليظ مرگ

و پر از كيف بود شهر سنگيني مي كرد يك هواي وحشتناك

مي نمي شدم، هميشه در اين هوا دانم چرا من به طرف زمين خم

و افتادم ولي حاال كه مرگ با صورت خون به فكر مرگ مي ين

هاي استخواني بيخ گلويم را گرفته بود، حاال فقط تصميم دست

هم–گرفتم  با خودم ببرم اما تصميم گرفته بودم كه اين لكاته را

شد«: تا بعد از من نگويد ».خدا بيامرزدش، راحت

كه در اين وقت از جلو دريچه اطاقم يك تابوت مي بردند

و باالي تابوت شمع روشن كرده رويش را سياه كشيده بودند

اهللا«صداي. بودند و»ال اله اال مرا متوجه كرد همه كاسب كارها
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و هفت قدم دنبال تابوت رهگذران از راه خودشان برمي گشتند

حتي مرد قصاب هم آمد براي ثواب هفت قدم دنبال. رفتند مي

و به دكانش برگشت سر. تابوت رفت ولي پيرمرد بساطي از

به.م نخوردسفره خودش ج همه مردم چه صورت جدي

و آن دنيا افتاده  خودشان گرفته بودند شايد ياد فلسفه مرگ

ام را كه برايم جوشانده آورد ديدم، اخمش درهم دايه–بودند 

مي بود، دانه با هاي تسبيح بزرگي كه دستش بود و انداخت

به–كرد خودش ذكر مي بعد نمازش را آمد پشت در اطاق من

و بلن ميكمرش زد »... اللهم، اللهم«كردد بلند تالوت

ولي تمام اين. ها بودم مثل اينكه من مأمور آمرزش زنده

برعكس كيف.ي نداشتتأثيرها در من هيچ مسخره بازي

و دروغي اما اقالً چند كردم كه رجاله مي ها هم اگرچه موقتي

من يك تابوت نبود، كردند آيا اطاق ثانيه عوالم مرا طي مي

و تاريكرختخ كه وابم سردتر تر از گور نبود؟ رختخوابي

و مرا دعوت به خوابيدن مي چندين بار. كرد هميشه افتاده بود

ها به نظرمشب–اين فكر برايم آمده بود كه در تابوت هستم 

مي اطاقم كوچك مي و مرا فشار آيا در گور همين. داد شد

كنند؟ آيا كسي از احساسات بعد از مرگ خبر احساس را نمي

 دارد؟

و بعد از يك شبانه روز اگرچه خون در بدن مي ايستد

كنند ولي تا مدتي بعد بعضي از اعضاء بدن شروع به تجزيه مي

و ناخن مي و فكر هم بعدرو از مرگ موي سر يد آيا احساسات
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و يا تا مدتي از باقي از ايستادن قلب از بين مي مانده خوني روند

حس كه در عروق كوچك هست زندگي مبهم را دنبال مي كنند؟

مرگ خودش ترسناك است چه برسد به آنكه حس بكنند كه 

مي مرده ميرند، مثل اينكه خواب اند، پيرهايي هستند كه با لبخند

ميبه خو مي اب و يا پيه سوزي كه خاموش يك. شود روند اما

و همه قواي بدنش تا مدتي نفر جوان قوي كه ناگهان مي ميرد

 جنگد چه احساساتي خواهد داشت؟ برضد مرگ مي

و تجزيه ذرات تنم افتاده بودم، به طوري بارها به فكر مرگ

مي–ترسانيد كه اين فكر مرا نمي كردم برعكس آرزوي حقيقي

ميك و نابود بشوم، از تنها چيزي كه كهه پست ترسيدم اين بود

اين فكر برايم. ها برود ذرات تنم، در ذرات تن رجاله

مي–ناپذير بود تحمل خواست بعد از مرگ گاهي دلم

تن دست هاي دراز با انگشتان بلند حساسي داشتم تا همه ذرات

مي خودم را به دقت جمع و دو دستي نگه آوري داشتمميكردم

.ها نرود تا ذرات تن من كه مال من هستند در تن رجاله

مي گاهي فكر مي ديدم، كساني كه دم مرگ كردم آنچه را كه

و ميل. ديدند هستند آنها هم مي و هراس و هول اضطراب

زندگي در من فروكش كرده بود، از دور ريختن عقايدي كه به 

ح ميمن تلقين شده بود آرامش مخصوصي در خودم كردمس

مي– كرد اميد نيستي پس از مرگ تنها چيزي كه از من دلجويي

مي بود فكر زندگي دوباره مرا مي و خسته به ترسانيد كرد هنوز

كردم انس نگرفته بودم، دنياي اين دنيائي كه در آن زندگي مي
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مي ديگر به چه درد من مي كردم كه اين دنيا براي خورد؟ حس

بيه آدممن نبود، براي يك دست حيا، پررو، گدامنش هاي

و دل گرسنه بود براي كساني معلومات فروش چاروادار  و چشم

و و از زورمندان زمين كه به فراخور دنيا آفريده شده بودند

آسمان مثل سگ گرسنه جلو دكان قصابي كه براي يك تكه لثه 

مي دم مي مي جنبانيد گدايي و تملق گفتند زندگي دوباره كردند

ميمي مرا و خسته نه، من احتياجي به ديدن اين–كرد ترسانيد

بار نداشتم مگر هاي نكبت آور اين همه قيافه همه دنياهاي قي

خدا آنقدر نديده بديده بود كه دنياهاي خودش را به چشم من 

كه بكشد؟ اما من تعريف دروغي نمي و در صورتي توانم بكنم

و زندگي جديدي را بايد طي كرد آرزومند  بودم كه فكر

و كند شده مي داشتم بدون زحمت نفس احساسات كرخت

مي مي و بي آنكه احساس خستگي كنم، توانستم در سايه كشيدم

–هاي يك معبد لينگم براي خودم زندگي را به سر ببرم ستون

زد، حرف مردم زدم به طوري كه آفتاب چشمم را نمي پرسه مي

.خراشيدو صداي زندگي گوشم را مي

........................................................................................«

و ميزان دانسته اي هاي راوي به جايي رسيده است كه خود را در مرتبه اكنون روشن بيني

آن برتر از ديگران حس مي و با رسالتي براي خويش قائل استكه كند اما با تمام اين تفاصيل

و براي رهايي از شر توهمات كهن است كه تصميم به نابود  تنها به خاطر اميال دروني خويش

و كشتن  بامي» لكاته«كردن آنها و با برداشتن گزليكي از پستوي اطاق يا به سخن ديگر گيرد

طي استعانت از ضمير ناخودآگاه در صدد انتقام برمي آيد، تا همچنان كه آن لكاته در
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د دوران از راز بدون ذرههاي و كشتار سرگرم بوده است وي نيز به تقليد اي ترحم به كشت

و آن لكاته را براي هميشه از پاي  و ستمگري پيشه كند حركات مرد قصاب خونخواري

و لحظه مي درآورد داند صفت ناهنجاري است پاسخ مثبت اي به غريزه خونخواري خويش كه

و به دنبال  كه(» اين تصميم وحشتناك«دهد؛ وحشتناك از آن جهت كه قتل از ديدگاه وي

و علم را گذرانده  ميت عمل نكوهيدهسامدارج انسانيت در) گردد اي محسوب قبل از آن كه

فكر رهايي ديگران از شر اين لكاته خونخوار باشد به فكر آن است كه با از بين بردن آن لكاته 

ق» اين تصميم را از قديم«كند زيرا» كيف« بل از آن كه در خويشتن شناسي تبحر كافي را يعني

است، پس دست آلودن به اين جنايت را صد در صد به خاطر» گرفته«به دست آورده باشد 

و با نيت پاك انجام نمي تا» الزم«را» كيف«زيرا اين دهد رهايي ديگران و محتاج است دارد

در دمي نيز چون ديگران به اين غريزه بهيمي خويش پاسخ گويد، و از همين جا است كه

و آاليشي پديدار مي و اگر سخن را كمي بيشتر بسط دهيم نتيجه چنين رسالت وي خلل شود

و مي و اهمال شود كه چون پوچ بودن مطلبي از لحاظ علمي به اثبات رسيد هيچ گونه ترحم

ب و گاهي و باري به هر جهت به كار بردن در امحاي آن جايز نيست و تمجمج ايد اغماض

و مانند مرد قصاب در تشريح الشه» تقليد«براي رسيدن به نتيجه مطلوب، از ديگران  و كرد ها

.افكار پوسيده قساوت نشان داد

و رجاله و محل زندگي مردم آلود كماكان ها را ابرهاي زرد غليظ مرگ اكنون هواي بيرون

و  مي«فرا گرفته است به» كند روي همه شهر سنگيني و عالمو براي صعود هاي بلند ادراك

و رسيدن به آسمان نيلين انديشه و پله انديشه يك نردبان خيلي«هاي هاي درست بايد مدارج

.را پيمود» بلند

مي مرده به اي را به گورستان يا به پايان زندگي حمل و جز پيرمرد خنزرپنزري، كه كنند

و ابراز همدردي اندازه الزم لكن غيركافي به روشن بيني رسيده است، ديگرا ن به تشييع

و از دور ريختن تأثيردر راوي هيچ»ها تمام اين مسخره بازي«كوشند اما مي » عقايد«ي ندارد
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كند چون بر خالف ديگران وي را عقيده بر اين استمي» آرامش مخصوصي«تلقيني احساس

بي براي يك دسته آدم«و اين دنيا كه پس از مرگ دنيائي نيست  پ هاي ر رو، گدامنش، حيا،

و دل گرسنه و»كه به فراخور دنيا آفريده شده«است» معلومات فروش چاروادار چشم از«اند

و آسمان مثل سگ گرسنه جلو دكان قصابي كه براي يك تكه لثه دم زورمندان زمين

مي» جنباند مي مي تملق و وفاداري و ابراز كرنش و تجزيه شدن گويند كنند، درحالي كه نابودي

و پس و با هيچ دست دراز توان از تالشي نمي» انگشتان بلند حساسي«از مرگ حتمي است

و دردناك اندام اي از احساسات انسان پس از مرگ تر آنكه اگر پاره هاي بدن جلوگيري كرد

و ناخن به رشد خود ادامه مي چه همچنان كه مو دهند، تا مدتي حساسيت خود را حفظ كنند

و سخن عالم وحشتناكي خواه د بود كه انساني بداند مرده است ولي كاري از دستش برنيايد

آخر آنكه اگر فرضاً دنياي ديگري وجود داشته باشد براي افراد هوشمندي كه در اين دنيا جز

و جز رنج نبرده با زجر نديده و كند شده«اند همان بهتر كه و بدون قدرت» احساسات كرخت

و تكريم زندگي جديد را طي كننتيزبيني و مساجد به تعظيم و مانند احمقان در جلو معابد د

و آفتاب تند حقايق چشمان موشكاف ابلهانه سرگرم شوند تا آنكه ژرف و دير باور باشند كاو

.آنان را بيازارد
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48بند

مي« كه هر چه بيشتر در خودم فرو رفتم، مثل جانوراني

با زمستان در يك سوراخ پنهان مي شوند صداي ديگران را

مي گوشم مي و صداي خودم را در گلويم و شنيدم شنيدم تنهايي

هاي ازلي غليظ انزوايي كه پشت سرم پنهان شده بود مانند شب

و مسري كه تاريكي چسبنده غليظهاييو متراكم بود، شب

و منتظرند روي سر شهرهاي خلوت كه پر از خواب هاي دارند

و كينه است فرود بيايند ولي من در مقابل اين گلويي كه  شهوت

و مجنون چيز  براي خودم بودم بيش از يك نوع اثبات مطلق

ديگري نبودم فشاري كه در موقع توليد مثل دو نفر را براي دفع 

نت تنهايي به هم مي آميز است يجه همين جنبه جنونچسباند در

و با تأسفي آميخته است كه آهسته به  كه در هر كس وجود دارد

 ...شود سوي عمق مرگ متمايل مي

!گويد تنها مرگ است كه دروغ نمي

ميحضور مرگ همه و نابود ما. كند موهومات را نيست

و مرگ است كه ما را از فريب هاي زندگي بچه مرگ هستيم

مي دهد، نجات مي وو در ته زندگي اوست كه ما را صدا زند

سن–خواند به سوي خودش مي هايي كه ما هنوز زبان مردم در

مي را نمي كنيم، براي اين فهميم اگر گاهي در ميان بازي مكث

و در تمام مدت زندگي ... است كه صداي مرگ را بشنويم 

ق آيا براي هر كسي اتفا–كند مرگ است كه به ما اشاره مي
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و به قدري در و بدون دليل به فكر فرو برود نيفتاده كه ناگهان

بي فكر غوطه و مكان خودش و ور بشود كه از زمان خبر بشود

كند؟ آن وقت بعد بايد كوشش نداند كه فكر چه چيز را مي

و دنياي ظاهري خودش دوباره آگاه  بكند براي اينكه به وضعيت

ر اين رختخوابد. اين صداي مرگ است–و آشنا بشود 

ع هاي چشممق گرفته بود، وقتي كه پلكرنمناكي كه بوي

مي سنگين مي و شب شد و خواستم خودم را تسليم نيستي

و ترس هاي فراموش جاوداني بكنم، همه يادبودهاي گم شده

مي شده ترس اينكه پرهاي متكا تيغه. گرفت ام، از سر نو جان

بي خنجر بشود، دگمه ستره ب ام زرگ به اندازه سنگ آسيا اندازه

مي–بشود  افتد مثل ترس اينكه تكه نان لواش كه به زمين

شيشه بشكند دلواپسي اينكه اگر خوابم ببرد روغن پيه سوز به 

و شهر آتش بگيرد، وسواس اينكه پاهاي سگ جلو  زمين بريزد

ينكه پيرمردادكان قصابي مثل سم اسب صدا بدهد، دلهره 

بخندد كه جلوي آنقدرخنزرپنزري جلو بساطش به خنده بيفتد، 

صداي خودش را نتواند بگيرد، ترس اينكه كرم توي پاشويه 

مان مار هندي بشود، ترس اينكه رختخوابم سنگ حوض خانه

و  و به وسيله لوال دور خودش بلغزد مرا مدفون بكند قبر بشود

و هراس اينكه صدايم هاي مرمر به هم قفل بشو دندانه د، هول

و هرچه فرياد بزنم كسي به دادم نرسد .ببرد
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كردم كه بچگي خودم را به ياد بياورم، اما وقتي من آرزو مي

مي كه مي و آن را حس و آمد كردم مثل همان ايام سخت

.دردناك بود

هايي كه صداي سرفه يابوهاي سياه الغر جلو دكان سرفه

و ترس اينكه مبادا لكه داد، اجبار قصابي را مي انداختن خلط

و شورمزه. خون در آن پيدا بشود كه خون، اين مايع سيال، ولرم

قي از ته بدن بيرون مي و ناچار بايد آيد كه شيره زندگي است

و تهديد دائمي مرگ كه همه افكار را بدون اميد برگشت  كرد

مي لگدمال مي و و هراس نبود كند .گذرد بدون بيم

بيزندگي و به با خونسردي اعتنايي صورتك هر كسي را

سازد، گويا هر كسي چندين صورت با خودش خودش ظاهر مي

ها را دائماً استعمال ها فقط يكي از اين صورتك دارد بعضي

مي مي مي كنند كه طبيعتاً چرك و چروك و چين اين. خورد شود

را جو هستند دسته ديگر صورتك دسته صرفه هاي خودشان

ميبرا و رود خودشان نگه و بعضي ديگر پيوستهي زاد دارند

دهند ولي همين كه پا به سن گذاشتند صورتشان را تغيير مي

و به زودي مستعمل مي فهمند كه اين آخرين صورتك آنها بوده

شود آن وقت صورت حقيقي آنها از پشت صورتكو خراب مي

.آيد آخري بيرون مي

چه نمي زهرآلودي با خودش تأثيردانم ديوارهاي اطاقم

از–كرد داشت كه افكار مرا مسموم مي من حتم داشتم كه پيش
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مرگ يك نفر خوني يك نفر خوني يك نفر ديوانه زنجيري در

اين اطاق بوده، نه تنها ديوارهاي اطاقم، بلكه منظره بيرون، آن 

و همه كساني مرد قصاب، پيرمرد خنزرپنزري، دايه ام، آن لكاته

ميد كه مي و همچنين كاسه آشي كه تويش آش جو خوردم يدم

هايي كه تنم بود همه اينها دست به يكي كرده بودندو لباس

.براي اينكه اين افكار را در من توليد بكنند

را چند شب پيش همين كه در شاه نشين حمام لباس هايم

استاد حمامي كه آب روي سرم. كندم افكارم عوض شد

بو مي ميريخت مثل اين در حمام.شدد كه افكار سياهم شسته

سايه خودم را به ديوار خيس عرق كرده ديدم، ديدم من همان 

و شكننده بودم كه ده سال قبل وقتي كه بچه بودم،  قدر نازك

سايه تنم همين طور روي ديوار عرق كرده درست يادم بود

و ميان تنم. افتاد حمام مي به تن خودم دقت كردم، ران، ساق پا

.انگيز نااميد داشت يك حالت شهوت

مثل ده سال قبل بود، مثل وقتي كه بچه بودم سايه آنها هم

هاي اش مثل سايه سرگردان، سايه حس كردم كه زندگي من همه

بي لرزان روي ديوار حمام بي و ولي. مقصد گذشته است معني

و گردن كلفت بودند به. ديگران سنگين محكم البد سايه آنها

و بزرگ ديوار عرق كرده حمام پررنگ مي تر تا تر و مدتي افتاد

گذاشت، در صورتي كه سايه من خيلي اثر خودش را باقي مي

و زود پاك مي شد سر بينه كه لباسم را پوشيدم، حركات قيافه

و دنياي جديدي. افكارم دوباره عوض شد مثل اينكه در محيط
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داخل شده بودم، مثل اينكه در همان دنيايي كه از آن متنفر بودم

هر صورت زندگي دوباره به دستدر دوباره به دنيا آمده بودم

يك. آورده بودم چون برايم معجز بود كه در خزانه حمام مثل

!تكه نمك آب نشده بودم

........................................................................................... 

زندگي من به نظرم همان قدر غير طبيعي، نامعلوم باور

آمد كه نقش روي قلمداني كه با آن مشغول نوشتن نكردني مي

گويا يك نفر نقاش مجنون، وسواسي روي جلد اين–هستم 

مي–قلمدان را كشيده  كنم مثل اين اغلب به اين نقش كه نگاه

... است آيد شايد براي همين نقش است كه به نظرم آشنا مي

كند يك درخت سرو شايد همين نقش مرا وادار به نوشتن مي

كشيده شده كه زيرش پيرمردي قوز كرده شبيه جوكيان 

و دور سرش  هندوستان چنباتمه زده، عبا به خودش پيچيده

شالمه بسته، به حالت تعجب انگشت سبابه دست چپش را به 

باي او دختري با لباس سياه بلندروبرو. دهنش گذاشته و

حركت غير طبيعي، شايد يك بوگام داسي است، جلو او

يك. رقصد مي و ميان آنها يك گل نيلوفر هم به دستش گرفته

.جوي آب فاصله است

.......................................................................................«

و گريزي از اكنون كه راوي را عزم بر اجراي تصميمي سترگ و سهمگين جزم گشته است

اي شتاب را تجويز كنند، اما انجام آن نيست چه بايد كرد؟ راه صحيح كدام است؟ شايد پاره
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و تا جاي. طمأنينة جبلي راوي به اين امر رضا نخواهد داد و درست انديش است او كند گام

مينهد پس با در نظر گام نخستين را محكم نيابد گام بعدي را نمي آيد گرفتن اين روش الزم

و به  و از مقابل آنها بگذرد كه مجدداً براي چندمين بار مسائل را از آغاز تا انجام به صف كند

مي» در خود«شان بپردازد بنابراين باز ارزيابي به فرو و و متراكمشب«رود ... هاي ازلي غليظ

و كينه پر از خواب... كه روي سر شهرهاي خلوت  ميمي» فرود هاي شهوت به. انديشد آيند،

هم مسئله و نابود شدن پس از مرگ دو نفر را به سوي و اينكه ترس از تنهايي توليد مثل

و خويشتن خويش را در يك نسل ديگر زنده نگه مي راند تا خود را از تنهايي رهايي بخشند

مي. انديشد دارند، مي و اينكه نيرنگي در آن نيست مي چشم. انديشد به مرگ و خود ها را بندد

و شب جاوداني«را  و ترس«كند تا دوبارهمي» تسليم نيستي هاي همه يادبودهاي گم شده

و زنده نمايد» فراموش شده .را از سر نو جان بخشد

بيانديشد با خود مي را كه شايد پر بيهوده نباشد كه انسان به طبل و خود عاري زند

پ بي هم. يچ سرگردان نسازدجهت در سنگالخ افكار پيچ در راستي را چه عيبي دارد كه او

و پاسخ اينكه عيب اصلي در مبتال بودن به مرض هوشياري است؟ مانند ديگران تسليم شود؟ 

مي مرضي كه اجازه تسليم نمي و هرگاه كه راوي و دهد خواهد خود را به سهل انگاري

ب بي ه استراحت پردازد، وي شتابان از راه خيالي زند تا چون بيكارگان در ساية ديوار توهمات

مي مي و با نوك پا او را بيدار و موهومات گذشته را به طور اغراق آميزي چون رسد كند

و تابوت سنگين در نظرش جلوه» سنگ آسيا«و» خنجر« و مار هندي گرو آتش سوزي

مي مي و او را به تكاپو وا و دارد تا براي قانع ساختن خويش به دوران سازد و جواني كودكي

و خارج شدن آن از بدن يا همراه خلط انسان را  و خون كه موجب زندگيست و مرگ پيري

مي بي و دانسته. اندازد، بينديشد اختيار به ياد مرگ هاي خويش را زير بر اين منوال راوي افكار

ميو رو مي و زندگي و به مفهوم مطلق مرگ مي كند و نتيجه كه انديشد د دائمي تهدي«گيرد

و».كند مرگ همه افكار را بدون اميد بازگشت لگدمال مي و جهان ديگري در ميان نيست
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و و تعويض تعدادي صورتك كه مردم به مقتضاي سنين كودكي زندگي عبارتست از استعمال

و پيري به چهره خويش مي مي جواني و چنين مي زنند كه پندارند كه زندگي كنند در حالي

پيوسته يا در فكر تعويض صورتك خويشند يا در انديشه محكم نگه داشتن صورتك قبلي 

خ( ميمثالً، آيا نويسنده به نويسد يا اينكه اين صورتك را براي اطر اعتالي مقام انساني چيز

دان چطور؟ اسم در كردن در اجتماع به چهره زده است؟ نقاش چطور؟ استاد چطور؟ موسيقي

و روحاني هم كه تكليفشان از  و روزنامه نويس شاعر چطور؟ فيلسوف چطور؟ سياستمدار

و زندگي ل ابتدا معلوم است و) گذرد اي هم كه شده بدون صورتك نمي حظهشان حتي براي

را پيوسته صورت«بايد را تغيير دهند ولي سرانجام دست مرگ صورتك آخرين» شان شان

مي«كند مي مي» آيد آن وقت صورت حقيقي آنها از پشت صورتك آخري بيرون فهمندو همه

و بي يكي پوشالياند منته اي چون ديگران بوده مايه كه اينان هم موجودات ضعيف تر، چون

و گري روستايي يا يك فرد عامي به سبب كمي معلومات از حيله هاي كمتري برخوردار است

مي آنقدريك صورتك را  كه استعمال مي«كند مي چرك و چروك و چين اما قضيه» خورد شود

افاي است كه در گلوگاه سنگ يابد زيرا انسان چون دانه به همين جا خاتمه نمي و آسياب تاده

و لكاته سمبل آنند خرد  و دايه و پيرمرد خنزرپنزري تحت فشارهاي گوناگوني كه مرد قصاب

و رسومي كه به وي تحميلو خمير مي و مجبور است پيكر خود را با لباس اخالقيات شود

و از همان كاسه و پيمانه شده است بپوشاند مي ها و روح هايي كه به دست وي دهند تغذيه كند

و خالصه همه اينها دست به يكي كردهو جسم براي اينكه اين افكار«اند خود را پرورش دهد

.»توليد بكنند«فرد» را در

و در آن راوي با دانستن تمام اين مطالب در انديشه پااليش خويش است زيرا در حمام

و تطهير بر سر خويش مي و فشارهاي زمان آب پاكي و خود را از چنگال توهمات ريزد

مي تلقيني مي مي رهاند حس و پاك در كند افكار سياهش به سرعت شسته شود مخصوصاً با

و ميل در نظر گرفتن اينكه شهوات هاي سركش دروني وي به نسبت بسيار بسيار قابل توجهي
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و اين مقايسه با ديگران پايين آمده است، زيرا مانند ديگران اسير اين شهوات كور كننده نيست

و پررنگي كه در ديگران بوده است قبيل اميال و پايداري و زور در وي داراي آن استقامت

تواند لخت از گرمابه خارج شود به همان ترتيب باشد، لكن انسان به همان ترتيب كه نمي نمي

كه نيز مجبور است كه اين لباس و از اينجاست و اجازه زندگي را ندارد و اال حق ها را بپوشد

مي«بين فرد آزاده روشنزندگي در نظر يك  و باور نكردني آيد همان قدر غير طبيعي، نامعلوم

از وسواسيكلمه(كه يك كار يك نفر مجنون وسواسي بوده است» كه نقش روي قلمدان

و ريزهآن جهت و تذهيب به كار به كار آمده كه در پرداختن نقش توهمات نهايت دقت كاري

رواني وسواس است سعي دارد به اصطالح كار خود رفته است، زيرا شخصي كه دچار مرض 

.)را به كمال رساند
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49بند

پاي بساط ترياك همه افكار تاريكم را ميان دود لطيف

مي. آسماني پراكنده كردم كرد، جسمم در اين وقت جسمم فكر

مي خواب مي و كثافت هوا آزاد ديد، و مثل اينكه از ثقل لغزيد

و تصويرهاي مجهول ولي كه پر از رنگشده در دنياي مجه ها

كرد، ترياك، روح نباتي، روح بطي الحركت نباتي بود پرواز مي

نبات. كردم را در كالبد من دميده بود، من در عالم نباتي سير مي

و سفره چرمي چرت  شده بودم، ولي همين طور جلو منقل

و عبا روي كولم بود نمي مي رپنزري دانم چرا ياد پيرمرد خنز زدم

مي افتادم، او هم همين و به همين طور جلو بساطش قوز كرد

اين فكر برايم توليد وحشت كرد بلند. نشست حالت من مي

و شدم عبا را دور انداختم، رفتم جلو آينه، گونه هايم برافروخته

رنگ گوشت جلو دكان قصابي بود، ريشم نامرتب ولي يك 

و كشنده پيدا كرده بودم، ي بيمارم حالتها چشم حالت روحاني

و بچگانه داشت مثل اينكه همه چيزهاي ثقيل. خسته، رنجيده

و مردمي در من آب شده بود از صورت خودم خوشم. زميني

بردم جلو آينه به خودم آمد، يك جور كيف شهوتي از خودم مي

تو«: گفتم مي ... عميق است كه ته چشمت گير كرده آنقدردرد

ا ميو اگر گريه بكني يا و يا اصالً شك از پشت چشمت آيد

»! ...آيد اشك درنمي
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را: بعد دوباره گفتم تو احمقي، چرا زودتر شر خودت

مگر هنوز چه توقعي داري؟ ... كني؟ منتظر چه هستي نمي

يك ... بغلي شراب توي پستوي اطاقت نيست؟ 

و دبرو كه رفتي ... تو احمقي ... احمق!جرعه بخور

»!زنم من با هوا حرف مي

را افكاري كه برايم مي آمد به هم مربوط نبود، صداي خودم

در سرم. فهميدم شنيدم ولي معني كلمات را نمي در گلويم مي

تب.شد اين صداها با صداهاي ديگر مخلوط مي مثل وقتي كه

مي هاي دستم بزرگ داشتم انگشت آمد، تر از معمول به نظرم

مي پلك . شده بود هايم كلفتلب. كرد هاي چشمم سنگيني

من همين كه برگشتم ديدم دايه ام توي چهارچوب در ايستاده

بي قهقه خنديدم، صورت دايه هاي حركت بود، چشم ام،

يا بي و نورش به من خيره شد ولي بدون تعجب يا خشم

مي–افسردگي بود  من. اندازد عموماً حركت به خنده ولي خنده

آ–تر از آن بود عميق ن همه چيزهاي ديگر اين احمقي بزرگ با

و فهمش دشوار است ارتباط كه در دنيا به آن پي نبرده اند

شب. داشت يك آنچه كه در ته تاريكي ها گم شده است،

با دايه. حركت مافوق بشر، مرگ بود و ام منقل را برداشت

را گام هاي شمرده بيرون رفت، من عرق روي پيشاني خودم

سف هايم لكه كف دست. پاك كردم يد افتاده بود، تكيه به هاي

سر خودم را به جرز چسبانيدم مثل اينكه حالم بهتر. ديوار دادم
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دانم اين ترانه را كجا شنيده بودم با خودم زمزمه بعد نمي. شد

: كردم

 بيا بريم تا مي خوريم،«

 شراب ملك ري خوريم،

»حاال نخوريم كي خوريم؟

و هميشه قبل از ظهور بحران به دلم اثر مي اضطراب كرد

و حالت غم انگيزي–شد مخصوصي در من توليد مي اضطراب

از–اي كه روي دلم جمع شده باشد بود، مثل عقده هواي پيش

مي–طوفان  و در دنياي آن وقت دنياي حقيقي از من دور شد

با درخشاني زندگي مي كردم كه به مسافت سنجش ناپذيري

.دنياي زميني فاصله داشت

ميدر اين وقت از مي خودم ترسيدم، ترسيدم، از همه كس

. ترسيدم، گويا اين حالت مربوط به ناخوشي بود از همه كس مي

دم دريچه اطاقم پيرمرد. براي اين بود كه فكرم ضعيف شده بود

و قصاب را هم كه ديدم ترسيدم در نمي. خنزرپنزري دانم

و قيافه آنها چه چيز ترسناكي بود ام يك چيز دايه. حركات

مي. رسناك برايم گفتت و پيغمبر خورد كه ديده قسم به پير

مي است پيرمرد خنزرپنزري شب و از پشت ها آيد در اطاق زنم

كن«: گفته در شنيده بود كه لكاته به او مي هيچ»!شال گردنتو وا

كه فكرش را نمي شود كرد پريروز يا پس پريروز بود وقتي

و زنم آمده بود در. فرياد زدم اطاق خودم ديدم، به چشم از الي
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و كرم خورده پيرمرد خودم ديدم كه جاي دندان هاي چرك، زرد

اصالً-آمد روي لپ زنم بود كه از اليش آيات عربي بيرون مي

ام جلوي خانه ما پيدايش چرا اين مرد از وقتي كه من زن گرفته

شد؟ آيا خاكسترنشين بود، خاكسترنشين اين لكاته شده بود؟ 

را همان روز رفتم سر بساط پيرمرد، قيمت كوزهيادم هست  اش

لب. پرسيدم از ميان شال گردن دو دندان كرم خورده، از الي

شكريش بيرون آمد خنديد، يك خنده زننده خشك كرد كه مو 

و گفت به تن آدم راست مي مي«: شد اين كوزه خري؟ آيا نديده

م»!قابلي نداره هان، جوون ببر خيرشو ببيني خصوص با لحن

دو»!قابلي نداره خيرشو ببيني«: گفت من دست كردم جيبم

و چهار پشيز گذاشتم گوشه سفره يك درهم اش، بازهم خنديد،

از.شد خنده زننده كرد به طوري كه مو به تن آدم راست مي من

ها جلو خواستم به زمين فرو بروم، با دست زور خجالت مي

و برگشتم .صورتم را گرفتم

و وازده از همه بساط جلو او بوي زنگ زده چيزهاي چرك

شايد.شد كه زندگي آنها را جواب داده بود استشمام مي

به. زندگي را به رخ مردم بكشدةخواست چيزهاي وازد مي

اشياء بساطشو وازده نبود؟ آيا خودش پير–مردم نشان بدهد

و از كار افتاده بود و. همه مرده، كثيف ولي چه زندگي سمج

ش  تأثيراين اشياء مرده به قدري! هاي پر معني داشتكلچه

در هاي زنده نمي خودشان را در من گذاشتند كه آدم توانستند

.بكنند تأثير آنقدرمن 
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... ولي ننجون برايم خبرش را آورده بود، به همه گفته بود

ام گفت رختخواب زنم شپش گذاشته دايه. با يك گداي كثيف

و خودش هم به حمام رفته  سايه او به ديوار عرق كرده–بود

حمام چه جور بوده است؟ البد يك سايه شهوتي كه به خودش 

س ليقه زنم بدم اميدوار بوده ولي روي هم رفته اين دفعه از

و بي مزه نيامد، چون پيرمرد خنزرپنزري يك آدم معمولي لوس

و احمق را جذب مثل اين مردهاي تخمي كه زن هاي حشري

و روي: كنند نبود اين دردها مي اين قشرهاي بدبختي كه به سر

و نكبتي كه از اطراف او مي هم. باريد پيرمرد پينه بسته بود شايد

ا خودش نمي و را مانند يك نيمچه خدا نمايش دانست ولي

و مظهر مي و با آن سفره كثيفي كه جلو او بود نماينده داد

.آفرينش بود

هاي آري جاي دو تا دندان زرد كرم خورده كه از اليش آيه

كه. آمد روي صورت زنم ديده بودم عربي بيرون مي همين زن

با.تمكرد ولي با وجود همه اينها او را دوست داش مرا تحقير مي

»!وجود اينكه تاكنون نگذاشته بود يك بار روي لپش را ببوسم

مي قبالً مي و باز دانيم كه به ارزيابي دانيم كه راوي تصميم وحشتناكي گرفته است

مي دانسته و نيز كه هاي خود پرداخته است تا جوانب اجراي تصميم را به خوبي بسنجد دانيم

و به دست فرا و تن دادن به سهل ميل مختصري به بازگشت موشي سپردن تحقيقات خويش

و دوست دارد براي دمي هم كه شده به خواهش هاي غريزي انگاري در وي پديد آمده است

و در اين بند مالحظه مي كنيم كه راوي پس از تفكرات بسيار سعي خويش پاسخ مثبت دهد

و ندانسته كند تا دانسته مي يا ها ترياك» دود لطيف آسماني«اه خود را همر» افكار تاريك«ها
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و دادگري نتوانسته» پراكنده« و انسانيت و ساعتي به جسم خود پردازد چون از راه تفكر سازد

و تخت توهمات به موفقيتي نايل شود، پس عنان حوائج جسماني را  است در برانداختن تاج

مي رها مي و اجازه ك كند و البته اين ار بر مبناي دليل محكمي دهد تا آزادانه به سير پردازند

و خواننده در انتظار بماند انجام مي ترو تشنهگيرد يعني نه تنها براي اينكه صفحاتي سياه شود

و جذبه داستان افزوده گردد و بدين وسيله بر كشش در. شود به عبارت ديگر مجوز راوي

هاي فراوان توانسته است دانيم به دنبال مرارت اجراي چنين امتحاني با در نظر گرفتن اينكه مي

و در خويشتن شناسي به مرتبتي بلندتر از ديگران برسد، اين است  بر شهوات خود پيروز شود

كه دقيقاً بداند كه آيا چنانچه افسار از گردن غرايز بهيمي خويش برگيرد بازهم مانند ايام 

و آيا در اين راه حقيقت و طغيان خواهند پرداخت يا خير اً فاتح بوده است يا گذشته به سركشي

و كمين كرده اينكه اميال سركش به سبب وجود افسار واپس رفته و اند اند تا مفري بيابند

يابد به سبب استعمال پيوستهو نتيجه اين آزمايش اين است كه درمي. جبران مافات كنند

و رياضت مع ترياك يا تفكرات مداوم تنابهي از هاي مثبت، خوي سركش بهيمي به اندازه كامالً

و روح بي و طغيان وي دور گشته و بدون تحرك در كالبدش دميده شده است» نباتي«آزار

و كثافت هوا«كند جسمش طوري كه حس مي و در دنياي مجهولي) هوي(از ثقل »آزاد شده

و تصويرهاي مجهولي رنگ«هاي پر از شهوات از آن اطالعي ندارند در ميان كه رجاله كه» ها

ز بنابراين پيروزي او حتمي. مان برايش مفهوم مشخصي نداشته به پرواز پرداخته استتا اين

و ارجحيتي نسبت به پيرمرد خنزرپنزري ندارد چون پيرمرد  است اما در اين مسير چندان فرق

و  در وي آب شده است وانگهي راوي نيز» هاي زميني همه ثقل«نيز اين مدارج را گذرانده

ب كيف«و از ديدن صورت خود در آينهه بيماري خود شيفتگي دچار است مانند پيرمرد هنوز

و فقط را به ميزاني كه راوي بدان مبتال است اكنون) كيف شهوتي(برد لكن اينمي» شهوتي

ميچون حس صيانت توان عيبي محسوب داشت نمي اكنون، تا ذات بر هر فردي حكم كند
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ك و در اين جهان كيست و به اندازه ذرهخود را دوست بدارد، همه كامالً فارغ از خود شده اي

 كه تصور رود در فكر خويشتن نباشد؟

و«به عالوه اكنون راوي به سبب تسلط بر غرايز بهيمي خويش داراي يك حالت روحاني

ها خود شده است كه پيرمرد خنزرپنزري فاقد آن است، لكن راوي با تمام اين پيروزي» كشنده

كهد را صاحب دردي مي شد كه به اين سادگي» آنقدر عميق است«اند گاهي. ها درمان نخواهد

مي تصميم مي و به خود نهيب از زند كه انسان گيرد و هاي ديگر را به حال خودشان بگذارد

و  خودش را بكند، اما چه سود كه از پيش تصميم»شر«اختيار موروثي خويش استفاده كند

هم» لكاته«گرفته است تا آن  و نتيجه تحقيقاتش را را با خود ببرد تا بعداً به ريشش نخندد

و به تمسخر نگويد  شد«پوچ نشمارد »!خدا بيامرزدش راحت

و» به هم مربوط«در اين مرحله افكار راوي به سبب تحت تسلط عقل نبودن نيست

شباهتي به هذيان دارد اما نه چندان كه نتواند آنها را از هم بازشناسد زيرا با ديدن دايه كه 

در اكنون ديگر ارزش زمان و بي چشم«هاي گذشته را از دست داده است اي جاذبه» نورش هاي

ق ميوجود ندارد به بر هقهه و دشوار«وي كه درك آن براي ديگران» احمقي بزرگ«خندد

شب» است و تاريكيو به مي ها مي هاي دوران ناداني مربوط و دايه شود به ديده تحقير نگرد،

و از طرف ديگر مجبور است در  كه هنوز از طرفي آزادي فكر راوي برايش امري عادي نشده

د و بدون احساس ترديد هد منقل يا وسيله تفكر را برميتدارك وسايل تفكر به وي ياري دارد

و مجدداً به طرز. رودمي» هاي شمرده بيرون با گام« پس از رفتن دايه اكنون راوي تنهاست

و زورمندان اجتماع مي و استدالل حاكمان و كوته تفكر فكري افراد انديشد كه با اطالع از جهل

بيا بريم تا مي خوريم، شراب ملك ري خوريم، حاال«: شان چنين است اجتماع شعار دائم

بي» نخوريم كي خوريم؟ مي اينك غرايز و راوي داند كه چنانچه اين افسار آزادي تام دارند

و با آنكه اين امر  بر»اي مثل عقده«حالت ادامه بيشتري يابد مقدمه ظهور بحراني خواهد گشت

مي دلش سنگيني مي و تدريجاً با دور شدن از سپا كند خود را به دست آن » دنياي حقيقي«رد
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» دنياي درخشاني«گذارد، اما اين دنيا اكنون برايش تفكرات خويش به دنياي غرايز پا مي

و قدرت نابود محسوب مي شود زيرا به چراي وجود آنها آگاهي كامل دارد اما از زورمندي

و صريحاً مي از«: گويد كننده آن در هراس است ميدر اين وقت كس خودم ترسيدم، از همه

مي».بود) بيماري رواني(ترسيدم، گويا اين حالت مربوط به ناخوشي مي افزايد اينو بالفاصله

و قبالً گفتيم كه راوي سعي كرده است تا براي».براي اين بود كه فكرم ضعيف شده بود«امر 

و به ارزيا» دنياي حقيقي«چند گاهي از هاي گذشته بي اثر رياضتتفكرات خويش فاصله گيرد

و نتيجه اين است كه به قول مولوي :خويش پردازد

 آلتي افسرده است نفست اژدرهاست او كي مرده است از غم بي

و مرد قصاب از همين و قيافه پيرمرد خنزرپنزري و تمام ترس راوي از ديدن حركات

و .همرنگ ايشان شود روست كه مبادا از آن بلندي به دنياي نازل ايشان فرو غلتد

و آن اينكه پيرمرد خنزرپنزري با آنكه دايه نيز از موضوع ترسناك ديگري پرده برمي دارد

درا داند اما در حقيقت آدم گمراهي خود را روشنفكر مي ست كه به آخرين دين پديدار شده

و آيات عربي را مرتباً تالوت مي و با آنكه در ظاهر براي زندگي بشري گرويده تشييع كند

و بر اين مسخره جنازه به دنبال تابوت راه نمي بي بازي افتد مي ها و دليري نشان دهد اما اعتنايي

و شب مي باطناً چنين نيست و كالً قادر نشده است ها در خفا با لكاته يا پروردگار عشق ورزد

گذ. تا خود را از شر اين توهم بزرگ رهايي بخشد ميبه دنبال اين مطلب، راوي به انديشد شته

ازو به زماني فكر مي و كوزه لعابي مال ري قديم را كه خالي كند كه اين پيرمرد رهبر او بود

و در حقيقت با اين عمل به  و چهار پشيز به وي فروخت هرگونه ارزشي بود در ازاء دو درهم

كافي را حائز اي داد مبني بر اينكه راوي در علم دو سه هزار سال گذشته تبحر نامه وي گواهي

و(شده است  البته در اينجا توجه داريم كه باز هم ارزش تفكرات مبني بر توهمات پايين آمده

و يك عباسي«از  و چهار پشيز«به» دو قران كه) رسيده است» دو درهم شايد تصور رود
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لح«پندارد در حالي كه چنين نيست چون پيرمرد قوزي كوزه را واقعاً چيز ارزشمندي مي ن با

و بعد هم بر حماقت خريدار خنده»"!قابلي نداره خيرشو ببيني": گويد مخصوصي مي

مي وحشتناكي سرمي و راوي از اين خريد احمقانه خويش غرق خجالت و نكته دهد شود

آن ارزش بودن كوزه باز هم نمي اساسي در همين جاست كه پيرمرد با علم به بي تواند دل از

آ و خود را از دست و علت منحصر به فرد اين ترديد راي غلبه داشتن غرايز بركند ن رها سازد

و بيماري و«: هاي رواني اوست ناهنجار از همه بساط جلو او بوي زنگ زده چيزهاي چرك

مي.شد وازده كه زندگي آنها را جواب داده بود استشمام مي خواست چيزهاي وازده شايد

و وازده نبود؟ اشياء–بدهد به مردم نشان. زندگي را به رخ مردم بكشد آيا خودش پير

و از كار افتاده بود و چه شكل. بساطش همه مرده، كثيف هاي پرمعني ولي چه زندگي سمج

هاي زنده خودشان را در من گذاشتند كه آدم تأثيراين اشياء مرده به قدري1!داشت

من نمي نبايد از حق گذشت زيرا، با همه اين احوالخوب».بكنند تأثير آنقدرتوانستند در

بي پيرمرد خنزرپنزري بي چون پيرمرد خنزرپنزري يك آدم معمولي«ارزش هم نيست ارزش

و بي زن لوس مي مزه مثل اين مردهاي تخمي كه و احمق را جلب زيرا».كنند نبود هاي حشري

و با اطالع از بي آنها را بنيادي توهمات وجود به هر حال متحمل زحمات فراواني شده است

و» قشرهاي بدبختي«چون  و به صورت» پينه«و كثافت بر وجود خويش تحمل كرده است

بر» نيمچه« و دانش درآمده است، اما صد افسوس كه يعني» دردها«خدايي از لحاظ علم

و نتيجتاً سرگردان مانده  دردهاي رواني يا به عبارت ديگر ريشه اصلي توهمات دسترسي نيافته

ب و هنوز مياست ميا لكاته عشق و آيات عربي را هم و به تبليغ دين نيز ورزد خواند

و جاي دندان مي بي پردازد و و كثيفش يا به سخن ديگر آثار تفسيرات مغلوط اساسش هاي زرد

كه. روي لپ لكاته يا روي آخرين دين نيز مانند اديان گذشته مانده است پس مسلم است

 
مي» پرمعني«با در نظر گرفتن عبارت1 كه نويسنده داستان براي روشن شدن وضع بساط دهد، مطالب اين بندو توضيحي

كه در بندارا با شرح اشي .آمده است مقايسه كنيد34ء بساط
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و لپش را گاز بگيرد يا به مفهومتو راوي به سبب عدم اعتقاد نمي اند به وصال اين لكاته برسد

و امضاء خويش را نقش نمايد .ديگر بر وجود اين لكاتة موهوم صحه
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50بند

شد« صداي. آفتاب زردي بود، صداي سوزناك نقاره بلند

و البه را عجز و ترس از تاريكي اي كه همه خرافات موروثي

و. كرد بيدار مي حال بحران، حالي كه قبالً به دلم اثر كرده بود

حرارت سوزاني سرتاپايم را گرفته بود،. منتظرش بودم آمد

و چشمرفتم در رختخواب افتاد. شدم داشتم خفه مي رام هايم

و–بستم  از شدت تب مثل اين بود كه همه چيزها بزرگ شده

سقف عوض اينكه پايين بيايد باال رفته. حاشيه پيدا كرده بود

مي بود، لباس در. داد هايم تنم را فشار بيجهت بلند شدم

بيش از اين ممكن«: كردم رختخوابم نشستم، با خودم زمزمه مي

بعد با خودم. ناگهان ساكت شدم».استتحمل ناپذير ... نيست 

و بلند با لحن تمسخر آميز گفتم بعد» ...بيش از اين«: شمرده

مي»!من احمقم«: اضافه كردم كردم من به معني لغاتي كه ادا

متوجه نبودم، فقط از ارتعاش صداي خودم در هوا تفريح 

مي. كردم مي –زدم شايد براي رفع تنهايي با سايه خودم حرف

و آن لكاتهد ر اين وقت يك چيز باور نكردني ديدم، در باز شد

مي. آمد مي معلوم بازهم جاي–افتاد شود گاهي به فكر من

و زجر شكرش باقي است او هم مي دانست كه من زنده هستم

و آهسته خواهم مرد جاي شكرش باقي بود مي فقط–كشم

مي مي او خواستم بدانم آيا بود كه من دانست كه براي خاطر

مي مي مي مردم، اگر و خوشبخت –مردم دانست آن وقت آسوده

اين–ترين مردمان روي زمين بودم آن وقت من خوشبخت
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چه نمي. لكاته كه وارد اطاقم شد افكار بدم فرار كرد دانم

مي اشعه من اي از وجودش از حركاتش تراوش كرد كه به

و جاافتاده شده بود اين دفعه حالش بهتر بود، فرب–تسكين داد  ه

ارخلق سنبوسة طوسي پوشيده بود، زير ابرويش را برداشته–

و  و سفيداب بود، خال گذاشته بود، وسمه كشيده بود، سرخاب

مختصر با هفت قلم آرايش وارد. سورمه استعمال كرده بود

و. اطاق من شد مثل اين بود كه از زندگي خودش راضي است

د بي آيا–ست چپش را به دهنش گذاشت اختيار انگشت سبابه

اين همان زن لطيف، همان دختر ظريف اثيري بود كه لباس 

و كنار نهر سورن با هم سرمامك سياه چين خورده مي پوشيد

و موقت بازي مي كرديم، همان دختري كه حالت آزاد بچگانه

و مچ پاي شهوت انگيزش از زير دامن لباسش پيدا بود؟ داشت

ا ميتا حاال كه به شدم، در اين درست ملتفت نمي كردمو نگاه

دانم چرا ياد نمي–اي از جلو چشمم افتاد وقت مثل اينكه پرده

او برايم حكم يك تكه–گوسفندهاي دم دكان قصابي افتادم 

و خاصيت دلربايي سابق را به كلي  گوشت لخم را پيدا كرده بود

و رنگين  شده بود كه از دست داده بود يك زن جاافتاده سنگين

من! به فكر زندگي بود، يك زن تمام عيار و! زن با ترس

و عقل كه وحشت ديدم كه زنم بزرگ رس شده بود، در صورتي

از–خودم به حال بچگي مانده بودم  راستش از صورت او

مي چشم داد كشيدم زني كه به همه كس تن درمي هايش خجالت

و من فقط خودم را به يادبود مو هوم بچگي او تسليت اال به من
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آن وقتي كه يك صورت ساده بچگانه، يك حالت محو. دادم مي

و هنوز جاي دندان پيرمرد خنزرپنزري سر گذر  گذرنده داشت

.نه، اين همان كس نبود.شد روي صورتش ديده نمي

آيا: او به طعنه پرسيد كه حالت چطوره؟ من جوابش دادم

من نميخواد تو آزاد نيستي، آيا هرچي دلت مي كني، به سالمتي

»چكار داري؟

و رفت اصالً برنگشت به من نگاه بكند. او در را به هم زد

را هاي دنيا، با آدم گويا من طرز حرف زدن با آدم هاي زنده

مي–فراموش كرده بودم  از او همان زني كه گمان كردم عاري

چندين بار! هرگونه احساسات است از اين حركت من رنجيد

و پايش بيفتم، گريه بكنم،مبلند بشوم برو خواستم روي دست

مي–پوزش بخواهم  كردم اگر آري گريه بكنم، چون گمان

مي مي چند دقيقه، چند–شدم توانستم گريه بكنم راحت

ها شده بودم مثل ديوانه–دانم ساعت، يا چند قرن گذشت نمي

كهو از درد خودم كيف مي كردم يك كيف وراي بشري، كيفي

و خداها هم اگر وجود داشتند فقط من مي توانستم بكنم

در آن وقت به برتري ... توانستند تا اين اندازه كيف بكنند نمي

ها، به طبيعت، به خداها بردم، برتري خودم را بر رجاله خودم پي

داهايي كه زاييده شهوت بشر هستند، يك خداخ. حس كردم

و شده بودم، از خدا هم بزرگ تر بودم چون يك جريان جاوداني

 ...كردم اليتناهي در خودم حس مي
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مي–ولي او دوباره برگشت ... كردم آنقدرها هم كه تصور

و  و در حالت گريه سنگدل نبود، بلند شدم دامنش را بوسيدم

ص ميسرفه به پايش افتادم و چند ورتم را به ساق پاي او ماليدم

بار به اسم اصليش او را صدا زدم مثل اين بود كه اسم اصليش 

و زنگ مخصوصي داشت اما توي قلبم در ته قلبم. صدا

هاي پايش را كه طعم كونه ماهيچه»!لكاته... لكاته«: گفتم مي

و گس بود بغل زدم خيار مي و ماليم گريه آنقدر. داد، تلخ

به دم، گريه كردم، نميكر دانم چقدر وقت گذشت همين كه

شايد يك لحظه نكشيد كه همه. خودم آمدم ديدم او رفته است

و نوازش كيف به ها و و دردهاي بشر را در خودم حس كردم ها

نشستم، مثل همان حالت مثل وقتي كه پاي بساط ترياك مي

ي پيه نشيند، جلو پيرمرد خنزرپنزري كه جلو بساط خودش مي

از سر جايم تكان–زد مانده بودم سوزي كه دود مي

مي. خوردم نمي –كردم همين طور به دوده پيه سوز خيره نگاه

مي دوده و صورتم وقتي. نشست ها مثل برف سياه روي دست

و ترپلو جوجه برايم آورد، از زور كه دايه ام يك كاسه آش جو

و سيني شام و وحشت فرياد زد، عقب رفت از دستش ترس

بعد بلند شدم. من خوشم آمد كه اقالً باعث ترس او شدم. افتاد

و رفتم جلو آينه ها را به صورت دوده. سر فتيله را با گلگير زدم

را. خودم ماليدم چه قيافه ترسناكي، با انگشت پاي چشمم

مي مي مي كشيدم ول درانيدم توي لپ خودم باد كردم، دهنم را

ميكردم، زير ريش خود مي و از دو طرف تابم را باال گرفتم
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چه–آوردم دادم، ادا درمي مي صورت من استعداد براي

و ترسناكي را داشت قيافه ها، همه گويا همه شكل. هاي مضحك

و باورنكردني كه در نهاد من پنهان هاي مضحك ريخت ترسناك

را–ديدم بود به اين وسيله همه آنها را آشكار مي اين حاالت

خ ميدر مي ودم و حس و در عين حال به نظرم شناختم كردم

و مال من بودند همه اين قيافه. آمدند مضحك مي . ها در من

و جنايت صورتك و خنده هاي ترسناك آور كه به يك اشاره كار

شكل پيرمرد قاري، شكل قصاب،. شدند سر انگشت عوض مي

آن. ها را در خودم ديدم شكل زنم همه اين ها در گويي انعكاس

ها در من بود ولي هيچ كدام از آنها همه اين قيافه–من بوده 

و حالت صورت من در اثر يك تحريك  مال من نبود آيا خمير

و نااميدي ها، جماع مجهول، در اثر وسواس هاي موروثي ها

و من كه نگاهبان اين بار موروثي بودم، به  درست نشده بود؟

و خنده وسيله يك حس جنون ، بال اراده فكرم متوجه آور آميز

ام نگه دارد، شايد فقط در موقع نبود كه اين حاالت را در قيافه

مي مرگ قيافه كه ام از قيد اين وسواس آزاد و حالت طبيعي شد

.گرفت بايد داشته باشد به خودش مي

ولي آيا در حالت آخري هم حاالتي كه دائماً اراده

را آميز من روي صورتم حك كرده بود، تمسخر عالمت خودش

چه تر باقي نميو عميقتر سخت گذاشت؟ به هرحال فهميدم كه

پي كارهايي از دست من ساخته بود، به قابليت . بردم هاي خودم

و ترسناكي يك مرتبه زدم زير خنده، چه خنده خراشيدة زننده
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را. بود، به طوري كه موهاي تنم راست شد چون صداي خودم

اي كه اغلب بيخي خارجي يك خندهمثل يك صدا. شناختم نمي

گلويم پيچيده بود بيخ گوشم شنيده بودم در گوشم صدا كرد، 

و يك تكه خلط خونين، يك تكه از  همين وقت به سرفه افتادم

. جگرم روي آينه افتاد، با سرانگشتم آن را روي آينه كشيدم

همين كه برگشتم، ديدم ننجون با رنگ پريده مهتابي، موهاي

و بي چشم ژوليده از فروغ وحشت هاي زده يك كاسه آش جو

و به من مات  همان آشي كه برايم آورده بود روي دستش بود

و رفتم پشت من دست. كرد نگاه مي ها را جلو صورتم گرفتم

.پرده پستو خودم را پنهان كردم

وقتي كه خواستم بخوابم دور سرم را يك حلقه آتشين فشار

ز روغن صندل كه در پيه سوز ريخته انگي بوي تند شهوت. داد مي

مي بوي ماهيچه. بودم در دماغم پيچيده بود داد هاي پاي زنم را

دستم را روي.و طعم كونه خيار با تلخي ماليمي در دهنم بود

را تنم مي و در فكرم اعضاي بدنم و: ماليدم ران، ساق پا، بازو

و خط ران. كردم همه آنها را با اعضاي تن زنم مقايسه مي

از تجسم. سرين، گرماي تن زنم، اينها دوباره جلوم مجسم شد

حس.تر بود، چون صورت يك احتياج را داشت خيلي قوي

يك. خواستم تن او نزديك من باشد كردم مي يك حركت

ولي اين. انگيز كافي بود تصميم براي رفع اين وسوسه شهوت

و سوزان شد كه به كل ي در حلقه آتشين دور سرم به قدري تنگ

و مخلوط با هيكل .ور شدم هاي ترسناك غوطه يك درياي مبهم
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هوا هنوز تاريك بود از صداي يك دسته گزمه مست بيدار

هم گذشتند، فحش شدم كه از توي كوچه مي هاي هرزه به

و دسته مي مي دادند :خواندند جمعي

 بيا بريم تا مي خوريم،«

 شراب ملك ري خوريم،

»حاال نخوريم كي خوريم؟

يادم افتاد، نه، يك مرتبه به من الهام شد كه يك بغلي شراب

در پستوي اطاقم دارم، شرابي كه زهر دندان ناگ در آن حل 

و با يك جرعه آن همه كابوس و شده بود هاي زندگي نيست

؟ اين كلمه مرا بيشتر به او ... ولي آن لكاته ...شد نابود مي

پر حريص مي و حرارت به من جلوه كرد، بيشتر او را سرزنده

.داد مي

آن چه بهتر از اين مي توانستم تصور بكنم، يك پياله از

ميدادم شراب به او مي آنو يك پياله هم خودم سر كشيدم

عشق چيست؟ براي. مرديم وقت در ميان يك تشنج با هم مي

ها يك هرزگي، يا ولنگاري موقتي است عشق همه رجاله

و اصطالحات ها را بايد در تصنيف رجاله و فحشا هاي هرزه

و هشياري تكرار مي . كنند پيدا كرد ركيك كه در عالم مستي

و خاك تو سري كردن: مثل ولي–دست خر تو لجن زدن

من عشق نسبت به او براي من چيز ديگري بود، راست است كه

هاي مورب عجيب، دهن تنگ چشم: شناختم او را از قديم مي
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و آرام همه اينها براي من پر از يادگارهاي نيمه باز صداي خفه

و من در همه اينها آنچه را كه از آن محروم  و دردناك بود دور

و از من گرفته  مانده بودم كه يك چيز مربوط به خودم بود

.مكرد بودند جستجو مي

آيا براي هميشه مرا محكوم كرده بودند؟ براي همين بود كه

لذت ديگري كه براي. تري در من پيدا شده بود حس ترسناك

كردم برايم يك نوع جبران عشق نااميد خودم احساس مي

ي دريچه روبرودانم چرا ياد مرد قصاب وسواس شده بود، نمي

ب اطاقم افتاده بودم كه آستينش را باال مي ميزد، و سم اهللا گفت

مي گوشت و وضع. بريد ها را او هميشه جلو چشمم بود حالت

باالخره من هم تصميم گرفتم، يك تصميم ترسناك از توي–

و گزليك دسته  رختخوابم بلند شدم، آستينم را باال زدم

و. استخواني را كه زير متكايم گذاشته بودم برداشتم قوز كردم

ا با. نداختميك عباي زرد هم روي دوشم و رويم را بعد سر

حس كردم كه در عين حال يك حالت–شال گردن پيچيدم 

و پيرمرد خنزرپنزري در من پيدا شده  مخلوط از روحيه قصاب

.بود

اطاقش. بعد پاورچين پاورچين به طرف اطاق زنم رفتم

مثل اين بود كه خواب. تاريك بود، در را آهسته باز كردم

دم» شال گردنتو واكن«: گفتمي ديد، بلند با خودش مي رفتم

و ماليم او گرفتم چه. رختخواب، سرم را جلو نفس گرم

و زنده كننده به نظرم آمد اگر اين! اي داشت حرارت گوارا
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مي حرارت را مدتي تنفس مي اوه، چقدر. شدم كردم دوباره زنده

و وقت بود كه من گمان مي كردم نفس همه بايد مثل خودم داغ

باشد دقت كردم ببينم آيا در اطاق او مرد ديگري هم سوزان 

نه يعني از فاسق. هست ولي او تنها. هاي او كسي آنجا بود يا

مي. بود و بهتان محض فهميدم هر چه به او نسبت دادند افترا

او. بوده دختر باكره نبود؟ از تمام خياالت موهوم از كجا هنوز

اي بيش طولقهاين احساس دقي. نسبت به او شرمنده شدم

و نكشيد، چون در همين وقت از بيرون در  صداي عطسه آمد

مي يك خنده خفه، مسخره كرد آميز كه مو را به تن آدم راست

رگ–شنيدم  و اين صدا تمام هاي تنم را كشيد اگر اين عطسه

خنده را نشنيده بودم، اگر صبر نيامده بود، همان طوري كه 

ت ميتصميم گرفته بودم همه گوشت كردمن او را تكه تكه

يك. مان تا به مردم بفروشد دادم به قصاب جلو خانه مي خودم

دادم به پيرمرد قاري تكه از گوشت رانش را به عنوان نذري مي

ميو فردايش مي كهمي«: گفتم رفتم به او دوني اون گوشتي

را اگر او نمي» ديروز خوردي مال كي بود؟ خنديد، اين كار

ميبايستي مي دادم كه چشمم در چشم لكاته شب انجام

مي چون از حالت چشم. افتاد نمي من هاي او خجالت كشيدم، به

كه سرزنش مي داد باالخره از كنار رختخوابش يك تكه پارچه

و هراسان بيرون دويدم گزليك. جلو پايم را گرفته بود برداشتم

آميز را اين چون همه افكار جنايت–را روي بام سوت كردم 

گزليك برايم توليد كرده بود اين گزليك را كه شبيه گزليك مرد 
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در اطاقم كه برگشتم جلو پيه. قصاب بود از خودم دور كردم

ك پيرهن چركي كه روي.امه پيرهن او را برداشتهسوز ديدم

گوشت تن او بود، پيرهن ابريشمي نرم كار هند كه بوي تن او، 

ميب و از حرارت تنش، از هستي او درين وي عطر موگرا داد

و خوابيدم. پيرهن مانده بود –آن را بوئيدم، ميان پاهايم گذاشتم

صبح زود از صداي داد. هيچ شبي به اين راحتي نخوابيده بودم

كه سر گم شدن پيرهن دعوا راه انداختهو بيداد زنم بيدار شدم

و تكرار مي نويه پيره«: كرد بود سر»!نالونون در صورتي كه

مي. آستينش پاره بود كه ولي اگر خون راه افتاد من حاضر نبودم

 آيا من حق يك پيرهن كهنه زنم را نداشتم؟–پيرهن را رد كنم 

و نان تافتون برايم آورد، و عسل ننجون كه شير ماچه االغ

يك گزليك دسته استخواني هم پاي چاشت من در سيني 

و گذاشته بو و گفت آن را در بساط پيرمرد خنزرپنزري ديده د

دس«: خريده است بعد ابرويش را باال كشيد گفت گاس برا دم

من گزليك را برداشتم نگاه كردم، همان گزليك»!به درد بخوره

و رنجيده گفت. خودم بود آره، دخترم«: ننجون به حال شاكي

تو صبح سحري ميگه پيرهن منو ديشب) يعني آن لكاته(

اما ديروز. خواهم مشغول ذمة شما باشم كه نميمن. دزديدي

مي... زنت لك ديده بود  مي... يم كه بچهتدونس ما گفت خودش

و مال بدم ديدم  تو حموم آبستن شده، شب رفتم كمرشو مشت

وقتيبي«: رو بازوش گل گل كبود بود به من نشان داد گفت

: دوباره گفت»!تنرفتم تو زيرزمين ازمابهترون وشگونم گرف
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مي« من خنديدم» دونسي خيلي وقته زنت آبستن بود؟ هيچ

البد به روي اون. البد شكل بچه، شكل پيرمرد قاريه«: گفتم

شد» جنبيده مثل اينكه. بعد ننجون به حالت متغير از در خارج

من فوراً بلند شدم، گزليك دسته. منتظر اين جواب نبود

ب ردم در پستوي اطاقم توي مجري استخواني را با دست لرزان

و در آن را بستم نه، هرگز ممكن نبود كه بچه به روي. گذاشتم

.حتماً به روي پيرمرد خنزرپنزري جنبيده بود. من جنبيده باشد

بعد از ظهر، در اطاقم باز شد برادر كوچك آن لكاته در

شد حالي كه ناخنش را مي را. جويد وارد هر كس كه آنها

. آنقدر هم شباهت. فهميد كه خواهر برادرندمي ديد فوراً مي

و شهوتي، پلك دهن كوچك تنگ، لب هاي هاي گوشتالوي تر

و متعجب، گونه خميده خمار، چشم هاي برجسته، هاي مورب

و صورت گندم موهاي خرمايي بي درست. گون داشت ترتيب

و يك تكه از روح شيطاني او را داشت از اين  شبيه آن لكاته بود

بيرتصو زد هاي تركمني بدون احساسات، روح كه به فراخور

اي كه هر كاري را برايو خورد با زندگي درست شده، قيافه

مثل اينكه طبيعت قبالً پيش. دانست ادامه به زندگي جايز مي

و باران  بيني كرده بود، مثل اينكه اجداد آنها زياد زير آفتاب

ب و با طبيعت جنگيده و زندگي كرده بودند و نه تنها شكل ودند

شمايل خودشان را با تغييراتي به آنها داده بودند، بلكه از 

و گرسنگي خودشان به آنها  و حرص استقامت، از شهوت
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مي. بخشيده بودند دانستم، مثل طعم كونه خيار طعم دهنش را

.تلخ ماليم بود

هاي متعجب تركمنيش به من نگاه وارد اطاق كه شد با چشم

و گفت مي«:كرد از شاجون ميگه حكيم باشي گفته تو ميري،

مي. شيم شرت خالص مي : من گفتم» ميره؟ مگه آدم چطور

«ام بهش بگو خيلي وقته من مرده« ام اگر بچه: شاجون گفت»

».شد نيفتاده بود همه خونه مال ما مي

كه من بي اختيار زدم زير خنده، يك خنده خشك زننده بود

م رايمو را به تن آدم راست كرد، به طوري كه صداي خودم

.شناختم، بچه هراسان از اطاق بيرون دويد نمي

فهميدم كه چرا مرد قصاب از روي كيف در اين وقت مي

–كرد گزليك دسته استخواني را روي ران گوسفندها پاك مي

كيف بريدن گوشت لخم كه از توي آن خون مرده خون لخته

خ و از رخره گوسفندها قطره شده، مثل لجن جمع شده بود

و كله–چكيد قطره خونابه به زمين مي سگ زرد جلو قصابي

هاي تارش بريده گاوي كه روي زمين دكان افتاده بود با چشم

و همچنين سر همه گوسفندها، با چشم رك نگاه مي هايي كرد

كه غبار مرگ رويش نشسته بود آنها هم ديده بودند، آنها هم 

م. دانستند مي فهمم كه نيمچه خدا شده بودم، ماوراييباالخره

و  و كوچك مردم بودم، جريان ابديت همه احتياجات پست

من–كردم جاوداني را در خودم حس مي ابديت چيست؟ براي
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ابديت عبارت از اين بود كه كنار نهر سورن با آن لكاته

و فقط يك لحظه چشم و سرم سرمامك بازي بكنم هايم را ببندم

.او پنهان بكنمرا در دامن 

به يك بار به نظرم رسيد كه با خودم حرف مي زدم، آن هم

هايم به قدري طور غريبي، خواستم با خودم حرف بزنم ولي لب

بي. سنگين شده بود كه حاضر براي كمترين حركت نبود اما

هايم تكان بخورد يا صداي خودم را بشنوم حس كردم آنكه لب

اي. زدم كه با خودم حرف مي ن اطاق كه مثل قبر هر لحظه در

و تاريك تنگ مي تر هاي وحشتناكش مرا شد شب با سايه تر

مي. احاطه كرده بود و جلو پيه سوزي كه دود زد با پوستين

و شال گردني كه بسته بودم به  عبايي كه به خودم پيچيده بودم

.ام به ديوار افتاده بود حالت كپ زده، سايه

د سايه من خيلي پررنگ و به قيقتر تر از جسم حقيقي من

گويا. تر از وجودم شده بود ام حقيقي ديوار افتاده بود سايه

و زن لكاته ام همه پيرمرد خنزرپنزري، مرد قصاب، ننجون

.ام هايي كه من ميان آنها محبوس بوده سايه. اند هاي من بوده سايه

در در اين وقت شبيه يك جغد شده بودم ولي ناله هاي من

گ و به شكل لكهگلويم تف ير كرده بود هاي خون آنها را

مي. كردم مي . كند شايد جغد هم مرضي دارد كه مثل من فكر

و با حالت خميده سايه ام به ديوار درست شبيه جغد شده بود

مي نوشته مي. خواند هاي مرا به دقت فهميد، فقط حتماً او خوب
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خو. توانست بفهمد او مي دم نگاه از گوشه چشمم كه به سايه

مي مي .ترسيدم كردم

و ساكت مثل شبي كه سرتاسر زندگي مرا يك شب تاريك

و ديوار، از پشت با هيكل. گرفته بود هاي ترسناكي كه از در

كردند، گاهي اطاقم به قدري تنگ پرده به من دهن كجي مي

هايم شد مثل اينكه در تابوت خوابيده بودم، شقيق مي

يك. ين حركت حاضر نبودندسوخت، اعضايم براي كمتر مي

لش وزن روي سينه مرا فشار مي هايي كه روي داد، مثل وزن

مي گرده يابو و به قصاب هاي سياه الغر ها تحويل اندازند

.دهند مي

الل. كرد مرگ آهسته آواز خودش را زمزمه مي مثل يك نفر

و همين كه يك فرد  كه هر كلمه را مجبور است تكرار بكند،

آ ميشعر را به ميرساند خر آوازش. كند، دوباره از سر نو شروع

كرد، فرياد مثل ارتعاش ناله اره درون گوشت تن رخنه مي

مي مي و ناگهان خفه  هايم به هم نرفته بود هنوز چشم.شد كشيد

هاي شدند فحش كه يك دسته گزمه مست از پشت اطاقم رد مي

و دسته هرزه به هم مي مي دادند : خواندند جمعي

مي«  خوريم، بيا بريم تا

 شراب ملك ري خوريم،

»حاال نخوريم، كي خوريم؟
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در صورتي كه آخرش به دست داروغه«: با خودم گفتم

:ناگهان يك قوه مافوق بشر در خودم حس كردم» خواهم افتاد

پيشانيم خنك شد، بلند شدم عباي زردي كه داشتم روي دوشم

انداختم، شال گردنم را دو سه بار دور سرم پيچيدم، قوز كردم، 

رفتم گزليك دسته استخواني را كه در مجري قايم كرده بودم 

و پاورچين پاورچين به طرف اطاق لكاته رفتم  دم–درآوردم

غ به دقت. رق شده بوددر كه رسيدم اطاق او در تاريكي غليظي

:گفت گوش دادم صدايش را شنيدم كه مي

كن« صدايش يك زنگ گوارا»!اومدي؟ شال گردنتو وا

كه مثل زمزمه. داشت، مثل صداي بچگيش شده بود بدون اي

من اين صدا را سابق در خواب–كنند مسئوليت در خواب مي

مي–عميقي شنيده بودم  و آيا خواب ديدم؟ صداي او خفه

اي شده بود كه كنار نهر سورن كلفت، مثل صداي يك دختر بچه

من كمي ايست كردم دوباره شنيدم. كرد با من سرمامك بازي مي

كن«: كه گفت ».بيا تو شال گردنتو وا

و شال گردنم را من آهسته در تاريكي وارد اطاق شدم، عبا

دانم چرا همين طور كه گزليك برداشتم لخت شدم ولي نمي

دسته استخواني در دستم بود در رختخواب رفتم، حرارت 

اي در كالبد من دميد بعد رختخوابش مثل اين بود كه جان تازه

و خوش حرارت او را به ياد همان دخترك  تن گوارا، نمناك

بي الغري كه چشم پريده رنگ و گناه تركمني داشت هاي درشت

ميو كنار نهر سورن  كرديم در آغوش با هم سرمامك بازي
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و گرسنه به او حمله كردم در كشيدم، نه، مثل يك جانور درنده

با ته دل از او اكراه داشتم، به نظرم مي و كينه آمد كه حس عشق

كه. هم توأم بود و خنك او، تن زنم مانند مار ناگ تن مهتابي

خ دور شكار خودش مي و مرا ميان ودش پيچد از هم باز شد

اش مست كننده بود، گوشت بازويش عطر سينه–محبوس كرد 

كه دور گردنم پيچيد گرماي لطيفي داشت، در اين لحظه آرزو 

و. كردم كه زندگيم قطع بشود مي چون در اين دقيقه همه كينه

و سعي مي كه بغضي كه نسبت به او داشتم از بين رفت كردم

مل–جلو گريه خودم را بگيرم  باشم مثل مهرگياه تفتبي آنكه

و دست هايش پشت گردنم پاهايش پشت پاهايم قفل شد

حس–چسبيد  و تازه را من حرارت گواراي اين گوشت تر

مي مي .نوشيدند كردم، تمام ذرات تن سوزانم اين حرارت را

مي حس مي –كشيد كردم مرا مثل طعمه در درون خودش

و كيف به هم آميخته شده بود طعم كونه دهنش. احساس ترس

و گس مزه بود خيار مي در ميان اين فشار گوارا عرق. داد

بي مي و از خود .خود شده بودم ريختم

چون تنم، تمام ذرات وجودم بودند كه به من فرمانروايي

مي مي و فيروزي خود را به آواز بلند و فتح –خواندند كردند

و بي بي من محكوم و پايان در مقابل چاره در اين درياي هوي

هوس امواج سر تسليم فرود آورده بودم موهاي او كه بوي عطر 

و شادي موگرا مي و فرياد اضطراب داد، به صورتم چسبيده بود

ناگهان حس كردم كه او لب مرا. آمد از ته وجودمان بيرون مي



222 

آيا انگشت–به سختي گزيد، به طوري كه از ميان دريده شد

ي خودش را هم همين طور مي ا اينكه فهميد من پيرمرد جويد

لب شكري نيستم؟ خواستم خود را نجات بدهم ولي كمترين

. هرچه كوشش كردم بيهوده بود. حركت برايم غيرممكن بود

.گوشت تن ما را به هم لحيم كرده بودند

را. گمان كردم ديوانه شده است در ميان كشمكش، دستم

دس بي و حس كردم گزليكي كه در تم بود به اختيار تكان دادم

او–يك جاي تن او فرو رفت  مايع گرمي روي صورتم ريخت

و مرا رها كرد  پر–فرياد كشيد مايع گرمي كه در مشت من

و گزليك را دور انداختم دستم. شده بود همين طور نگه داشتم

در. او مرده بود–آزاد شد، به تن او ماليدم، كامالً سرد شده بود 

ولي اين سرفه نبود، صداي خنده خشك اين بين به سرفه افتادم

ميو زننده من هراسان–كرد اي بود كه مو را به تن آدم راست

و به اطاق خودم رفتم  جلوي نور–عبايم را روي كولم انداختم

و تمام  پيه سوز مشتم را باز كردم، ديدم چشم او ميان دستم بود

.تنم غرق خون شده بود

هايم را جلو دست رفتم جلو آينه ولي از شدت ترس

ديدم شبيه نه اصالً پيرمرد خنزرپنزري شده–صورتم گرفتم 

و صورت كسي بود. بودم و ريشم مثل موهاي سر موهاي سر

كه زنده از اطاقي بيرون بيايد كه يك مار ناگ در آنجا بود، همه 

هايم بدون سفيد شده بود، لبم مثل لب پيرمرد دريده بود، چشم

و مژه، يك مشت موي سفيد از سينه روح ام بيرون زده بود
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مي. اي در تن من حلول كرده بود تازه كردم اصالً طور ديگر فكر

و نمي او طور ديگر حس مي كردم –توانستم خودم را از دست

از دست ديوي كه در من بيدار شده بود نجات بدهم همين طور

. اختيار زدم زير خنده كه دستم را جلو صورتم گرفته بودم بي

خنده. مرا به لرزه انداخت تر از اول كه وجود يك خنده سخت

. آمد عميقي كه معلوم نبود از كدام چاله گم شده بدنم بيرون مي

و از ميان تهي درمي خنده تهي كه فقط در گلويم مي . آمد پيچيد

».من پيرمرد خنزرپنزري شده بودم

ونراوي با ميدان دادن به غرايز بهيمي خويش با دست خود موجبات پديدار شد شب

مي تاريكي را آورد تا بتواند ستمگرانه بر ستمگر مكاري كه آنچنان مستبدانه بر اريكه فراهم

و آن را از هم بدراند اقتدار تكيه زده است حمله مي. ور شود و آفتاب به زردي صداي«گرايد

و البه«همراه» نقاره و ترس از تاريكي را بيدار صداي عجز » هاي كه همه خرافات موروثي

مي سازد، راوي مي خُ كند، تا جري را تحريك و ميدان بيشتري به هاي سركشلقتر شود

و  و مقدمه بحران را به طوفان خشم تبديل كند » حرارت سوزان«در» سرتاپا«خويش بدهد

و تصميم خود را به مرحله عمل نزديك سازد .انتقام فرو رود

پس»ذير استناپ تحمل«اصوالً» ممكن نيست«تحمل خواري برايش» بيش از اين« ،

و در درنگ جز حماقت نام ديگري ندارد، اما در همين لحظه چون از تفكر صحيح دور شده

و توهمات در نظرش به صورت موجود چنگال غرايز گرفتار آمده است باز فريب مي خورد

و دالرامي كه در اثر گذشت زمان گر آراسته شده باشد جلوه» با هفت قلم«هاي بسيار، دلخواه

و در سكرات ايام كودكي كه اين لكاته را موجود دلخواهي به وي معرفي كرده بودندودش مي

كه رود اما چندي نمي فرو مي و نهيب عقل را از درونمي» اي از جلو چشمش پرده«گذرد افتد

و درمي خويش مي يابد كه اين بت عيار را بايد مانند گوشت جلو دكان قصابي بدون هيچ شنود
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و دست به گونه ترحمي قطعه قطعه كرد مخصوصاً اكنون كه به سبب گذشتن قرون متمادي

و  دست گشتن در اديان مختلف آن جزئي اصالت خود نخستين خود را نيز از دست داده است

مي هاي بسياري بر گونه جاي دندان به«،»نه اين همان كس نبود«شود، هايش ديده من خودم را

م دادم، آن وقتي كه يك صورت ساده بچگانه يك حالت محوييادبود موهوم بچگي او تسليت

و به فكر حفظ هستي» جاافتاده«و»رس عقل«نه اين زني كه اكنون» گذرنده داشت شده است

و  با برخاستن صالي عقل ديو توهمات ميدان را خالي. خويش است» به فكر زندگي«خود

مي مي و راوي را تنها و وي با آنكه ميلي كند و اظهار پوزش دارد اما گذارد به تعقيب لكاته

و مانند رجاله خودداري مي به زاري»خداهايي كه زاييده شهوت بشر هستند«ها در مقابل كند

و از اين قدرت خويشو التماس زانو نمي و به وضوحمي» يك كيف وراي بشري«زند برد

مي را بر رجاله» برتري خود« ك ها احساس ه با در ميدان بودن عقل كند چون پر واضح است

».......................................................................«. سليم توهمات جرأت عرض اندام ندارند

مي دگرباره مدتي مي و خدا را به ميدان ذهن گذرد تا راوي خود را به دست غرايز سپارد

مي خويش برمي و آغاز عذرخواهي » ...لكاته«در ته دل او را جز همان كند اما گرداند

مي. دارد محسوب نمي مي باز مدتي و اين تصورات محو و دايه از اين تغيير روش گذرد شود

مي(شود راوي هراسان مي از) دانيم كه دايه آماده همكاري با راوي شده است قبالً و راوي پس

و پس از سير به قهقرا شرمنده مي و روي خود اين اتفاق مي شود كند، شكلك را سياه

مي آورد، صورتك درمي مي هاي مختلف را در تصور به چهره و به آساني كه گذارد فهمد

و غرايز ناهنجار به صورت حيوانات  و پناه بردن به توهمات چگونه انسان با دور شدن از خرد

و حتي خداي توهمي درمي و قصاب و پس از آن مجبور استو قاري بار نگاهبان اين«آيد

مي. مزاحم باشد» موروث به تنها سودي كه راوي از اين آزمايش هاي قابليت«برد اين است كه

ميميپي» خود و و درمي»چه كارهايي از دست«فهمد برد يابد كه با تمامش ساخته است

با در نظر. كرده اين قدرت را دارد كه لكاته را از پاي درآورد ضعفي كه قبالً در خود حس مي
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ميگر و اينكه دانيم راوي را اعتقاد بر اين است كه خدا جز توهمي بيش فتن جمله اخير

مي نيست، اين پرسش وي آيد كه چرا آرزو دارد براي لحظه ها پيش اي بسيار بسيار كوتاه با

و به ابديت پيوسته شود؟ چرا در حالتي كه به خدا اعتقاد ندارد  و پس از آن بميرد باشد

وق«: گويد مي ميآن و خوشبخت ترين مردمان روي مردم، آن وقت من خوشبختت آسوده

و پاسخ اين پرسش»زمين بودم بر: هاست ها در جواب به اين سوال؟ اگر ما را در ضيافتي

و در كنار فيلسوفي چون افالطون يا بوعلي يا انيشتين يا شاعري چون فردوسي يا  صدر

و نويسنده حق اي چون سعدي يا مولوي يا شكسپير و به تولستوي يا هوگو يا گوته بنشانند

و احترام گذارند، آيا به افتخاري بزرگ نرسيده ايم؟ حال اگر هر كدام از ما موجودات ضعيف

و نادان براي لمحه و قهار و دانا و توانا اي بسيار كوتاه هم كه شده همنشين پروردگاري جميل

و  هم... جاودان و مكان و آيا به جاوداني ابدي نرسيده باز نشدهباشيم آيا در سير زمان ايم؟ ايم

ما بشرهاي ناچيز را جبروت» خاكسترنشين«و آيا كمترين پرتو آن آفريدگار بزرگ، هستي 

ها پاسخ منفي گويد؟ براي هر آزاده ملكوت نخواهد بخشيد؟ آن كيست كه بر اين پرسش

و همان درست و غايت آمال است و دورانديشستا انديشي اين ذروة كمال كه فيلسوف رند

:شرق، حافظ، در كالمي تغزلي به اين ترتيبش بيان داشته

و قامت يار فكر هر كس به قدر همت اوست« و ما و طوبي »تو

و با مرتبتي كه در خودشناسي به و در اين حالت اما براي راوي ديگر خدايي وجود ندارد

تر از خدا هم بزرگ–يك خدا شده بودم«: گويد دست آورده است پر اغراق نيست اگر مي

و اليتناهي در خود حس مي زيرا در جايي كه خدايي» ...كردم بودم، چون يك جريان جاوداني

با موجود نباشد اشرف مخلوقات به خود حق مي و و سلطه يابد دهد كه بر همه چيز حكومت

.خردمندي عنان جهان را به كف گيرد
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بيقبالً گفتيم به كه راوي در يك لحظة خودي يا به عبارت ديگر در زماني كه خود را

و  و خرد را مطرود ساخت، ميدان ذهن را براي ورود لكاته آماده ساخت دست غرايز سپرد

و  و در آينه ضمير خويش نگريست به سرفه افتاد يك تكه«چون پس از چندي به خود آمد

مر» خلط خونين و خون ارتبر آينه افتاد كه سمبل مي خوردن» جگر«ها رود هاي وي به شمار

و افتادن آن بر آينه كنايه از كمي فرصت براي اجراي تصميمي است  و وجود خون در خلط

و كدر) زيرا خروج خون به اين ترتيب از بدن آغاز مرگ است(كه از پيش گرفته شده است

و از همين روست كه دايه كه قبالً ساختن آينه به سبب پناه بردن مجدد راوي به غرايز است

در آماده همكاري با راوي شده است با مشاهده تغييرات جديد راوي پريشان مي و با شود

جو«دست داشتن  ؛ يعني غذايي بدون روح»جوجه«غذايي با روح نباتي، بدون(» كاسه آش

و خلق مي) هاي بهيمي است حيواني كه فزاينده شهوت مي به راوي و مات و راوي نگرد ماند

و مجوزي بر تغيير حال خويش براي دايه بياورد با حالت شرمندگي دست ها جهت آنكه عذر

مي را جلو صورت مي و به پستو يا وجدان ناخودآگاه پناه و با اين تمهيد به دايه گيرد برد

ساري انجام اعمالي كه محرك آنها در ضمير ناخودآگاه قرار دارد به جز شرم: فهماند اجتماع مي

.دهد اي نميو بدبختي نتيجه

مي راوي در ابتدا چنين مي را پنداشت كه با ميدان دادن به غرايز ناهنجار قادر شود تا لكاته

و بعد به سادگي دگرباره آنها را مهار زند اما پس از اين آزمايش اكنون حس  از بين ببرد

يك مي و غرايز را تحت فشار» حلقه آتشين«كند كه خرد چون بوي تند«قرار داده است

» در دماغ«خرد ريخته است» در پيه سوز«را كه به دست خود» انگيز روغن صندل شهوت

و خويش احساس مي » يك حركت، يك تصميم«»انگيز براي دفع اين وسوسه شهوت«كند

ياا كافي و در اجتماعي كه هزاران سال با تصور خدا ست يعني بايد ستمگري پيشه كرد

و از اين ممر خدايان و اميد پرداخته است ي بر باالي سر خويش به زندگي پر از بيم

و زيان استفاده كه هايي برده هاي: هاي فراواني هم ديده است، با صداي بلند فرياد برداشت
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و نيست از خرد اين اجازه را نمي» حلقه آتشين«اما. مردم خدايي در ميان نبوده دهد زيرا

و اعتق و از سوي سويي عدم دين و مرج را به بار آورد اد در اجتماع شايد امكان ايجاد هرج

و اعتقاداتي كه مقبوليت عامه ديگر شخصي كه با كمك غرايز به نبرد با توهمات كهن سال

تواند انتظار نتيجه خورد نمي يافته است برخيزد چون آاليشي در اجراي اعمالش به چشم مي

د كرد؟ اگر بخواهيم شكيبايي نشان دهيم تا فرد فرد مردم به پس چه باي. مطلوب را داشته باشد

و خود در برانداختن موهومات گام پيش نهند، شايد با در نظر گرفتن مرور خردمند شوند

مي دستگاه و تربيت كه شبانه روز تبليغ موهومات و اگر هاي تعليم كنند آن روز هرگز فرا نرسد

مربخواهيم يك باره عنان عقل را رها كن و بر اعتقادات دم بشوريم كه متهم به پيروي از يم

ميغر و تضادهاي فراوان است كه راوي ايز ناهنجار و با توجه به اين مشكالت شويم،

كه«: گويد مي و سوزان شد به كلي در يك درياي اين حلقه آتشين دور سرم به قدري تنگ

و مخلوط با هيكل را».ور شدم هاي ترسناك غوطه مبهم و شايد وي بخواهد كه بر سر عقل آيد

و خود ريشه توهمات را بركنند اما اين  صبر كند تا فرد فرد مردم به مرور خردمند شوند

مي آرزويي تقريباً محال است زيرا مجدداً صداي آواز گزمه كند كه شعار هاي مست كوچه را پر

مي دائم حاكمان زورمند اجتماع را تكرار مي و بر«: گويند كنند يم تا مي خوريم، شراب ملك بيا

براي آنكه بر پس نتيجه چنين است كه اين حاكمان» ري خوريم، حاال نخوريم كي خوريم؟

و چون هميشه قدرت خر مراد سوار باشند پيوسته مي كوشند تا مردم را در جهالت نگه دارند

و در كف آنهاست پس ريشه و بايد در چنين شرايط كن ساختن جهل امري محال است

و راوي با پيروي آنها بتواند خود  و جسارت بخشند احوالي به غرايز ميدان داد تا چيره شوند

بهتر» عشق چيست؟«و لكاته را از ميان بردارد تا شايد به اين وسيله به عشق خويش رسد، 

آنچه را كه از آن محروم مانده بودم كه يك چيز مربوط به خودم«: است از دهان راوي بشنويم

و  ميبود از حالتي. محروميت راوي از چيست؟ از آزادي».كردم از من گرفته بودند جستجو
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و توهمات چون زنجيري است كه پرنده آزادي كه بشر بدون آن احساس آرامش نخواهد كرد

و پر كشيدن باز داشته است .را از بال

و چگونه مي گف بنابراين كي ته راوي توجه توان آزادي را به دست آورد؟ باز بهتر است به

توان داد، پاسخ صحيحي بر اين سوال نمي» آيا براي هميشه مرا محروم كرده بودند؟«. كنيم

و محروميت ها شايد روزي حاكمان اجتماع رضايت دهند كه مردم از خواب غفلت بيدار شوند

و همين دور بودن افق آرزو تسا پايان يابد ولي آنچه مسلم است اينكه آن روز نزديك نيست،

براي همين بود«: كند تا در چگونگي به كف آوردن آزادي خويش بگويد كه راوي را وادار مي

تري در من پيدا شده بود، لذت ديگري كه براي جبران عشق نااميد خود كه حس ترسناك

چ يك نوع وسواس شده بود، نميبرايم–كردم احساس مي ي دريچه روبرورا ياد قصاب دانم

مي كه آستين اطاقم افتاده بودم مي ها را باال و گوشت زد، بسم اهللا مي گفت و. بريد ها را حالت

از ... يك تصميم ترسناك ... باالخره من هم تصميم گرفتم-وضع او هميشه جلو چشمم بود 

توي رختخواب بلند شدم، آستينم را باال زدم گزليك دسته استخواني را كه زير متكايم گذاشته 

و يك عباي زرد هم روي دوشم انداختم قوز. بودم برداشتم را. كردم و رويم با شال بعد سر

و پيرمرد–گردن پيچيدم  حس كردم كه در عين حال يك حالت مخصوص از روحيه قصاب

».خنزرپنزري در من پيدا شده بود

و كند نمي آن گاه كه راوي حس مي به» عشق«تواند از طريق خرد به آرزو خويش رسد

و اختاللي شود از جهت نامطلوب ديگري راه  همان گونه كه اگر سير طبيعي ليبيدو دچار مانع

مي خود را مي و به پيشرفت ادامه دهد وي نيز با ميدان دادن به حس خونخواري نهفته گشايد

ميدر نهاد خويش تص از ميم و لذت ديگري«گيرد تا از لذت راستين خردمندي چشم پوشد

مي» كه براي جبران عشق نااميد خود و پس از آلودن احساس كند وارد مرحله عمل شود

و پنهان ساختن خويش در لباس پيرمرد خنزرپنزري كه طرف  خويش به خصائل مرد قصاب

از گيرد تا بدون ذرهمي توجه لكاته است گزليك دسته استخواني را به دست اي ترحم لكاته را
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و اگرچه مي و به مردم هشدار دهد كه خدايي در ميان نيست داند اين روشي پاي درآورد

و مسلط خردمندانه نيست ولي همان طور كه گفتيم با در نظر گرفتن روش و تربيت هاي تعليم

و اينكه طالع شدن روز بيدار و آزادي نزديك نيست اين راه بودن حاكمان زورمند بر اجتماع ي

.منحصر به فرد است

ميتدرست در آخرين لحظا كند كه عاشقانه به اين لكاتهي كه راوي بار ديگر حس

مي عالقمند است مجدداً صداي تمسخر آميز پيرمرد يا صبر آمدن را مي و تصميم از شنود گيرد

و با به پشت  كه همه«بام پرتاب كردن گزليك طريق خرد به مبارزه عليه اين لكاته برخيزد

از اجراي تصميم» توليد كرده است«يا خوي بهيمي برايش»آميز را اين گزليك جنايتافكار 

و با در دست داشتن خويش صرف نظر مي و براي» كار هند«كه» پيراهن چركي«كند است

مي آراستن ظاهر توهمات به كار مي و به رختخوا رفته به اتاق خود باز ميگردد تاب رود

و مسلم است كه  و» لكاته«آرامش فكري خويش را بازيابد از عريان ماندن در انظار خشمگين

.ناراحت خواهد شد

تا افكار متداول اجتماع كه در اثر نوشتهروز بعد دايه يا و متفكران هاي روشنفكران

هم اندازه و براي و پيشوائي براي خود يافته كاري با راوي آماده اي به هوشياري نزديك گشته

و«شده است دگرباره گزليك را همراه با چاشت كه غذايي مركب از  و عسل شير ماچه االغ

و نباتي» نان تافتون و كالً غذايي حيواني مي به شمار مي1است دهد رود، در دسترس وي قرار

 
ا1 و نباتي بياوريم گر توضيحي درباره حالتدر اينجا پر دور از مطلب نيست در كتاب ژرژساند–اوالً: هاي حيواني

و خاطرات« مي پاره«نويسد،مي»تاثرات مي اي ساعات هست كه من از خودم فرار و در احوال گياهي گذرانم؛ يا احساس كنم

آب روان، ابر، افق، رنگ، يا اوهام متحرك مي كه سبزه، پرنده، نوك درخت، بيكنم مي همان طورانتهايم، يا دوم، اوقاتي كه

مي مي مي پرم، شنا مي كنم، شبنم مي شكفم، زير برگ آشامم، در نور آفتاب هم ها مي بالي با كاكلي خوابم، كنم، با سوسمارها ها

و كرم مي شب خزم، با ستارگان مي هاي و نمو است تاب و باالخره از آنچه به عنوان مركز يك توسعه و مانند وسيع درخشم،

».كنم شدن جسم خود من است زندگي مي

و طبيعتاز كتاب( كه خوانندگان مشاهده كرده)67صفحه نقي وزيري عليتأليف زيباشناسي در هنر اند، ثانياً همان طور

از تا كنون چند بار ذكر حالت و منظور نويسنده داستان به ميان آمده است و حيواني در[ هاي نباتي ]پاورقي صفحه بعدادامه
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و تشحيذ مي و نباتي وي را تحريك ميو غرايز حيواني و با اشاره به گزليك گاس«:گويد كند

وو بدين وسيله او را برمي»!برا دم دس به درد بخوره انگيزد تا در گرفتن انتقام شتاب ورزد

كه نيز تلويحاً يادآور مي مي...« شود و راوي براي آنكه» ...دونستيم كه بچه، ما حرامزاده است،

مي بي و منزه بودن خود را بازگو كند البد شكل بچه«:يدگو عالقگي خود را به لكاته برساند

و دايه كه هنوز در اثر جهالت، به فالسفه».حتماً به روي او جنبيده. شكل پيرمرد قاريه

و آمادگي كامل براي شنيدن اين جواب را ندارد روشنفكر محافظه به حالت«كار اعتقاد دارد

مي. شودمي» متغير از در خارج و دنبا راوي گزليك را در پستوي اتاق پنهان له تفكرات كند

مي خويش را مي و به اين نتيجه و گيرد و سختي معيشت و هوا و آب رسد كه شرايط اقليمي

و  و عجز و گرسنگي«سرسختي طبيعت و حرص در انسان» شهوت هاي آريايي ابتدايي همگي

به پديدار شدن توهم نخستين مؤثر بوده و خصلت خود را و بو و هر كدام به طريقي رنگ اند

و بعد به اديان ديگري كه برادر لكاته سنبل آن است منتقل صورت نقش ي بر آن قلم زده

يا جانان يا لكاتة بزرگ متأسفانه ديگر قادر نيست تا به سادگي مانند» شاجان«اما. اند ساخته

به گذشته از افكار خردمندان روشن و حيات بين عصري كه راوي جزء آنهاست آبستن شود

ا باشد» خانه«تواند مالك مطلق العنان تمام دامه دهد بنابراين ديگر نميپايان رسيده خويش را

و قيمي ندارد  يكو چون وصي و با از بين رفتن خالق در بايد به نابودي خويش رضا دهد

مي دين بزرگ است كه خود به خود شالوده شود هاي اديان منشعب شده از دين نخست سست

ندو آغاز فروريختن مي و تعجبي مي ارد كه برادر لكاته از قول حكيمكند شاجون«: گويد باشي

 
كه تا كنون خوانده اين تكرار مكررات با در نظر و در اوضاع عمومي بدن، گرفتن آنچه كه به هر حال ما انسانيم ايم آن است

و پي و طبيعي بودن، اما بشر با ايجاد تمدن به طبيعت به حيوان، بنابراين نيازمند و درافتادن افكندن شهرهاي غلغلة صنعتي

ز و عدهچنگال حرص و نباتي متعادل خود دور شده ور اندوزي كالً از طبيعت حيواني اي روحاني نما نيز براي حفظ جاه

و دين پرداخته به مسموم كردن اجتماع با زهرهاي مصنوعي از قبيل آخرت و مقام خود كه بشر با داشتن خرد اند در حالي

مي همان خاصيت و نباتي خود در هاي متعادل حيواني و احتياجي به اين تواند و پيشرفت ادامه دهد به زندگي طبيعت

و شادمان زندگي كنيم توهمات كه دستاويز عده و نتيجه آنكه اگر بخواهيم مجدداً سالم اي براي سود بيشتر شده است ندارد،

به خصلت و نداختن توهمات هاي طبيعي خويش بيشتر توجه كنيم تا در برا بايد از اين غوغاي زر اندوزي شهرها بگريزيم

.پيروز شويم
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مي گه حكيم مي مي باشي گفته تو و بعد چون خود به زندگي».شيم ميري از شرت خالص

و تصوري از مرگ نداشته است مي مگه آدم«: پرسد جاودان خويش تا اين زمان معتقد بوده

ميباري را گذراندو راوي كه زندگي مرگ» ميره؟ چطور مي بهش بگو«: دهده است پاسخ

مي»ام خيلي وقته كه من مرده و لحني بچگانه شاجون«: گويدو چون برادر لكاته با بالهت

مي گفت، اگر بچه خنده تمسخرآميزي چون خنده پيرمرد».شد ام نيفتاده بود همه خونه مال ما

وي خنزرپنزري بر اين خام طمعي سر مي و بي آنكه سخني بر لب آورد اشارتاً به دهد

هم مي ها را قطعه قطعه ان طريقي كه مرد قصاب گوشتفهماند كه خود شخصاً شاه جان را به

و برادر لكاته با ديدن خنده مي و به زندگيش خاتمه خواهد داد كند از هم خواهد دريد

و راوي كه خدايي را باور ندارد خود را چون وحشتناك راوي، هراسان بيرون مي نيمچه«رود

مي» خدايي مي حس در كند كه و شريك شود،» جريان ابديت«تواند بر جهان حكومت كند

كند كه يا انسان خود به خدايي جهان براي همراه شدن با ابديت فرقي نميزيرا به هر حال 

را فقط يك لحظه چشم«پردازد يا  و سر در دامن» ها و با ابديت» مامك«ببندد يا خدا بگذارد

م. همباز گردد و تصورات خويش ميبا رفتن برادر لكاته راوي باز در تفكرات و ستغرق شود

و همه سايه مي و لكاته همه و دايه و قصاب هايي بيند كه با ميدان دادن به غرايز چگونه پيرمرد

و جمله به بوف كور ناميموني مي مانند كه جز بدبختي شگون ديگري از اين غرايز ناهنجارند

و انسان گرفتار در چنگال اين غرايز ناهنجار بهيمي بي يا ندارند بو يا اسب نجيب شباهت به

و روز مجبور است مانند يابو هاي تب الزمي لش كش براي ارضاي الغري نيست كه شب

شر خاطر غرايز الشه هاي متعدد به قصاب يا ضحاك ماردوش نفس خويش تقديم كند تا از

.گزند اين هيوالي مغز خوار در امان بماند

ومي» آواز خودش را زمزمهمرگ آهسته« خ لكه«كند در از ميان ناله»ونهاي هايي كه

به گلوي راوي گير كرده است مرتباً بيرون مي و حاكمان اجتماع نيز و شعار دائم عمال ريزد

و جمله اين احوال راوي را برمي گوش مي انگيزد تا در اجراي تصميم خويش تسريع رسد



232 

مي. كند و بدون ترديد ب اكنون به خوبي و هوشياري داند كه در انتظار طالع شدن روز يداري

:گويد فرد فرد مردم نشستن كاري بيهوده است، پس با خود مي

ناگهان يك قوه مافوق بشر«و بعد».در صورتي كه آخرش به دست داروغه خواهم افتاد«

مي» در خود و پيشانيش حس ومي» خنك«كند خرد در مقابل اين تصميم» حلقه آتشين«شود

و نهايي تاب مقاومت نمي و ميآورد . گذارد تا در پي انجام قصد خويش روان شودي را تنها

و خود را به قيافه پيرمرد خنزرپنزري درمي راوي گزليك را مجدداً به دست مي به گيرد و آورد

شود يا به مفهوم ديگر خدا را به ذهن خالي از خرد خويش سوي اتاق لكاته روان مي

مي برمي و به عشق بازي با وي . كند اما در هيچ حالتي گزليك را از خود دور نميپردازد گرداند

وآخواهد با درآميختن با وي آزادي خود را به دست او مي در جريان ابديت شريك شود ورد

و پس الزم است تا شخصاً به آزمايش پردازد،  بنابراين هستي خويش را درآغوش گرم

و آرامش مي عطرآگين و پس از احساس آن همه بخش وي رها پناهي اكنون با يافتنبي سازد

و بغضي«چنين پناهگاه لذت بخش سكر آوري  را كه نسبت به او داشته است»همه كينه

بي فراموش مي و و تن سرد بخش آن پيكر اثيري دلخواه حرارت خويش را از گرماي جان كند

مي آسودگي جاودان مي و از فرط سرمستي گريه را سر كه دهد اما چندي نمي بخشد  گذرد

مي اي در درون وي فرومي»مثل طعمه«يابد كه داردمي در و نابود و با به خاطر آوردن رود شود

تمام ذرات وجودم«: گويد اينكه با آزادي دادن به غرايز به چنين سرنوشتي دچار شده است مي

مي بودند كه به من فرمانروايي مي و پيروزي خود را به آواز بلند من–خواندند كردند، فتح

بيچارهبيو محكوم و هوس امواج سر تسليم فرود آورده در اين درياي پايان در مقابل هوي

بنابراين راوي با دست يازيدن به اين آزمايش خطرناك نه تنها به آزادي خويش نرسيده».بودم

و در جريان ابديت شريك نشده بلكه هستي خويش را نيز به باد فنا داده است مضافاً اينكه 

و او را نيز سعي دارد تا در آخرين تالش لكاته هاي خويش داغ بندگي را بر پيشاني وي بكوبد

با با چاك دادن لب و هايش به صورت پيرمرد خنزرپنزري معلوم الحال به ديگران بنماياند
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و در مقابل ترس: صداي بلند بگويد و حوائج جسماني ايها الناس اين نيز رستم دستاني نبود ها

ت نياورد، اما راوي همچنان كه خود را از پيش آماده كرده است تا با ستمكار تاب مقاوم

گيرد عليرغم دستور خرد به ستمگري رفتار كند، از غرايز بهيمي تحريك شده خويش ياري مي

ميو ناگهان گزليك را باال مي و فرود مي برد و چشم لكاته را بيرون و آورد و خود كشد

در بشريت را از شر آن چشمان و و فريب داده افسونكاري كه تا كنون پيوسته وي را رنج

و خود را از گيرندگي آنها خالص سازد،  بخش نخستين داستان نتوانسته بود آنها را كور كند

و اين دريچه رهايي مي مي بخشد، به هاي فريبا را كه تنها در باغ سبزي را نشان و راهي دادند

ب و ماوراء طبيعت نداشتند ميحقيقت و پس از انجام دادن اين عمل. سازد راي هميشه مسدود

مي چون در آينه ضمير خويش مي بيند نگرد خود را به طور كلي به صورت پيرمرد خنزرپنزري

و ترس و حوائج خويش برخالف نداي خرد پاسخ مثبت زيرا به هر حال مدتي به غرايز ها

و قادر  و داده و دور از آلودگينبوده است كه تا پايان ماجرا پاك و ديگر اينكه منزه ها بماند،

و اميال حيواني اكنون طوري در چنگال آنها همان طور كه قبالً گفتيم با برانگيختن ديو شهوات

يابد اسير مانده است كه برخالف خيال واهي نخستين، گريز از سرپنجه قهار آنها را آسان نمي

:گويدو مي

مي« مي. كردم اصالً طور ديگر فكر و نمي طور ديگر حس توانستم خودم را از دست كردم

من پيرمرد خنزرپنزري شده«،».از دست ديوي كه در من بيدار شده بود نجات بدهم–او 

».بودم
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51بند

و« از شدت اضطراب، مثل اين بود كه از خواب عميق

هايم را ماالندم در همان اطاق چشم. طوالني بيدار شده باشم

و ميغ روي شيشه و ابر ها سابق خودم بودم، تاريك روشن بود

مي–را گرفته بود در منقل–شد بانگ خروس از دور شنيده

گلروبرو بو يم د به يك هاي آتش تبديل به خاكستر سرد شده

و فوت بند بود حس كردم كه افكارم مثل گل هاي آتش پوك

و به يك فوت بند بود .خاكستر شده بود

اولين چيزي كه جستجو كردم گلدان راغه بود كه در

ي روبروچي گرفته بودم، ولي گلدان قبرستان از پيرمرد كالسكه

اي. من نبود ن نگاه كردم ديدم دم در يك نفر با سايه خميده، نه،

و رويش را با شال گردن شخص يك پيرمرد قوزي بود كه سر

و چيزي را به شكل كوزه در دستمال چركي بسته  پيچيده بود

و زننده–زير بغلش گرفته بود  مي خنده خشك به اي كرد كه مو

.ايستاد تن آدم راست مي

همين كه من خواستم از جايم تكان بخورم از در اطاقم

ش. بيرون رفت و آن كوزه، آن من بلند دم، خواستم دنبالش بدوم

دستمال بسته را از او بگيرم ولي پيرمرد با چاالكي مخصوصي 

من برگشتم پنجره رو به كوچه اطاقم را باز كردم. دور شده بود

از هيكل خميده پيرمرد را در كوچه ديدم كه شانه– هايش

و آن دستمال بسته را زير بغلش گرفته شدت خنده مي لرزيد
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مي.ودب و خيزان شد افتان . رفت تا اينكه به كلي پشت مه ناپديد

پايم آلودهتا من برگشتم به خودم نگاه كردم، ديدم لباسم پاره، سر

به خون دلمه شده بود، دو مگس زنبور طاليي دورم پرواز 

و كرم مي مي كردند و هاي سفيد كوچك روي تنم در هم لوليدند

ميام فشا اي روي سينه وزن مرده »...دادر

 پايان

و بند50با به پايان رسيدن بند و پايان يافت فرود51حادثه اصلي داستان به اوج رسيده

و به طور خالصهمي.و نتيجه كلي داستان است دانيم كه اين داستان يك داستان تخيلي است

به جريان ماوقع چنين بود كه راوي در ابتدا چنين مي و خداپرستي پنداشت كه با پناه بردن خدا

و براي رسيدن به اين هدف مطالعهو دين مي و ماوراء طبيعت دست يابد تواند به اسرار جهان

و با ياري تخيالت  و در آغاز با خوش باوري و تفكرات قدم در اينو تحقيق را شروع كرد

و چون به نتيجه مطلوب نرسيد دگرباره پيمودن راه رفته را از سر گرفت من تها با اين راه نهاد

و تفكر به تحقيق تفاوت كه خوش باوري و تنها با كمك علم و تخيالت را به يك سو نهاد ها

و كوشش براي يافتن علل زخمي كه به وي رسيده  و نتيجه كلي حاصل از اين تالش پرداخت

و شهوت جهان را نيز چون خويشتن داراي  و ترس بود چنين بود كه بشر ابتدا به سبب ضعف

و  و مادران جان و بد پدران و پس از آن سعي كرد تا صفات خوب و آفريننده پنداشت حس

و حاكمان اجتماع را به اين خدا منتها با جنبه عالي و بزرگو زورمندان و تر تري تفويض كند

كه پس از آن عده و رفته رفته راه توهمات نخستين را اي زورمند نيز از اين ممر سودها بردند

ه و و تا بدان پايه براي حفظ استفادهاز ايران هاي خويش ند سرچشمه گرفته بود كور كردند

و پنداشتند كه واقعاً  در اين راه عالقمندي نشان دادند كه حتي فالسفه بسياري فريب خوردند

و به علت العلل چنين توهماتي  خدايي در ميان است اما راوي خود را از اين گزند رهايي داد

.پي برد
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و پس از طي شدن اين تا اينجا و تحقيقي خصوصي سروكار داشتيم ي داستان با جريان

و خواست تا آنچه را كه خود مراحل بود كه راوي خود را صاحب رسالتي براي بشريت يافت

و  و از اين حد هم گذشت شخصاً آزموده است به عنوان يادگار براي ديگران باقي گذارد

داشت ياري از طرف اينم رساند كه انسان بايد از چشمرسالت خود را به اين ترتيب به انجا

و  و بدبختي ريشه و نااميدي و اين توهمات را كه جز ترس پروردگار مصنوع چشم بپوشد

و بدون ذره و با ستمگري تمام از سر راه خود سود ديگري ندارند براي هميشه اي افسوس

و بداند كه با از دست دادن چنين مستمسكي هيچ  همان گونه زياني نخواهد برد، اما بردارد

به طور و در پايان، راوي با آنكه كه گفتيم اين همه ماجرا در يك داستان تخيلي آمده است

و راه رفته خويش اطمينان دارد، اما چون افكارش عمالً مورد آزمايش قرار  درست بودن افكار

گ و تحليل قرار و تنها در پندار وذهن مورد تجزيه رفته است، آنگاه كه تالش نگرفته است

و غرقه در نكبت اطراف خويش برمي خود را به پايان مي و به دنياي عادي مي رساند بيند گردد،

و افكار سوزان وي جز  و ناداني همچنان حاكم است و» خاكستر«كه توهم شدن راهي ندارد

بي» پوك«براي ديگران  ميو و ارزش به نظر ا»به يك فوت بند«رسد و«ما هوا نيست، تاريك

و» روشن شود يعني آينده بر صحت آنها صحه خواهد مي1»از دور شنيده بانگ خروس«است

و روزي پندارهاي او را به عنوان افكار صحيح به بانگ بلند به گوش جهانيان خواهد  گذاشت

:در اينجا بد نيست به اين چند جمله كه نتيجه داستان است مجدداً توجهي بكنيم. رساند

و طوالني بيدار شده باشم« هايم را ماالندم در همان چشم. مثل اين بود كه از خواب عميق

و ميغ روي شيشه و ابر بانگ–ها را گرفته بود اطاق سابق خودم بودم، تاريك روشن بود

گلروبرودر منقل–شد خروس از دور شنيده مي هاي آتش تبديل به خاكستر سرد شده يم

 
به ياد آوريم كه در اساطير باستاني خروس پرنده بي1 مي فايده نيست اگر باز و مورد توجه خورشيد بوده اي خوش يمن

.است
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گل بود به يك فوت بند به بود حس كردم كه افكارم مثل و و خاكستر شده بود هاي آتش پوك

».يك فوت بند بود

و نگهبان توهمات چون راوي بينيم كه فيلسوف محافظه در آخرين جمالت مي و گمراه كار

و در ميان مه تصورات واهي ناپديد داند كوزه را برمي را اليق نگهباني توهمات ديرين نمي دارد

اي نگرفته مجبور است همچنان در اجتماع هاي خود عمالً نتيجه راوي كه از تالشو شود مي

كند كه با وجود داشتن افكار آلوده به ناداني اطراف خويش به سر برد مانند سابق حس مي

و فشار وزن مرده توهمات را بر سينه خود حس  روشن بايد از جهالت ديگران در رنج باشد

و سلطه پندارهاي بي و مگس اساس را همچنان به صورت كرم كند هايي در اطراف خويش ها

و  و بدين ترتيب است كه افسانه پرشور و خويشتن را آلوده آنها حس كند، به پرواز ببيند

مي بار انسان اندوه .يابد ها همچنان در نگراني ادامه

***

نه هاي راوي وجه تسميه داستان نيز با در نظر گرفتن استدالل چنين است كه در جهان ما

و خرگاهي نيست بلكه اين توهم  و خيمه و تخت و تاج تنها خالق تلقيني اديان داراي بارگاه

و به سان بوف شوم نابيناي بديمن خرابه نشيني است كه حتي بر نزديك ترين رويدادها

و احاطه موجودات محيط اطراف خويش كوچك ب ترين دانش و اكنون نيز ه علت اي ندارد

و محكوم به فناست1بار از همان شكارهاي مختصر شبانه برداشتن جراحاتي مرگ .هم بازمانده

 16/1/1348پايان

شب جغد پرنده1 كه مي ايست به شكار (پردازد ها )فرهنگ معين.
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1ضميمه

دليل افزودن اين ضميمه بر كتاب حاضر از آن رو بود كه يكي از دوستان پس از مطالعه

و چون بنده در پاسخ او داليلي كتاب بر چند نكته و از جمله، همان اي ايراد داشت آوردم

كه طوري كه در پيش و«: گفتار نيز بيان شده است، دوباره يادآور شدم ذكر اين قبيل شرح

در تعريف و مسلماً كتب فراواني را ها براي خوانندگاني كه به آثار هدايت عالقه دارند

ال بايست همين با تمام اين احو«: او گفت» نمايد اند، الزم نمي هاي مختلف مطالعه كرده رشته

و به دنبال راهنمايي او بود كه اين چند».آوردي داليل را ضمن تفسير، براي خوانندگان هم مي

از خط را به عنوان ضميمه به كتاب افزودم، باشد كه به قول اين دوست روشنگر پاره اي ديگر

:مبهمات كتاب باشد

و از آن اثر 1IRAN»ايران«جمله كتاب با مراجعه به كتب مربوط به آثار باستاني ايران

.R رومن گريشمن ghirshman و و مطالعه در احوال حفاري، هاي مربوط به ناحيه غرب ايران

و سفال Siyalkنواحي سيالك  به 4000هاي حدود هايي كه از زمان كاشان سال پيش از ميالد

ي بودند كه به كار يابيم كه مردم بومي ايران آن روزگار، اولين قوم دست آمده است، در مي

و نقوش اين سفالينه هاي بعد موجب برانگيختن ذوق ملل ها در زمان سفال سازي پرداختند

و آشوري مجاور از قبيل بابلي و فنيقي ها و در نتيجه اين ملت ها ها اولين خطوط ها گرديد

و بعداً خطوط الفبايي جهان را با الهام پذيرفتن از همان نقوش ابتدايي  منقوش بر تصويري

و در زمان سفال مي هاي ساخت بوميان ايران، پايه نهادند كنيم كه چگونه هاي بعدتر نيز مشاهده

از ايرانيان صاحب ذوق، خط ميخي را تكامل مي و خط اوستايي را كه خود يكي بخشند

آورند، منظور آن است كه اگر افرادي چون رومن شاهكارهاي خطوط جهان است به وجود مي

مي گريشمن مي آن همه بر ذوق ايراني درود و آرزو كنند كه بازهم اين سرزمين چون فرستند

 
 ترجمه اين كتاب توسط مرحوم دكتر محمد معين انجام شده است1
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و نزديك خويش گردد، پر گزافه نمي پردنگوي روزگار گذشته مركز تمدن كشورهاي دور و

و آرزوي خامي در سر نمي و دنباله همان ذوق موروث سفال سازي پروراند زيرا كه در اثر

خ و نتيجه آنكه اگر نقش زني بر آن بود كه و خط اوستايي آفريده شد ط ميخي تكامل يافت

كه» بوف كور«در كتاب» صادق هدايت« ري«مرتباً به آن كوزه منقوش راغه » مال شهر قديم

و مبناي دلبستگي پيرمرد خنزرپنزري يا فيلسوفان يا دانشمندان محافظه است اشاره مي كار كند

ك ميرا به صورت سمبليك در وجود اين و وزه قرار دهد، از همين روست كه اوالً بر اهميت

و ثانياً تمسخري بر اينكه تا ابداالباد هم نمي هاي سفال ريشه و نتايج آن اشاره كند توان سازي

و خرافات اديان كه اكثراً  و ايراني و زبان هند و تمدن و اصالت فرهنگ بر قدمت سفال سازي

و ايراني سرچشمه گرف مثال1ًاند تكيه كرد هاي فراوان از آن داشته ته يا برخوردارياز منابع هند

آن است كه اديان در اثر مرور زمان» بوف كور«در همان» صادق هدايت«هاي يكي از پافشاري

و تحت نفوذ سياست درآمدن يا براي به زير نفوذ كشيدن سياست،  و دست به دست شدن

و هوس روحانيون تغيير شكل داد ه است كه آن جزئي صفاي نخستين خود را هم چنان به ميل

از دست داده است مثالً براي تاييد اين مطلب كافيست دين زرتشت را در نظر بگيريم كه

و خرافه و مقررات مشكل و آداب آميز شده چگونه در دست روحانيون زرتشتي پر از پيرايه

مي» ونديداد«مطالعه است كه انسان با  ا وحشت نسان زرتشتي توانايي اجرا كند كه چگونه يك

.يا پرهيز از آن همه دستورات فقهي مشكل را داشته است يا دارد

در(هايي، ضمن اشاره» بوف كور«گذشته از آنكه در كتاب» صادق هدايت«  اين است«كه

و بازنمايانده شده است» بوف كور و هند باستان)شكافته و هدف خود را به ايران ، نظر

به اين نكته نيز ضرورت دارددر1 :تاييد اهميت سفال سازي توجه

كه روح قومي ناگزير در آن تجلي گري هنر سفال« به قدري با نيازهاي نخستين تمدن بستگي دارد و به قدري اساسي است

و حد حساسيت هر قومي را با هنر سفال. كند مي مي هنر هر سرزميني، مقياس كامالً مطمئني اين مقياس. توان سنجيد گري آن

كه از قيد هر گونه غرض تقليد كردن آزاد است. گري هنر خالص است سفال. است ترين گري انتزاعي سفال... هنري است

».جوهر هنرهاي تجسمي است

 ترجمه نجف دريابندري–تاليف هربرد ريد-42ص–از كتاب معني هنر
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و ريشهدارد، معطوف مي به هاي تمدن اين سرزمين گاهي چنان در كندوكاو مسائل ها

مي دوردست و اينكه هاي تاريخ اشاره چگونه به آنها» صادق هدايت«كند كه يافتن منابع آن

 اين است«سازد، براي نمونه در همين كتاب دست يافته بوده است انسان را دچار حيرت مي

مي117، صفحه39در ابتداي بند» بوف كور : خوانيم چنين

»الخ... نزديك نهر سورن كه رسيدم«

من ايم، تا مدت، صرف نظر از تفسيري كه براي آن كرده»نهر سورن«اين هاي درازي براي

و محل آن اشاره اي نشده چون معمايي باقي مانده بود زيرا كه در هيچ كتابي به اين رودخانه

و براي بنده كه مسلم مي برد، اي را بدون دليل به كار نمي هيچ كلمه»ق هدايتصاد«دانستم بود

و همين طور باقي ماند توانستم اين مشكل را حل كنم آور بود كه از هيچ سو نمي بسيار تأسف

و پس از آن بود كه در كتاب تاريخ و بيرون آمد » ايران در زمان ساسانيان«تا كتاب چاپ شد

سن«اثر ي» آرتور كريستين و 125اسمي در صفحه به ترجمه رشيد به حل آن توفيق يافتم

و» سورن«معلوم شد كه در شهر ري باستان رودي به نام  » صادق هدايت«جاري بوده است

مي براي نشان دادن قدمت ريشه را هاي پيدايش اديان ذكري از اين رودخانه كند تا خواننده

ميمطر» بوف كور«متوجه اين نكته سازد كه سرچشمه افكاري كه در  گردد مربوط به اينح

و مكان زمان و اين روزگار فاصله» خندقي«هاي فعلي نيست بلكه تا كنون ها وسيع بين آن ايام

.افتاده است

و» صادق هدايت«از مطالب قابل ذكر ديگر آنكه نه تنها و اديان تبحري شايان در افكار

و تاكيد و هند باستان داشته بلكه انتحارش و» بوف كور«ش بر اين امر در هاي تاريخ ايران

و رهايي از رنج را كه با نگذاشتن فرزندي براي خويش به وضوح پيروي از آئين بودا

و ولد بشري ميسر است نشان مي .دهد برانداختن زاد
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ازو از جمله مطالب ديگر كه بايد در اين ضميمه افزوده شود آن است كه اوالً گذشته

ايم بايد اينو روابط آن با اديان هند مطالبي آورده» مار«ر موردد» بوف كور اين است«آنكه در 

شويم كه اولين قبايل بومي هند نكته را نيز بيفزاييم كه با مراجعه به تاريخ اديان متوجه مي

و ثانياً با استفاده از مطالب كتاب مارپرست بوده به ترجمه دكتر» تاريخ هنري جهان«اند

ميو 106صفحه،هوشمند ويژه شويم كه نوعي توضيحات مربوط به انواع نيلوفرها متوجه

و ديواره نيلوفر آبي بر ستون مي ها و يونان حجاري از مبدأكه شده است هاي معابد مصر آن

و بوي خوش داشته  مي«هند بوده و تقديس آن و».شدهو رايحه مطبوع آن سبب جلب توجه

و سياه كردن از كارب» صادق هدايت«كامالً روشن است كه رد اين مطالب تنها پروردن داستان

و  صفحات را در نظر نداشته بلكه همان طور كه در تفسير گفته شده است منظور او غور

و كشف نتايج آن در زندگي بشر امروز بوده است .تفحص در ادوار باستان

مي» تاريخ هنري«و باز در همان آغاز ع جهان لوم از خوانيم كه يونانيان پس از كسب

ممالك ديگر سعي كردند مسير يافتن آن علوم را در پشت سر خويش ويران سازند تا تمام 

و بازيافته از ادوار گذشته را به نام خويش به ثبت رسانند .مطالب يافته

و از ديگر مطالب قابل ذكر اينكه اگرچه ازدواج با محارم امريست كه در روانشناسي جديد

صا مطرح مي دق گذشته از اشاره به اين امر، توجه به اين مطلب بوده است كه شود ولي نظر

و در ايران نيز مرسوم بوده، چنانكه قباد ساساني با خواهر  ازدواج با محارم در جهان باستان

مي» زامبيكه«خود  )»ايران در زمان ساسانيان«رجوع كنيد به تاريخ(كند ازدواج

و دقتي بس) ناخودآگاه يا آگاهانه(گفتيم كه صادق هدايت در انتخاب كلمات وسواس

و از همين رو بود كه من سعي بر و اين داشتم تا از هيچ كلمهعجيب دارد اي به سادگي

در» بوگام داسي«، از اين جهت هنگامي كه به كلمه سرسري نگذرم رسيدم، همان طور كه

بي ام، در صدد كشف كتاب نوشته و حتي معني آن برآمدم، اما متأسفانه جستجوي ثمري بود
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و از ايشان هم كمكي شبي آقاي دكتر حسن هنرمندي را در كتاب فروشي زوار مالقات كردم

و نبايد دنبال معني آن گشت ولي براي  خواستم نظر ايشان اين بود كه اين كلمه ساختگي است

اي بدون معني وارد كارش شود زه دهد كه كلمهاجا» صادق هدايت«بنده قابل قبول نبود كه 

و بيرون آمد در حالي كه بنده همچنان در پي يافتن معني كلمه فوق  بنابراين كتاب چاپ شد

و  و ادبيات هند بودم تا آنكه در دانشگاه تهران رشته كارم با آقاي دكتر شوكال استاد زبان

و تعجب در و از ايشان ياري خواستم را سانسكريت افتاد اينكه ايشان بالفاصله مشكل بنده

و گفتند كه اين لغت خود ساخته پس از سال هاي هندي ست كه در فرهنگااي ها گشودند

و از دو كلمه  م در اثر قرار گرفتن» داسي«و» بوگا«نيست و»آ«درست شده است كه حرف

آن»د« و معني كنيزي«يا»ي لذتدختري برا«در كنار يكديگر در تلفظ به وجود آمده است

و ماجراي آن روشني» بازي اشتراكي براي عشق است كه اين معني با مراجعه به داستان

و با در نظر گرفتن اينكه پاره بيشتري مي در هند قديم دختري از خانوادهها اي از خانواده يابد

و با در نظر گرفتن اينكه بوگام داسي كلمه را وقف معابد مي مع كردند ني نيست به اين اي بدون

هاي اي داستان هدايت اثري ساده نيست تا مانند پاره» بوف كور«رسيم كه كتاب روشن بيني مي

و بگذريم .متداول به يك بار خواندن آن اكتفا كنيم

در» مار ناگ«از جمله مطالب قابل ذكر ديگر توضيحي است درباره كه همه ساله در هند

ن مي (nagapancami)اگاپنجامي روز پنجم ماه اوت جشني به نام و ريشه اساطيري شود بر پا

 (laksmi) ايست به نام الكشمي همسر الهه (visnu)آن اين است كه رب النوعي به نام ويشنو

و و تغذيه جهان در اختيار اوست يا افعي ناگ حافظ اين گنجينه» مار ناگ«كه گنجينه نيرو

1.است

ش1 .دحل اين قسمت نيز با ياري دكتر شوكال ميسر
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مج به اميد روزي كه در بررسي تري دد در كتاب صادق هدايت باز هم مطالب تازههاي

.توسط ديگران به دست آيد
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:توضيح

به2آنچه در ضميمه آمده است يك كار فني است كه بيشتر ممكن است افراد وارد

و اما سبب افزودن آن اين بود كه از روش آقاي دكتر يداهللا زبان شناسي را مفيد واقع گردد،

روش جديد ايشان در سبك. شناسي دانشگاه تهران عمالً استفاده كرده باشم ثمره استاد زبان

بر است كه مثالً چنانچه غزل تازهشناسي بر اين مبن و چند نفر از استادان آن را اي پيدا شود

و  حسب نظرات خويش از آن سعدي يا حافظ يا مولوي يا سلمان ساوجي يا جامي بدانند

ارائه داليلي نيز بكنند ولي به يقين نتوانند ادعاي خويش را ثابت كنند، چاره اين است كه با 

و به دست آوردن جدولشناس ياري گرفتن از زبان اي كه با احتساب هاي علمي ويژهي جديد

و واكه كاربرد واج و همخوان ها و واژه ها مي...ها ها و اعداد رياضي حاصل تهيه و ارقام شود

يك از جدول ها تا حد پنجاه درصد به طور يقين بتوانيم بگوييم كه غزل يافته شده از آن كدام

و پنجا و استنتاجات از شعراي باال است شمه درصد بقيه مربوط به استنباط و استفاده از ادبي

و به طور كلي ارزيابي بر سبك قديم خواهد بود .زباني

و ارقام رياضي اگرچه در اين سبك ارائه شده، ابراز نظر به حد پنجاه درصد به حيطه علم

و گمان طي مي و هنوز نيمي از راه با حدس خ درآمده است و شود ولي اين ود گامي بزرگ

بنده كار هدايت را تنها از آن رو با اين محك سنجيدم. درخور توجه است كه بايد دنبال شود

.اي مورد استفاده قرار گيرد كه شايد براي جوينده

2ضميمه

در سبك شناسي »بوف كور«آثار صادق هدايت بر مبناي پژوهشي
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ا چون مبناي سبك و دبي، استوار است بنابراين بايد كار شناسي جديد بر دو جنبه زباني

:صادق هدايت را از اين دو ديدگاه مورد بررسي قرار دهيم

آثار نوشتاري هر زبان بر سه زمينه يا سه شالوده بنياد–شناسي زباني هاي سبك پايه) الف

از مي زمينه كاربرد معنايي يا واژه-2زمينه كاربرد عالئم آوائي يا واجي-1گيرد كه عبارتند

.زمينه ساختمان دستوري يا گرامر-3

و–شناسي ادبي هاي سبك پايه)ب كه بر تحقيقات مرسوم ادبي يعني صنايع كالمي

و تمدن اجتماع استوار است هاي بحث و به طور كلي فرهنگ و روانشناسي و تاريخي فلسفي

و مشخصي اي موارد نيز به طور مسلم نمي با در نظر گرفتن اين امر كه در پاره توان مرز آشكار

و سبك بين سبك شد شناسي زباني يك–شناسي ادبيقائل زيرا كه براي مثال، تحقيق

و لمسي زبان استوار هاي شناس در پژوهش زبان نخستين مثالً در يك شعر بيشتر بر مواد عيني

و تك و غيره اما در همان حال مطالب است، مانند واج و اعتبارات و ارزش آواها و واژه واژ

و سنت و زبان و ارزش كالم مربوط به زيبايي و جز اينها هاي زباني و غير محاوره هاي محاوره

.را نيز در مد نظر دارد

در نون به قسمت نخست برمياك و سبك هدايت را و» بوف كور«گرديم از نظر آوايي

و ساختمان دستوري مورد تحليل قرار مي .هيم معنايي

:از ديدگاه كاربرد آواها-1

يا نمي» بوف كور«هاي كتاب در اين زمينه به جز در دو مورد، در باقي قسمت توان عمد

و يا انتخاب ناخودآگاه آشكاري را از حد متعارف استفاده از آواها در هنگام نگارش،  تجاوز

همه جا به همان) به جز در دو مورد(مشاهده كرد، به عبارت ديگر كاربرد آواها در اين اثر 
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و سي و در جوار القاي معناي كالم برانگيزاننده روال اق نسبتاً متداول زبان نوشتار است

.ديگري در ماوراي معنا نيست تأثيريا داراي احساس مشخص 

:آن دو مورد به قرار زير است

مي در زندگي زخم« مي هايي هست كه مثل خوره روح را آهسته در انزوا و .»تراشد خورد

كه به هنگام تلفظ گلو» خوردمي«و» خوره«و» زخم«در»خ«واج در اين جمله كاربرد عمدي

بر را مي مي تأثيرخراشد و ملموس شدن بيشتر آن هم اثر زخم و همچنين به دنبال افزايد

و تراشيدن، با در نظر گرفتن اثري كه بيماري  و» خوره«آمدن، خوردن و گوشت بر پوست

و پاشيده شدن صوت استخوان ايجاد مي ها به هنگام نلفظ كردن در پشت دندان» شين«كند

متشابهي كه اين كلمات به هنگام تلفظ دارند، همگي حاكي از انتخاب تأثيرو» تراشيدن«

ي سواي آنچه معناي واژه القاء كننده آن است زيرا كه تأثيرخودآگاهانه آواهاست براي افزودن 

جذام را به جاي خوره بگذاريم با آنكه ايم اگر تاب هم گفتهكمثالً همان طور كه در ابتداي

.همان نيست تأثيرمعنا همان معناي پيشين است اما 

كند كاربرد واژهو مورد دوم كه نويسنده خود در انتخاب خودآگاهانه آن تصريح مي

بي» رجاله« و با جيم مشدد است براي ناميدن يك مشت افراد زورگوي حاكم شعور اسير هوي

.هوس

هاي ديگري از اين نمونهتوانيمد كه بگذريم، در زمينه كاربرد آواها، نمياز اين دو مور

.قبيل را در اين اثر به دست آوريم

و مصوت در مورد استفاده از صامت و تحقيق ها و هجاها تا آنجا كه يك آمارگيري ها

ام اين نتيجه به دست آمده است كه ذوق صادق هدايت در آغاز سطحي در اين كتاب كرده

و از واژه)ها پاراگراف(فرازها  هاي چند بيشتر به سوي كلمات يك يا دو هجايي گرايش دارد
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مي هجايي، بيشتر در وسط جمله و در اتصال لغت ها استفاده ها تقريباً به طور متساوي كند

:همخواني هستند مانند–اند يا واكه گيرد كه در اتصال همخواني واقع كلماتي را به كار مي

و» پيشامد اين« پ در پي هم، و ن در«با كاربرد دو همخوان و» زيرا با كاربرد يك واكه

به طور كلي در اين كتاب استعمال كلمات يك هجايي.»د«و»آ«يك همخوان در پي هم يعني 

.است%12و بيشتر از سه هجا%16سه هجايي%28دو هجايي% 44

:زمينه كاربرد معنايي واژه-2

و قدرتي سحرانگيز استدر اين زمين براي شناختن اين. ه، صادق هدايت داراي قلم

و  توانايي بايد پيشاپيش به خاطر داشته باشيم كه اوالً تا پيش از مشروطيت زبان نگارش

و شايد همان گونه كه از زمان باستان  مخصوصاً زبان شعر كالً با زبان محاوره تفاوت داشت

ح ق ورود به طبقه باالتر را نداشتند كلمات عاميانه اين مردمان تا عصر ساسانيان مردم هر طبقه

و ادب را نداشت و ابو سعيد(نيز حق ورود به بارگاه شعر به جز در شعرهاي باباطاهر

و جمال) ابوالخير زاده ديوارهاي بارگاه ادبو ديديم كه چگونه در دوران مشروطيت، دهخدا

و كلمات محاوره را وارد  و اما اين اجازه ورود را فرو ريختند و نگارش كردند، ميدان ادب

كلمات محاوره در كار هدايت به اوج سحرانگيزي خويش رسيد زيرا كه اگر كلمات محاوره 

و زيبايي نوظهور در كار جمال زاده به خاطر عاميانه بودن داراي قدرت القايي سريع معني

و  و وظيفه ميتأثيرهستند و زيبايي به پايان رسد ولي در كار شان در همين حد القاي معني

و زيبايي، آغاز به جلوه گري هدايت وظيفه واقعي چنين كلماتي درست پس از رساندن معني

و از آن نظر كه در انتقال معني يك تركيب عاميانه زيباست» پيرمرد خنزرپنزري«مثالً. كند مي

از به خواننده اثري سريع تركيبات مشابه دارد نوظهور است، اما وظيفه اين تركيب در همين تر

و وظيفه جا به پايان نمي و نقش رسد چون پس از درك معناي آن بالفاصله تفكر درباره آن
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مي مهم و چون تري كه به وسيله نويسنده بر دوش اين تركيب تحميل شده است، آغاز شود

و فرهنگي كه راوي دست اين مهم گشوده گشت راهي براي ورود به اف و اجتماع كار نويسنده

به پرورده آن است باز مي و و اكنون در اينجا مدتيست كه ما از مرز تحقيق زباني گذشته شود

.ايم سرزمين تحقيق ادبي وارد شده

كه»پيرمرد خنزرپنزري«البته نه تنها و» ننجون«و» گلدان راغه«و» شهرري«و» لكاته«،

و» بوگام داسي«و» قبرستان«و» يابو«و» قصاب«و» سرو«و» پستو«و»نقلمدا«و» گزمه«

و غير محاوره» ترياك«و» حكيم باشي«و» پول«و» عمو« و غيره كه كلمات محاوره اندو غيره

و همگي داراي معاني پيچيده ديگري هستند كه كلمات محاوره يا غير محاوره آثار جمال زاده

.دهخدا فاقد آن هستند

نويس ديگري را در جهان دهد، هيچ داستانو نيز تا آنجا كه اطالعات بنده اجازه مي

كه نمي هاي تر در داستان چون صادق هدايت ارزش كالم را بشناسد به عبارت واضحشناسم

و جمله بي ديگر نويسندگان جهان بسياري از عبارات مي«مورد چون هاي و» رفت ضمن آنكه

هم« مي» آسمان تيره بود«،»با لبخند افزود«،»كوبيددر را به شدت به كنيم كه اگر را مشاهده

و موضوع داستان وارد نمي در حذف شوند هيچ گونه زياني به طرح شود ولي صادق هدايت

مي» بوف كور« برد، ضمن اينكه عين همين جمالت را براي طبيعي جلوه دادن داستان به كار

و طوري از آنها استفاده مي ميكند دهد كه در صدي نود به طريقي آنها را در بين جمالت قرار

و مواقع حذف كردنشان موجب ناقص شدن داستان مي شود، يعني تمام اين قبيل عبارات

جمالت عالوه بر معني ظاهري داراي معني مستتر ديگري نيز هستند كه با حذف آنها اين 

و به داستان زياني وارد معني دوم از ميان مي .گرددميرود

:مثالً در جمالت
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مي« و پيش خودم فكر كه كردم، اين چشم من از ته دل خوشحال بودم هاي درشت وقتي

و قيافه از خواب زميني بيدار مي مي شد جايي به فراخور ساختمان ».كرد اش پيدا

اي، زيادي يا قابل بينيم كه در اينجا هيچ كلمه اگر به عمق داستان وارد شده باشيم مي

و درك مفهوم آنها به اين آگاهي حذ و پس آن ف نيست زيرا با در نظر گرفتن جمالت پيش

و براي افزودن معاني پيشين به كار گرفته شده مي اند نه صرفاً رسيم كه كلمات همگي با دقت

.داستان يا پر كردن صفحاتيبه خاطر طبيعي جلوه دادن 

:در زمينه ساختمان دستوري يا گرامر-3

و نقطه مشخصي جز پيروي از قوانين متعارف زباني فارسي در اين زمينه هيچ بافت تازه

خورد مگر در چند كاربرد فعل، در توالي ازمنه، كه به جاي متابعت از دستور زبان به چشم نمي

:فارسي به سبك گرامر انگليسي نوشته شده است مانند

مي« »رفت بعد حس كردم كه زندگي من رو به قهقرا

:يا

».اگهان حس كردم كه من از مكنونات قلب او خبر نداشتمن«

:كه بايد اين طور نوشته شوند

.رود بعد حس كردم كه زندگي من رو به قهقرا مي

.ناگهان حس كردم كه من از مكنونات قلب او خبر ندارم

كه حال همين كتاب را از اين جهت مورد توجه قرار مي در هر گفتار يا كلمه زبان«دهيم

:».توان پنج بعد زير را مشاهده كرد مي
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و شنونده-2موضوع-1 از-4حركات گفتار-3دو قطب گوينده زباني كه توسط آن

و ساختمان-5شود شخصي به شخصي ديگر منتقل مي .طرح

:موضوع-1

و اثرات از جمله مطالبي كه در يك اثر، مورد توجه زبان شناس است روابط اجتماعي

كه محيط فرهنگي است )»بوف كور اين است«در كتاب به نام(و ما در اين اثر همان طور

را ايم، ديده نشان داده و اديان باستان و اساطير و پندارها ايم كه چگونه راوي داستان اثر افكار

و چگونه ريشه در زندگي خويش حس مي و محل نشو ونماي كند و تمدن بشري هاي فرهنگ

و تحقيق  ميآن را مورد پژوهش مي قرار و بعد به اين امر پردازد كه چگونه عوامل دهد

و پرورش كنوني هر يك بر انسان اثر  و آموزش و تلقينات و فرهنگي گذشته و سنتي اساطيري

مي مي و از او چيزي بي گذارند و سازند كه اگر درست دقت شود شباهت به يك انسان عليل

.گرفته نيست خوره

هنري خويش نه تنها زماني چون عارفي دل خسته، عاشقي در اين كار» صادق هدايت«

و سكناتش يادآور سنت بي و حركات و چراست و عرفاني روزگاران گذشته چون هاي عشقي

و خاك است بلكه ضمن تمام اين تالش هاي ادبي خويش سعي دارد كه خالء هنري اين آب

و موجود در داستان نويسي سرزمين ما را در مقايسه با داستان  نويسي ممالك غرب پر كند

و تحولي نشان دهد كه حتي، جهد پيروزمندانه اي ورزد تا در ارزش نهادن به كالم چنان تسلط

1.سرمشقي براي نويسندگان غرب باشد

در عده و ارائه موضوع به سبب آنكه مطالب گاهي تكرار» بوف كور«اي در مورد مفهوم

يك شونده هستند چنين پنداشته و يا در يك درجه باالتر، سروتهبياثر احياناً اند كه با

و وجوب وجود) خلق الساعه(سوررئاليستي سروكار دارند در حالي كه مطلقاً چنين نيست

 
و روش نگارش وي در1 و فقط سبك .است» بوف كور«منظور ما فقط
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پيچيدگي در داستان موجب چنين پنداري بوده است، در حالي كه به كار گرفتن پيچيدگي در

و دو اهميت خاص دارد كه چون مربو ط به بخشي جداگانه است، با كارهاي هنري هفت دليل

و در مورد درك مفهوم سمبل عرض پوزش از ذكر آن در اينجا صرف نظر مي و روابط كنيم ها

ها آنقدرها در اين داستان بايد گفته شود كه اين سمبل Super segmentalماوراء زماني 

و بي و گنگ را خصوصي و خلق الساعه نيستند كه نتوان ارتباط بين آنها و ريشه دريافت

.موضوع داستان را نتوان فهميد

و يك روبرواي به عبارت ديگر خواننده در اين داستان با نويسنده ست كه با يك ذهن حاد

و معلولي است  و كشف روابط علي منطق دقيق علمي در پي كشف مجهوالت از طريق تجربه

مي هاي خود نويسنده نيست آنجاو در اين مورد هيچ دليلي بهتر از گفته :گويد كه

وقايع در نظرم مانده من سعي خواهم كرد آنچه را كه يادم هست، آنچه را كه از ارتباط«

»...شايد بتوانم راجع به آن يك قضاوت كلي بكنم. بنويسم

مي توان جمله آيا مي بي هاي باال را كه داستان با آن آغاز سروته شود سرآغاز يك اثر

 سوررئاليستي دانست؟

پيرمرد«موضوع در كار هدايت بر پايه مجاز ذكر جزء به جاي كل است نحوه ارائه

مي به جاي فالسفه روشنفكر محافظه» خنزرپنزري و كار نشانه خوي بهيمي» گزليك«نشيند

.نهفته در نهاد بشر است

و زبان ادب كوشش شده است در فرم كار هدايت اگرچه به نزديك كردن زبان محاوره

.اييا زبان ادب استن گفت كه هشتاد درصد غلبه از آن زبان غير محاورهتوا ولي هنوز هم مي

و در نظر داشتن وجوه تشبيه از همه سو كاربرد تشبيهات در اين اثر هدايت بسيار دقيق

و لغاتي چون  و تركيبات و رساست، تشبيهات و» خورشيد چون تيغ طاليي«حساب شده
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و با معاني گسترده به كارهم» سورن«و» بوگام داسي«و» دريچه بخت« ه با نهايت دقت

.اند رفته

و و راوي»ها سايه«راوي داستان و شنونده اين داستانند نه) يا نويسنده(دو قطب گوينده

مي تنها براي اين سايه مي ها و با اصرار تمام و رسالت خود را به گوش نويسد خواهد كه پيام

و بهتر از او خواهند دارد كه نسلآنها برساند بلكه بر اين نكته اعتراف  هاي بعدي بيشتر

و خواهند فهميد .خواست

مي اين سايه« مي... فهمند ها حتماً بيشتر از من كند، فقط اوست كه مرا وادار به حرف زدن

مي او مي »...فهمد تواند مرا بشناسد، او حتماً

ن ميدر مورد حركات گفتار كه در نوشتار به صورت عالئم نوشتاري در شان داده شوند

و به وسيله عالئم نوشتاري رابطه حقيقت نويسنده سعي دارد تا در زمينه اي اي جدا از محاوره

و خواننده برقرار كند كه چنانچه در كتاب رعايت قراردادهاي نوشتاري» بوف كور«بين خود

و نويسنده به عمل خو و حال به عمل آمده باشد مسلماً رابطه دلخواه بين خواننده اهد آمد

را اي را تند يا بدون دقت بخواند خواه ناخواه آن رابطه اي نوشته مسلم است كه اگر خواننده اي

و مفهوم مطالب نوشته شده درك  كه نويسنده در صدد ايجاد آن بوده است به هم زده است

حف» بوف كور«نخواهد شد كه متأسفانه در مورد همين داستان  ظ اين اكثر خوانندگان رعايت

و در نتيجه يا داستان را نفهميده يا بي و يا سوررئاليسمي خوانده قراردادها را نكرده اند سروته

خوان ما در عصر حاضر يا روش اي بسيار بسيار در خور توجه است كه طبقه كتابو اين نكته

و پژوهش در آن را درست نمي و فهميدن  دانند يا چنان با سرعت از مطالب كتاب خواندن

و احياناً چند جمله بسيار مهم ديگر كتاب مي گذرند كه پس از يك هفته به جز نام كتاب

.آورند چيزي از آن به خاطر نمي
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به عهده خواننده نيست» بوف كور«البته نبايد از نظر دور داشت كه تمام تقصيرها در زمينه

و مستقيمي كه در كه نويسنده هم با ايجاد پيچيدگي موجباتي فراهم آورده است تا راب طه ساده

و قبالً با عرض پوزش  زبان محاوره وجود دارد در اينجا به همان سادگي وجود نداشته باشد

و اهميت اين پيچيدگي مطالبيست كه مربوط به بخشي جداگانه مي .شود گفتم كه داليل

ن ادب اي در اين كتاب همگام با زبا هاي محاوره در پايان بايد گفت اگرچه كاربرد كالم

و چه از لحاظ است ولي كالً بايد بدانيم كه زبان هدايت در اين كتاب چه از لحاظ محاوره اي

.ادبي زبان استاندارد يعني زبان پايتخت است

 پايان

16/10/1351 
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3ضميمه

و تحليل كتابي چون و» بوف كور«براي تجزيه يا هر اثر هنري ديگر كه همتراز با آن باشد

و آگاه اي از انديشه اي كه با پشتوانه بردن به ژرفاي هر پديده هنرمندانه براي پي هاي خروشان

و پر ابهام  مغاك: ها نيست»چرا«آفريده شده باشد راهي جز گام نهادن به دهليز تاريك

كند تا خود را در تيرگي اي مگر لذت انديشيدن، انسان را وادار نمي روزني كه هيچ انگيزه بي

و اگر به دنبال انديشهسنگين چني ها، اميد يافتن چشمهن مكان دوردستي سرگردان سازد،

پي نوري در دل اين تاريكي و سپس و ها و نوين و رسيدن به دنياي روشن گيري آن

اي كه هنرمند ما را به سوي آن خوانده است، در ميان نباشد هيچ گاه تن به چنين گسترده

.دشواري پژوهشي نخواهيم داد

ا چه ين رو نخست بايد ديد چرا هنرمند سخنش را آشكار بيان نمياز و دوم آنكه كند

و پرسش مي سودي از رها كردن خواننده در برابر چراها و سوم آنكه هاي گنگ به دست آيد

و جمال و هدايت و بهرنگي چرا از سده هشتم به بعد تا كنون به جز آل احمد، زاده

و نثر  هاي باال را به سبب پاسخ بخش نخست از پرسش.ايم نداشتهنويسندگان بزرگي در نظم

نياز به بيان مطالبي كه در اين مختصر، مجال به ميان آوردنشان نيست، به زماني ديگر 

و در پاسخ بخش دوم بايد گفت مي و: گذاريم سودي كه قرار گرفتن در برابر يك پرسش

و باال بردن پايه آيد چيزي جز همان لذت انديشيدن گشودن آن به دست مي و احساس آزادي

بر تفكرات نيست، اما درباره سومين بخش اين پرسش كه مهم ترين قسمت گفتار ما را در

و مي و از هر سو حمله آزمندانه گيرد، بايد گفت اگر از ماجراي استعمار كه بعدها پديد آمد

ر در طول چنين دراز مخرب خود را آغاز كرد بگذريم، هيچ دليلي براي تهي مانده ميدان هن

و جستجو باقي نمي» انحراف«مدتي، به جز گير يعني پس از ريشه. ماند؛ انحراف در كوشش

و از آن جمله ايران كه اسالم  و رفته رفته با تناور گشتن آن، انديشمندان ملل ديگر شدن اسالم

و تيزب و بلند پروازي خواستند يني نميرا پذيرفته بودند چون به سبب دارا بودن خوي آزادگي
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و ترس تن به آيين نوين دهند و جستجوي مانند ديگران از سر بندگي بنابراين كوشش

و زماني نگذشت كه فصحاي اين  و بازنماياندن ارزش قرآن آغاز كردند راستيني را در دانستن

و كتابشان حجت زمان به شمار آمد اما. سرزمين چنان بر ادبيات عرب چيره شدند كه كالم

ميبر و ادبيات عرب تنها به خاطر خالف آنچه تصور و زبان رود اين اشتياق به يادگيري

و برآوردن فرامين اين دين تازه نبود نظر عبداهللا بن مقفع از يادگيري ادبيات. خواندن قرآن

و بر حق داشتن آيين زرتشت نبوده است .عرب مسلماً ابتدا چيزي جز گشودن مشت اسالم

و هنوز كوتاه زماني و بالغت قرآن به گواهي انديشمندان اين آب نگذشته بود كه فصاحت

و مرحله كوشش راستين ايشان پايان يافت ليكن هيچ انسان انديشمندي. خاك مزين گشت

پس اين. داند زيبايي ظاهر يك كتاب را برهان موجهي براي پيروي از فرامين آن نمي

و سنجيدن خردمندان بزرگ پس از به پايان اوردن مرحله  كوشش، جستجو در ژرفاي قرآن

و از آن نيز  و معيارهاي خود هدف خويش قرار دادند دستورهاي آن را با دستورهاي پيشينيان

و سوره و آيه و جهدها ورزيدند تا در برابر هر كلمه ئي قرار دهند»چرا«اي از قرآن فراتر رفتند

ج و به دنبال اين كهو پاسخي خردمندانه به دست آورند، و ستجو بود تفسيرهاي عظيم

گرانقدري كه عمري در بهاي هر كدام سپري شده بود آفريده گشت؛ تفسيرهاي چند ده 

.جلدي، تفسيرهاي محير العقول تفسيرهاي هنرمندانه

به دنبال پديدار شدن اين تفسيرهاي بزرگ، تمام كاوشگراني كه به، ژرفاي اين اقياونس

و زورآزمايي كرده بودند در پايان غوطه از هاي انساني خويش شهادت داده زده اند كه قرآن هم

و هم از لحاظ عمق گوهري بي و اين را معجزه خواندند جهت فصاحت در حالي. همتاست،

و عميق بودن. همين بود كه اشتباه ايشان و بليغ و خاك ما در فصيح معجزه اسالم براي آب

و از  ظاهري قرآن نبود معجزه اساسي قرآن اين بود كه نفوذ راستين ادبي خويش را بر هر ملتي

و آزادي بخش قرآن  آن جمله بر ما تحميل كرد آنان كه مردم عادي بودند شيفته فرامين تازه



256 

و آنان كه خرد مي و بهشت نميشدند و آخرت و به سادگي تن به اوهام دادند فريفته مند بودند

و عمق آن گشتند و بالغت .آهنگ افسونگر فصاحت

در جهان امروز هيچ دولتي به اندازه انگليس سعي بر آن ندارد كه ادبيات خويش را بر

ب ه اندازه ديگران تحميل كند در حالي كه هنوز در برآوردن اين مشكل نتوانسته است حتي

روش پيشرفت اسالم اگرچه از جهت. هاي نخستين اسالم نفوذ خويش را پيرفت دهد دهه

و  شمشير وحشيانه ولي از جهت قرآن كامالً هنرمندانه بود، يعني داراي آزادي تام براي مبارزه

و نتيجه. مبارزه جويي و خردمندي ذاتي آن بزرگان، و جستجو سخن كوتاه، نتيجه ان كوشش

و حتي بيماري نفوذ  و خاك ما پس از دوراني كه هيچ نهال ناتوان راستين ادبي قرآن در آب

و ها به شوره نيز در اين كشتگاهي كه طي قرن زار تبديل شده بود نروئيده بود، درختان پربار

و دمنه براي مقابله با قرآن(عبداهللا بن مقفع تناوري بود چون  و فردوسي) با ترجمه كليله

به هيچ انگاشتن(و خيام)ه كردن ادب اين سرزميندر برابر هجوم ادبيات عرببراي زند(

و مولوي) فرامين اسالم و تازه(و سعدي و آوردن افكاري نوتر و)تر براي قبول كردن قرآن

بي(حافظ با و كالمي و فلسفه مشربي التقاتي و) اي رندانه در برابر فلسفه قرآن همتا و فارابي

و غزالي را زار رها شده به دست سيليِ سيالب كه ناگهان آن شوره...و غيره بوعلي هاي قرون

.به گلستاني تبديل كردند

و و جستجو از مسير خويش به بيراهه نرفته بود دشت سرسبز تا زماني كه اين كوشش

و نغمه هزاران خوش آوا سترون نبود اما از قرن هشتم پهناور هنر، از سايبان درختان پربركت

ه بعد معلوم نيست كه آيا در اثر دگرگوني سياسي يا تسلط اقوام ديگر يا شكست خوردنب

بي روحيه و ها يا سختگيري حكام يا ثباتي اوضاع بود يا احوالي ديگر كه انحرافي در كوشش

و مناظره«را» كوشش«جستجو پديد آمد بدين معني كه جاي  نقد«را» جستجو«و جاي» نقل

و تقليد. كرداشغال»و مقابله و مناظره است يا نقد پس از اين زمان آنچه هست يا نقل قول

و پنجاه يا بيشتر يا كمتر، نسخ خطي و مقابله ديوان خطي يك شاعر يا فيلسوف با صد نويسي
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و دست و از دسترس ما خارج ديگري كه دوران استعمار و آلوده آن همه را ربوده هاي دراز

و بجا اما نه براي گوييم ما نمي. ساخته بود و مقابله بد است، اين كاريست بسيار الزم نقد

و نه منحصراً پرداختن به همين كار قرن و ضربه مرگ. ها كه اما نكته اساسي و دلشكافي را بار

در» مقابله«بر ادبيات ما را وارد كرده است» نقد« وارد نياورده است به اين معني كه مقابله

و نقادي در همان صدر اسالم با شتاب به ميدان آمد زيرا خردمندان اين مقايسه با نقد نويسي

و آثار ادبي  و خاك براي درك درستي يا نادرستي ادعاهاي قرآن الزم بود كه در كالم آب

و ديگر آنكه اين نقادي مقدمه و مقايسه آنها با قرآن نقادان چيره دستي باشند بر عرب اي

و آفريدن آث و شرح نويسي و. ار گرانبها بودجستجو در حالي كه نقادان بعدي اوالً تنبل بودند

و ثانياً نكته ناگفته تا بگشايند اما اي نمانده بود درك درستي از هدف نقادي پيشينيان نداشتند

و شاهنامه و هرچه نداشتند ادعاهاي بزرگ داشتند، براي ابراز دانش خويش نشستند ها

و حافظ مثنوي و ها و معين كردند كه مثالً صبحگاه چه نوع كلمهرا گشو... ها و دند اي است

مي» صبح«آيا  نه» گاه«تواند كه خود اسم زمان است را هم كه نماينده زمان است قبول كند يا

و دست آخر به معني كلي بيت پرداختند كه اين يكي در مورد اشعار مشكل نه تنها بيهوده نبود 

.بلكه از زحمت آيندگان نيز كاست

و تفسير بود از مطلب دور نشويم، ما اگر در ادبيات احتياج به كاري اساسي داشتيم شرح

و نتيجتاً زماني بس دراز از فيض داشتن  و مقابله اما افسوس كه اين كار انجام نشد نه تماماً نقد

و ديگران به دور مانديمو پروردن هنرمندان بلند پايه مي. اي چون فردوسي  توان ادعا صريحاً

و متأسف ماند از اينكه مثالً تمام اشعار حافظ را مقابله كردند نقادي كردند، معني كردند، كرد

و اسماء مكان كلماتش را شمردند، از آن دستور زبان ساختند، حديث و اعالمش را بيرون ها ها

و بحور عروضيش را معين ساختند،  كشيدند، وقايع تاريخيش را ثبت كردند صنايع شعري

و تضميننكات  و فلسفي و استقبال عرفاني و اشاره ها و تقليدها ... هايش را بازگو كردند اما ها

و بگويد منظور حافظ از گفتن»چرا«اما هيچ كس به خود زحمت نداد تا به دهليز  ها وارد شود
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و بعد كه پاسخي براي تا» چراي«اين اشعار چه بوده است و كلي خود يافت سعي كند بزرگ

وي اين چرا در كوچك» چراهاي«بزرگ را با ياري جستن از تمام اشعار و تر به ثبوت برساند

.سرتاسر كتاب تعميم دهد

هاي درست سخن كوتاه، همان طور كه در آغاز گفتيم لذتي باالتر از لذت يافتن پرسش

از» چراها«براي  مشتاقان پاسخ گفته» چراهاي«نيست اميد است خواندن اين شرح به برخي

بيب كم اشد كه البته اگر براي ديگران ارزش هم باشد براي خودم راضي كننده است زيرا دست

مي خشنودم مي خواسته است سازد كه صادق هدايت مرا وادار كرده است تا دمي آن طور كه او

و  و دنياي اطراف را از دريچه چشمان خود او ببينم ئي»چرا«و براي انسان الزم است فكر كنم

3/7/53قطبي.ي.م. گويم را پاسخ
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