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  مقدمه

همـواره   شـد و  خورشيدي آغاز1358هاي  سال واقع از ، دربوف كورانديشه بر روي 
اولـين   ،توان آنرا خوب فهميد؟ بـه خصـوص   يم اين پرسش مطرح بود كه چرا نميبرا

خاصي  هايي پراكنده از تصاوير و پيامهايي كوتاه، چيز انديشه خواندم، جز باري كه آنرا
كنم كه نتوانستم به راز و رمزهاي فـراوان   واقع اعتراف مي در ذهنم نقش نبست و در

همـواره بـه عنـوان كتـابي حـاوي بسـياري       » بوف كـور «اينرو از. ببرم اين اثر زيبا، پي
آن نهفته بود، ذهنم را مشـغول   رمز و اسراري كه در ها، راز و ها، پيچيدگي سردرگمي

سويي جـذابيت آن و كششـي    از گشايي اين اثر، حقيقتا آسان نبود و ساخت. بود كرده
اطر و از آن پـس،  ام را برطرف ساخت و به همين خ بود نااميدي من ايجاد كرده كه در

. ِاو، نبـود كـه نخـوانم و بـه آن توجـه نكـنم       آثار خصوص هدايت و اي در هيچ نوشته
جـايي بـا مطلبـي در رابطـه بـا هـدايت برخـورد         در طوري كه دوستان نزديك، اگـر 

 مـورد آن بـا مـن بـه گفتگـو      فرسـتادند و يـا در   آنرا براي من مي  بالفاصله كردند، مي
ي  زوايـاي انديشـه   ي سال گذشت و بـه تـدريج بعضـي از   به هرحال خيل. نشستند مي

بوف خواندم، هيچگاه از  هايش را مي حاليكه يكايك كتاب در. هدايت، برايم آشكار شد
بوف  هدايت باعث شد كه تصوير زاللتري از آثار سويي، درك ديگر از. غافل نبودم كور
چنانكـه همگـي   . دنـد هـا، كـافي نبو   اما هنوز هـم ايـن دريافـت   . به دست بياورم كور
هـاي   كوچـه  ها و كوچه پس داراي دخمه ،، حقيقتا اثري پيچيدهبوف كور  ، كهدانند مي

ابتدا بـرايم   ،بارها به آن اشاره شده بوف كوركه در » لينگم«: براي مثال. فراواني است
باز با همين مطلب روبرو شدم  »توپ مرواري« آثار او مثل بعدها در ديگر. نامفهوم بود

اي  پس از مطالعه بر روي اديان كالسيك و باستاني هند، پي بردم كه لينگم شـاخه  و
آنجا كه عناصر اين كتاب، هركدام اشاره به موضـوع   از. است هندويسم بوده مذهبي از
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پرده  ولي بي. سازد يا مفهوم مطلبي خاص است، نوعي سنبليسم را به ذهن متبادر مي
 اش، كـامال ازسنبليسـم دور   او، يـا انديشـه   آثار يگرهدايت يا د بوف كوربايد گفت كه 

پل سارتر در جهـانِ وجـودي و    ي اگزيستانسياليستي نوعِ ِژان انديشه ،و به واقع. است
يك اگزيستانسياليسـتي كـه همـواره تـالش دارد تـا از      . آثار هدايت، نقشي بسزا دارد

ـ . نباشد رئاليسم دور ي آثـار او و   ه كليـه براي درك درست اين موضوع، نگاه ژرفناك ب
در ادبي، چه در داخل و چه  ي آثار فلسفي و همچنين نقد و بررسي ديگران و مطالعه

هاي فلسـفي و ادبـي    خارج از مرزهاي ايران، ياري رسانِ درك بهتر و زاللتر از انديشه
 - تنها يك اثر ادبي نيست، و من آنرا يك اثر ادبي بوف كورزيرا كه . هدايت خواهد بود

و  بـوف كـور  مـورد   بـه خصـوص در  (ادبي و فلسفي نيـز،   درك اثر. خوانم ي ميفلسف
. ي موجود، ناشـدني اسـت   ي آثار ادبا و فالسفه بدون مطالعه) هاي فراوانش پيچيدگي
عنصـر و نـامي در آن، خـود اشـاره بـه       اثري سنبليستي نيست با اينكه هـر  بوف كور

ي ادبيـات   هاسـت و از چشـم   اثـري رئاليسـتي   بوف كـور . موضوع يا شخصيتي است
زيرا كـه  . فلسفي است - ، كاري بوف كوردانم كه  من يقين مي .نوشد رئاليستي آب مي

 اي از مسائل فلسفي است و پيامهاي نهفته در آن، داراي زنجيره مطالب طرح شده در
، چنـين برداشـتي را در مـن بـه     بوف كورگشايي  ساخت. باشند آن، دقيقا فلسفي مي

  . يده استيقين رسان
كساني هستند كه به هدايت، تاختـه و او را ناسيوناليسـت و يـا نهيليسـت، خطـاب      

اندوه و افسـردگي مـداوم و مـرگ قهرمانـان داسـتانهاي      : اند و دليل ايشان، اول كرده
 چه، درآثـاري مثـل  . در حاليكه چنين تصويري از هدايت، واقعي نيست! هدايت است
ي  افسـانه «يـا   و يا توپ مـرواري و يـا علويـه خـانم و     )البعثه االسالميه(كاروان اسالم

دليل ديگر ايشان مبنـي  . خنده و شوخي در مفهوم واقعي كالم، هويداست» آفرينش
هـدايت بـراي   (بر نهيليست بودن هدايت، خودكشي اوست كه دو بار صـورت گرفـت  
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گير او ولي يك قايقران ماهي - خود را به رودخانه مارن انداخت1307اولين بار، در سال
اش، اقدام به  خانه با بازكردن گاز 1330فروردين  19را ازآب گرفت و براي بار دوم در 

هاي فراواني به خودكشـي  ناگفته پيداست كه هنرمندان و شخصيت). خودكشي كرد
ــد اقــدام كــرده ــا ولــف . ان و نســان  - ي معتبرجهــاني  نويســنده - از جملــه ويرجيني

بايـد در نظـر داشـت كـه نهيليسـم      . راني ديگرو بسيا) نقاش مشهور هلندي(وانگوك
هاي آن كجاسـت؟ كوتـاه اينكـه نهيليسـم برآمـده ازدرون انديشـه و        چيست و ريشه

دستگاه فكري اگزيستانسياليسم است كه ژان پل سارتر، فيلسـوف معتبـر فرانسـوي،    
هسـتي و  «سارتر اين انديشه را از كتاب . زمينه را براي تكامل و رشد آن مهيا ساخت

هستي و «مارتين هايدگر به دست آورد و در واقع در درك قسمت دوم كتاب » مانز
در » هسـتي و زمـان  «، جذب شده و فهم خود را از هايدگر، و كتاب معـروف او »زمان

آنرا  نوشت و  را» هستي و نيستي«ي اگزيستانسياليستي، ارائه داد وكتاب قالب انديشه
ايـن گفتـه، شـديدا     د كه مارتين هايـدگر، از اين درحالي بو و. به هايدگر تقديم نمود

حـال ايـن    هـر  در. اگزيستانسياليست خطـاب نكـرد   غزبناك شده بود و هرگزخود را
رشد  با شدت هرچه تمامتر است كه دستگاه فكري اگزيستانسياليسم را پل سارتر ژان

دل همـين مكتـب    نهيليسـم از . آمريكايي شد» وجودياصالت« ريز مكتب هداده و پاي
. جوامع داشـت  چراي آدمي و بدون چون و باور به آزادي مطلق و سارتر و. رون آمدبي

زيـرا كـه سيسـتم    . بايستي افزايش دادآزادي انسان را مي قدرت اختيار و: گفتو مي
او را محدود ساخته  انسان گرفته بود و را از آليسم، اين اختيار هايد فكري متافيزيك و

به اين شكل بود كه، اگر خداونـد، خـالق هسـتي و     رترچگونگي آن از ديدگاه سا. بود
همـه چيـز را    ي كامل داشته و هاحاط همه چيز اينرو، او از قبل، بر بشر بوده است، از

چرا كه . آدمي است» اختيار«بين رفتن  اين باعث از و! شناخته استمي دانسته ومي
ش يـا اختيـاري   هستي سراسري، هيچ نقـ  هستي خويش و تواند، درديگر آدمي نمي
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سـارتر، نهايـت    از اينـرو . حقوق انساني اسـت  تضاد با سرشت و اين در و. داشته باشد
هـاي   هريشـ . شرط آدمي بنيـاد نهـاد   قيد وبي»آزادي«اش را بر  هو فلسف تالش خود

را اعـالم  » مرگ خـدا «ي  هگردد زيرا كه نيچه گزارمي بر» نيچه«ي نهيليسم، به  هاولي
 بود كه انسان صاحب اختيار خود شد اما از سويي هم، تنها مانـد و از آن پس  و. نمود

 ي نيچـه  هتحت تاثير گزار. ديگر انتهاي جهان هستي، و زندگي دوباره، معنايي نداشت
سوي تولستوي، پرسشي مطرح شد كه پاسخ بـه آن پرسـش،    و از )اعالم مرگ خدا(

ودانگي روح، وجود دارد آيا جا: پرسش اين بود كه كرد ووضعيت انسان را مشخص مي
خـورد و تكليـف او   پاسخ مثبت باشد، شخص به اردوگاه ايدآليسم پيوند مي يا نه؟ اگر

زيرا كـه  . اگر پاسخ او منفي باشد، به اردوگاه نهيليسم نزديك خواهد شد. معلوم است
 و پل سـارتر  نيچه، ژاك دريدا، ژان. يكي را برگزيند» هيچ و خدا«فرد ناچار است بين 

زنـدگي خـود    اما نيچه، مشكل نهيليسم را در. اب ميكنندرا انتخ» هيچ« ل فوكوميش
ي  هننـوازم، فلسـف   روز پيانو هر اگر: گفت مي نواخت ومي روز پيانو هر و حل كرده بود

زندگي، بدون چاشـني ديـوانگي،   : گويد جايي ديگر مي و در. من به هم خواهد ريخت
علـوم گونـاگون    زيادي بر بسيار تاثير فت وفوكو، به جنگ قدرت ر. تحمل ناپذيراست
با چـاپ آثـاري    او. است گزارترين فيلسوفان قرن اخير از تاثير فوكو. پزشكي گذاشت

- »مراقبـت و مجـازات  «- »تاريخ جنـون «- »اراده به دانستن«- »دانش و قدرت« چون
جهـان انديشـه را   » ها و چيزهـا  واژه«شاهكارش و»تاريخ جنسيت«- »زايش درمانگاه«

  . كردند همگي اين متفكرين ارزش واالي هنر را تاييد مي. گون ساختديگر
پوچي  را ازحاالت نهيليستي و تا او توانست، گريزي باشد براي انسان مي هنر از اينرو

گسـترش   دانسـت و  اما سارتر، تنها اينرا كافي نمي. سازد جهان خويش و هستي، دور
دوست . دانست اش ضرورت مي هت آزاديج در ،انسان را ي اختيار چه بيشترِ دامنه هر

» آزاد«ورزيـد كـه انسـان     مي شناس مشهور، به سارتر اصرار پديدار»مرلوپونتي«سارتر،
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لحاظ فلسفي و ادبـي، بـا دسـتگاه فكـري نهيليسـم،       از هدايت به هرصورت آثار .نيست
 ي آدم واه پديدههايي رئاليستي از  روند ماجرا، برداشت و نوع نگارش و. خواني ندارند هم

رئاليسـم و ضـد رئاليسـتم در    «در كتـاب  ) ميتـرا (دكتر سـيروس پرهـام  . اجتماع است
ي  مقايسـه  در توضيحي گويا و شفاف و پس از كند و به صادق هدايت اشاره مي» ادبيات

هيچگـاه نمـي تـوان ناتوراليسـم طـاعون      : نويسد صادق چوبك مي صادق هدايت و آثار
  .ي صادق هدايت، قياس كرد دوستانه ي چوبك را با رئاليسم انسان زده

ي  هـاي گنديـده   تحليل دكتر ميترا، صحيح است زيرا كه هدايت، هيچگاه ازكنارالشـه 
 و هنجـار  وضـعيت نـا   از هرگـز  گـذرد و  همدردي، نمي اجتماع، بدون احساسِ انساني و

 هـا و  هنجـاري ايـن نا  كنـار  ولـي مهـم اينسـت كـه او، از    . راضي نيست) اجتماع(محيط
همواره احساس مسـئوليت را   كند و نمي اعتنا عبور اجتماع، بي افراد و دامنگير معضالت

هاي او،  ي ماجراهاي داستان درست و پويايي زنجيره تحليل دقيق و و. رساند به ذهن مي
ي ناتوراليسـت،   درحاليكه نويسـنده . باشد اش مي باعث آشكارگي رئاليسم انسان دوستانه

اي  اجتمـاع را بـا شـيوه    هـاي افـراد و   كند وگنديدگيمثل يك عكاس اجتماع، عمل مي
هـاي گنديـده    اعتنايي از كنارالشـه  در آخر با بي سازد و زبردستانه، برجسته مي خاص و

 بيشترين دليل تحرك قهرمانان داسـتانهاي ايـن دسـت از    »شهوت«سويي  از. گذرد مي
ي پايـاني   يجـه نت دق چوبـك و صـا  از »تنگسـير «براي نمونه، داستان . نويسندگان است

اين اسـت كـه   . زندان، آرزوي عشقبازي با زني را دارد اينكه، قهرمان داستان در مبني بر
مـريض، ريـزش    اي نـاخوش و  عليه سـتم، بـه گونـه    مبارزه بر مبني بر تمامي تالش او

 آليسـم و  هاي پياپي هدايت بـه اردوگـاه ايـده    حمله. نمايد مخاطب را سرد مي كند و مي
 مسـئوليتش نيسـت و   اجتمـاع و  اش نسبت به انسـان و  دلسوزي جز متافيزيك، چيزي

همواره با ايشان انسـاني   آدمي، غافل نبوده و اجتماع و هاي نشسته بر پيكر از زخم هرگز
  .اين نويسنده، نمايان است اين خصوصيتي است كه در آثار. كند دلسوزانه، رفتار مي و
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اتهامات گوناگون  ، راضي نيستند وصادق هدايت به هر روي، هستند بسياراني كه از
بررسـي   بسـط ايـن موضـوع، مسـتلزم، نقـد و      از آنجا كه شـرح و . كنند او وارد مي بر

من اين موضوع را به نوشتاري ديگر  .اينجا گنجاند در نمي توان آنها را وسيعي است و
 آنچـه را كـه   هـر  نظر من هدايت هيچ نيازي به دفاعيه نـدارد و  هرچند از. واميگذارم

ي خـود را   تاثير بايسـته  ي ايران، نشسته و انديشه نوشته است، خود بر پيشاني ادب و
  .داشته است

اين  متفكرين ايراني بر ادبا و بيشتر ادبيات ايران، امري قطعي است و تاثير هدايت بر
ارا و بـدون  آشـك  ،پـردازيم  اما وقتي به خود هدايت مـي . اند تاييد گذاشته واقعيت، مهر
از . »اش باشـم  واي به حال مملكتي كه من بزرگترين نويسنده«: گويد ي ميهيچ تعارف

و . باشـد  مـي  تابو شكن ي ايران، چونان يك بت شكن و انديشه ادب و هدايت در اينرو
نهايتـا،   هم نپـذيرفت و  همين ديدگاه، بت شدن خودش را من باور به اين دارم كه از

 هـا و  درك نامـه  تحليـل و . آنرا شكست ه وكشيد ساخته بودند، به زير او بتي را كه از
فروپاشي . سازد دروني هدايت را آشكارمي اند، تصوير هدايت باقي مانده خاطراتي كه از

بـه   چـه، او . عميقي گذاشـته بـود   هدايت تاثير شكست آن، در خواستگاه مشروطه، و
عي به اضمحالل رفتنِ مشروطه، نـو  نابودي و. روند مشروطه، اميدي سخت بسته بود

ن اهم در و سويي ديگر از. اش، پديد آورد جهان وجودي اندوه سنگين را در نااميدي و
اسـت اينكـه،    آشـكار . برايش بـود  اي ديگر هضرب» رزم آرا«خواهرش شوهر زمان، ترور

صـاحب  »بـزرگ علـوي  «توانسـت دوسـت خـود،     كمـك رزم آرا  هدايت بـه يـاري و  
 اواخـر  در او. آلمـان بفرسـتد   دسـتگيري بـود، بـه    خطر را كه در» چشمهايش«رمان

هاي خود را  نوشته ديگر چيزي چاپ نكرد و» توپ مرواري«اش، و بعد از چاپ  زندگي
هـا، كـامال    تالش دوستان نزديكش بـراي بـه دسـت آوردن آن نوشـته    . برد بين مي از
و در شهر پـاريس،   1330فروردين  19نهايتا با اقدام به خودكشي در  نتيجه ماند و بي
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: ي فيگـارو نوشـت   فـرداي آنـروز، روزنامـه   . نگين مردمش را بـا خـود بـرد   غمهاي س
 آن بود كه روشـنفكران ايرانـي و   پس از و. ي ايران، خودكشي كرد بزرگترين نويسنده

 مورد هـدايت هـر   در. را درك كردند هنري، به تدريج اهميت وجود او محافل ادبي و
دلسـوزي   وان كيفيـت نگـاه او را و  تـ  نمي هرگز آيد، كم است و چه به نوشتار يا گفتار

 ي آثارش، بخش وسـيعي از  مطالعه. اجتماع، بازتاب داد شديدش را نسبت به انسان و
شاهكار دوم هدايت،  آخرين اثر و توپ مرواري اند و را در خود نگاه داشته ي او انديشه

تـوپ  « درك ساختار كتـاب . ايراني است خود گوياي شدت عالقه و مهرش به ايران و
نقاط داستان، روند زمان  بسياري از باشد، زيرا در نيازمند تحقيقي خاص مي» رواريم

اي نوشـته شـده كـه خواننـده، متوجـه ايـن        ايـن داسـتان، بـه گونـه     به هم ريخته و
  .بيند را درآن مي نوعي پيوند زنجيروار شود و هاي زماني نمي بريدگي

 او، در كتـاب ديگـر   هـر  ازبيشـتر  » حاجي آقـا «ايران، رمان چند سالي است كه در
بـراي مـردم جالـب اسـت كـه چگونـه        هاي اين و آن، به گردش افتاده است و دست

تحليل اين مـاجرا  . آورده است ايران را به نگارش در امروز آن سالها، تصوير هدايت در
 لحـاظ انديشـه و   اما واقعيت آن است كه درك سراسري وجـودي هـدايت، از   ،با شما

در  بـه نوشـتار   مـورد او  آنچـه اسـت كـه در    ي هر نقد كليه لعه وآثارش، مستلزم مطا
  . حجم اين كار، حقيقتا زياد است و. اند آمده

هاي هدايت، ادب رئاليسـتي   روند داستان ي وقايع اجتماع، در زنده پيوستگي تحليلي و
 يـا ضـرورتي را   اما آيا مثل هدايت نوشتن، هـيچ افتخـار  . سازد را برخواننده، آشكار مي او

. نمايـد  زيرا كه مثل هدايت انديشه كردن است كه ضـروري مـي  . آفريند؟ به نظرم نه مي
 حـوادث جـاري اجتمـاعي و    اتفاقـات و  به ديالكتيـك در  باور ها و مطلق نكردن انديشه

 ي فعلي و روزه هاي گوناگون و واقعيات پديداري هر دوران تاريخي، تحليل هرچه دقيقتر
  . نوشتن باشد مثل او از بهتر اي بسا بسياروقايع موجود را نشان دادن، 
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تحقيق  سال به طول انجاميد و مورد كتاب حاضر، بايد بگويم كه نوشتن آن چهار در
ليست . ادامه داشت تا زمان نوشتار آغازيد و 1358، ازسال بوف كورروي  مطالعه بر و

مجموعـه ي  : نـد عبارت انـد  من تاثير گذار بوده پديد آوردن اين كتاب در آثاري كه در
 - )دكتـر ميتـرا  (سـيروس پرهـام  : ادبيـات   رئاليسم و ضد رئاليسم در. آثارخود هدايت

ايـن   - جهـانگير هـدايت  ): خيام صادق(هاي خيام ترانه - محمد بهارلو: هاي هدايت نامه
 - دكتر همايون كاتوزيان:يسندهمرگ نو صادق هدايت و - قطبي- ي- م: بوف كوراست 
حسـن  : را بايد سوزانيد بوف كورآري  - يل جمشيدياسماع: كشي صادق هدايتخود

آشنايي بـا   - شاپور جوركش :ديدگاه صادق هدايت مرگ از عشق و زندگي و - قائميان
پشت به  - محمد ضميران: متافيزيك حضور ژاك دريدا و - فرزانه. ف. م: صادق هدايت

  .منوچهر جمالي: سئواالت محال
 و كشـور  هاي گوناگون چـاپ خـارج از   مهروزنا ي بسيار زيادي ازمقاالت در مجموعه
انـد   هآثارش انجام شـد  ، يا ديگربوف كورهاي فراواني كه در مورد هدايت و  سخنراني

زيـاد ايـن مطالـب،     به خاطر حجم بسـيار  متاسفانه و - اند هخود را داشت هركدام تاثير
 »نـدو سوسـور  فرنينا«ي  هانديش آشنايي با كارها و. توان به يكايك آنها اشاره نمودنمي

چگـونگي   و »متن« مورد در هاي اوبخصوص بحث زبان شناس سويسي، و فيلسوف و
 با مخاطب، حقيقتـا در  ي اثر همچنين رابطه نويسنده و ي اثر و رابطه- ساختار واژگان

مجموع يك كتاب يـا   در ها و واقعيت اين است كه واژه. است من تاثيري بايسته داشته
ي مطالب هستند كه حتي گاهي از چشـم نويسـنده پنهـان    ي بسيار برگيرنده اثر، در

اين  دارند و متن وجود شناسيم، نقاطي كه در مي» نقاط سفيد«به  مانند كه آنها را مي
بـوف  بخصوص آثاري چون . نمايد ي خواننده است تا آنها را دريافت كرده و پر وظيفه

از  »هسـتي وزمـان  «.مـاركس  از» سـرمايه «كتاب  - كافكا از» قصر« و» محاكمه«،كور
توان ايـن موضـوع را محـدود سـاخت، زيـرا كـه        البته به هيچ عنوان نمي... و هايدگر
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اي ساده، نقاط يا نكاتي وجود داشته باشند كه نويسنده نيز  نامه احتمال دارد، حتي در
 سراسـرِ  كه به واقعيـت و  درك خواننده است اين دريافت و. مانده باشد خبر آنها بي از

روند ماجرا  در ي اثر نيز ين صورت، خوانندها و در. بخشد مفهوم مي ، معنا ووجودي اثر
 ي امـروز داراي ژرفنـايي بسـيار    انديشـه  اينرو، واژگان، در از. شريك است و گذارتاثير

بـين   ي هرود كـه فاصـل   از موضوع، تا به آنجا پيش مـي » دريدا«درك . حيرت انگيزاند
 نمايد و اي مطلق نمي اينرو، هيچ پديده از. دهد فلسفه و ادبيات را به شدت كاهش مي

مثال . ادب، عبوركرد فلسفه و- بزرگان انديشه آثار كتابها و كنار نمي توان به سادگي از
 وجـه تشـابه موضـوع در   . هـدايت  بوف كور در و »نيچه«ي  انديشه در »زن«ي  پديده

سيري فلسفي و عميق نيچه تف» ه بتانشامگا«زيرا كه در. بسيار زيباست تفكر اين دو،
تحليل شده است  چگونگي آن...) بوف فكور(اب حاضردهد كه در كت ارائه مي» زن« از
ي  البتــه بــه گفتــه. مواجــه هســتيم» زن لكاتــه« و» زن اثيــري« بــا بــوف كــوردر  و

در پاسـخ بايسـتي گفـت    . »!، تنها يك زن هرزه استبوف كورزن لكاته، در «:ها بعضي
تعبير، پيرامون مطلـب   بود، نويسنده، هيچ نيازي به آنهمه تفسير و كه، اگر اينگونه مي

اي فلسـفي صـورت    به گونـه  »زن«واقعيت آن است كه دريافت هدايت از . داشت نمي
داشته  اي شديد ابراز دانند كه هدايت در مورد باستان ايران، عالقه همه مي گيرد و مي
» زن خـدايي «ي  رو نمي تواند با پديدهاز اين. همواره آنرا مورد كاوش قرار داده است و
بـه  .  زن بانوي خداي ايرانـي » آناهيتا«به خصوص  - ايران باستان، آشنا نبوده باشد در

اي است كـه   هدايت يگانه نويسنده«:يك سخنراني در» شكوه ميرزادگي«تعبير خانم 
 مهمـي  عميـق و  بـه نكـات بسـيار   » فرنيناندو سوسور«اينرو از. »مشكلي ندارد»زن«با

متفكرين بعد ازخودش، كـامال   انديشه، و روند فلسفه و - زبان او بر تاثير اشاره كرده و
بوده  بوف كور نيچه، ياري رسان فهم زاللتري از براي من فهم سوسور، و. آشكار است

ايـن   نمـي تـوان در   است و انگيز اين زمينه، حيرت حال تراكم مطالب در به هر. است
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  .مختصر، آنها را پوشش داد
مورد خود  در چندين بار »كورفي بوف  هقص بوف كور« من همزمان با شروع نوشتن

 و هـاي شـعر   انجمن ام كه يا در هايي داشته هدايت، سخنراني مجموعه آثار و بوف كور
 بـر  تبـادل نظـر   بحث و. اند هاي اينترنتي انجام گرفته رسانه يا در اند، و ادب ايراد شده

اما يقين داشتم كه بـدون چـاپ    .هاي ذهني من بود مشغله ، همواره ازبوف كورروي 
، بـه صـورت يـك كتـاب كامـل،      بوف كـور شناختم از  نقطه نظرات، درك، دريافت و

چـه   اگـر . ام شايسته شده توانستم به خود بگويم كه موفق به انجام كاري درخور وينم
بـوف  صـورت   هر در. ها به چاپ رساندم روزنامه در اين خصوص و بارها مطالبي را در

 مـثال محمـد صـنعتي، در   . اسـت  اي خاص، صورت گرفتـه  هنگاه ديگران به گون از كور
 انـد و  نگاهي روانكاوانه تحليـل كـرده   ؛ آنرا از»صادق هدايت و هراس از مرگ«  كتاب

من  .قدرداني است ي اين عزيزان قابل ستايش و و تالش همه... نگاهي ديگر ديگري از
بـوف  هاي  كوره هبه آن دارم كه گر باور ام و داشته در نظر را بيشتري فلسفي آن اما شيوه

داستان  اين عناصر كه در كدام از اي هره ههاي فلسفي هستند كه نشان كوره ه، گركور
سويي حتي فرياد مـي   از اند و هم نشسته كنار در زنجيروار ند، موجودند وا هرفت به كار

 كـه طبـق فهـم و   »گـل نيلـوفر  «براي نمونـه . تاس اين قرار زنند كه واقعيت ماجرا از
هايي كه بر روي  نقاشي ي دين است و نشانه سنبل و روي آن، نيلوفر تحقيقات من بر

كـه  » گلدان راغه«و يا. اند اند، به همين معنا به كار رفته هاي باستاني باقي مانده سنگ
. پانصد ساله اسـت دوائن دوهزارو و ي آثار برگيرنده گري، در جداي اشاره به هنر سفال

 است وها نكه طبق روند داستان، اشاره به خوي وحشي گري انسا» قصاب محله« يا و
است، پيش روي » بوف كور«فهم من از  ي انديشه و صورت آنچه زاده هر در... آخرالي

  . مقام داوري بنشيند تواند در اين خواننده است كه مي شماست و
 كتابهـايش در . ي او وحشت دارنـد  سايه م ازه در مورد هدايت همين بس كه هنوز
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كـاروان  « - »حـاجي آقـا  « هايي چون در دست داشتن كتاب شوند و مي ايران سانسور
جملـه   از هـاي او  و كتـاب  نـام  شـود و  جرم محسـوب مـي  » توپ مرواري«و » اسالم

انديشـه وآثـارخود    چرايي اين مطلب، بـه سـاختار  . باشد ممنوع مي آثار نويسندگان و
داشـته   بر ميگردد كه همواره صاحب قلمان و روشنفكران ايراني را تحت تاثير هدايت
حالـت   چه در زمان حيات و شانه و ضد انساني، چه درك ياين روند آزاد اينرو از. است

هراس  دشمني و. پرالشز پاريس، همچنان ادامه داشته و دارد اش درخفتگي غياب و
سـالهاي   ي او را، حتـي پـس از   اييِ انديشـه ايشان از هدايت، بزرگي، بالنـدگي و پويـ  

روشنفكران ايراني،  جويان، دانش پژوهان، محققين، متفكرين و ميان دانش مرگش، در
  . سازد نمايان مي

دستان شماست، به نظرم صحيح آن باشد كـه   در خصوص كتاب حاضر، و آنچه در
ي كساني كه مرا  كليه زاينجا ا دانم كه در الزم مي .خواننده را به خود كتاب ارجاع داد

مدير انتشارات ارزان . اند، قدرداني كنم مورد اين كتاب ياري رسانده اي در به هر شيوه
 هاي فراوانـي كردنـد و   در سويد آقاي نعمت عليمرادي كه در ويراستاري كتاب كمك

با سپاس از دكترسـهيال  . كيفيت كتاب افزوده شود تماس بودند تا بر همواره با من در
ي اوليه را اديت كردند  ي تايپ شده نسخه خو، كه از دوستداران هدايت هستند وگيرا

من  اختيار آثاري را كه به زبان انگليسي بود در ابتداي شروع نوشتن كتاب، مواد و از و
ي دسـت خطـي را تايـپ     نسـخه  داريوش عزيز، كه بخشـي از  و خانم نگار. گذاشتند

. ي اوليه تايـپ شـده، نقـش داشـتند     نسخه اديت كه در ونيفرشته هماخانم . كردند
بعضـي   خصوص هدايت و هاي فراواني با من در آقاي افشين توكلي شاعر، كه مشورت

). آشـنا درلنـدن  مـدير انتشـارات   ( آقاي فرهاد مشيري. صادق شناسان انجام دادند از
يـا   ودانم  همچنين ياراني كه يا اسمشان را نمي ميرانياني و مينو ،مبارزخستگي ناپذير

خصوص  ها در هاي اينترنتي، براي ايراد سخنراني سايت در هايي را برنامه شناسم و نمي



14 
 

صـميمانه   ،هـدايت، انجـام دادنـد    آثـار  همچنين نقد و بررسـي ديگـر   و كتاب حاضر
  .سپاسگذارم

 مـن از « اي، تحـت عنـوان   سـروده  آوري است كه نام كتاب، برگرفتـه از الزم به ياد 
ي  همـه  از  انهصـميم  و. حسـيني اسـت   دكترمنظر از »آيم ن ميزمي ترين شهر آفتابي

خصـوص ايـن    نزديك با مـن در  ويا از دور  ام و فراموش كرده كساني كه يا نامشان را
 جاي آن است كه در. سپاسگذارم اند، قدرداني كرده و نگاري كرده كتاب گفتگو يا نامه

» بـوف كـور  «درك من از  شت وخوانيد، بردا اينجا صادقانه عنوان كنم كه آنچه را مي
كامل نيست، احتمال نقصـان نيـز    اي مطلق و يا پديده آنجا كه هيچ نظر از باشد و مي
 از وجود دارد، اين نقص به من برميگردد و كتاب حاضر نقصي در اگر اينرو از - رود مي

است، اين » كردي«آنجا كه زبان مادري من از خواهم و اين بابت پيشاپيش، پوزش مي
بمانـد   - بوده باشـد  تاثير كتاب حاضر، بي ساختار بندي و هنوع جمل تواند در يه نميقض

ـ   نويسـندگان و  اينكه همواره از سوي بعضـي از  انتقـاد   ايرانـي مـورد   ردهنرمنـدان كُ
درمجمـوع خوشـحال خـواهم شـد     ! ؟م كه چرا به زبان كردي نمي نويسـم ا قرارگرفته
يـا،   طريـق سـايت و   از و... ودهاي بوف فكوركمب نقصان و ي دلسوز، مرا از اگرخواننده

  . ميل آگاه گرداند- اي
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خورد و  در زندگي زخمهائي هست كه مثل خوره، روح را آهسته در انزوا مي«
  ».خراشد مي

ي كـل   هشـد   ، خالصهبوف كوري  هتوان گفت كه همين اولين جمل ت ميأبه جر
 در گـذار . دارد  حتواي داسـتان را درخـود نهفتـه   م مطلب و سراسر فراز و نشيب و

چيـزي جـز    همين جمله تا پايان قصه، آنچه را كه شـاهدي؛  ماندگار، و از اين اثر
اما خصوصيت گيرايي كه . زخمهاي مكرري نيستند كه بر پيشاني زندگي نمايانند

در اين زخمها و در اين قصه منعكس شـده، بـا تمـامي زخمهـاي ديگـر زنـدگي       
اسـت كـه     مانند بيماري جذامي  به بوف كورزيرا كه زخمهاي . آشكار دارد تفاوتي

تصوير و تشـريح ايـن نكتـه    . آورد به مرور و بسيار آهسته، شخص را از پاي در مي
ي دريچـه و   هگـوي داسـتان از همـ    هكار آساني نيست مگر اينكه پا بـه پـاي قصـ   

ايـن مـاجرا و    ي دههنـ هاي تاريك آن بگذريم و با تك تك عناصر تشكيل د دخمه
اصـوالً  . آشـنا شـويم   هاي اين زخمِ كاري بر درون و بـرون راويِ آن؛  علت و معلول

را بدون شناخت عميق از رونـد داسـتان و    بوف كورخاص  دفتر دردها و زخمهاي
 بـوف كـور  رو   از اين. توان ورق زد شود، نمي حقيقت تلخي كه به تدريج عنوان مي

پرده بايد گفت كه هر كـس   طلبد و بي اص خود را ميكتابي است كه مخاطب خ
همانگونه كه هدايت از . نيز، مستعد برخورد با اين جهان پيچيده و دردناك نيست

و در . است طور مخاطبِ او با جهاني از زخمها مواجه آغاز نوشته، زندگي او و همين
ـ        ه بـازي  روزگاري كه بسـياري از مسـائل زنـدگي و حقـايق نهـان و آشـكارِ آن، ب
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ولـي هسـتند   . ردردي، اي بسا ديـوانگي باشـد  شده، ورود به چنين دنياي پ گرفته
كساني كه از دنياي ديوانگان بيگانه نبوده و نسبت بـه آنچـه در اطـراف زنـدگي و     

ـ تـري از   از اين رو براي درك بهتر و دقيـق . اعتنا نيستند گذرد بي اجتماع مي وف ب
اعتنا نگذشته و بـه   اي بي خوانند و از هيچ كلمه ، جمالت آنرا با دقت بسيار ميكور

  . بلعند خوانند بلكه آنها را مي هاي او را، تنها نمي تعبير خود صادق هدايت، نوشته
ي بـوف كـور   هاي فراواني وجود دارنـد، امـا ايـن زخـم خـاصِ      در زندگي زخم

، آهسـته  ها، آهسته ها و زاويه در گوشه را دارد؟ و »خوره«چيست كه خصوصيت 
  !خورد؟ روح را مي

چـه، آدمـي موجـودي    . هاست شود كه تنهايي يكي از علت به زودي آشكار مي
و اگر به هر دليلـي  . با ديگران است كه به زندگي ادامه ميدهد است اجتماعي و

گيري، بـه   نتواند با اجتماع جوشيده و همراه باشد، درد تنهايي و اجبار به گوشه
روح يا درون  ن اولين خط يا خراشي است كه برو اي. شود نوعي زخم، تبديل مي

ولي تنها اين نيست كه خواهيم ديد كسي كه بـا ايـن جهـان    . شود فرد وارد مي
هاي مختلف، زخم برداشته و بـه تـدريج، ايـن     شود، در حقيقت به گونه آشنا مي

امـا  . زخمها به صورت جـذامي العـالج، درون و بـرونِ او را خـراش خواهنـد زد     
هـا،   ند كه جذابيت درك واقعيت، آنچنان است كـه بـا وجـود جراحـت    نما ناگفته
ي عجيـب،   هايستد و همچنـان بـه يكايـك ايـن زنجيـر      ي اين راه، باز نمي هروند

بـاالخره زنـدگي مثـل هـر     . رود انديشيده و پا به پاي راوي داستان به پيش مي
. مانـد  يپس ترسي نيـز نمـ  . اي خواهد ايستاد ي ديگري، در جايي و نقطه هپديد

حركـت مانـدن و    بـي . باشـي  حتي اگر به اشتباه، اما بهتر آنست كه تالشي كرده
نبوده و نيست و اين همـان   بوف كوراعتنايي به اين حقايق، در خورِ مخاطب  بي

  . مرزي است كه بين او و سايرينِ در اجتماع قرار دارد
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  1بند
دت دارند كـه ايـن   شود به كسي اظهار كرد، چون عموما عا اين دردها را نمي

دردهاي باور نكردني را جزو اتفاقات و پيش آمدهاي نادر و عجيب بشـمارند و  
اگر كسي بگويد يا بنويسد، مردم بر سبيل عقايد جاري و عقايد خودشان سعي 

زيرا بشر هنوز چاره و  -كنند آنرا با لبخند شكاك و تمسخرآميز تلقي بكنند  مي
داروي آن فراموشـي بتوسـط شـراب و خـواب     دوائي برايش پيدا نكرده و تنهـا  

ولي افسـوس كـه تـأثير اينگونـه      -مصنوعي بوسيله افيون و مواد مخدره است 
  “. افزايد داروها موقت است و بجاي تسكين، پس از مدتي بر شدت درد مي

توان به كسي گفت چرا كه عموم مردم بـه خـاطر    اين دردها و اين مسائل را نمي
شـمارند و حتـي اگـر هـم      دارند، آنها را از اتفاقات غريـب مـي  عقايد و باورهائي كه 

شوند، سركوب خواهند شد و گوينده را به باد تمسخر خواهند گرفت و يا او را  گفته
ماند غير از سكوت  پس در نهايت هيچ راهي نمي 1.ي شك خواهند نگريست با ديده

مـواد مخـدره    مثل شراب و، و زخم خوردنهاي پياپي و مصرف داروهاي آرام بخش
آن  يـت حقيق كه اينها نيز تأثيري موقت دارند و همينكه اثر آنها تمـام شـد، اصـلِ   

اي  چيره و حضور خود را شديداً رقم خواهند زد، بگونه، دردها مجدداً بر درون انسان
  . افزايد نمايانند و اين بر شدت درد مي پيش خود را مي كه دردها و زخمها، بيشتر از

                                               
 :نويسـد  ي آن مـي  هشود و صادق هدايت در اولين صـفح  بوف كور به صورت كپي در پنجاه نسخه در بمبئي هندوستان چاپ مي - 1

ها در ايران ممنوع بوده و هست و نويسنده هيچ راهي نداشته كه افكارش  الً اين انديشهاصو   )).چاپ و طبع اين كتاب در ايران ممنوع((  
به هنگام چـاپ بـوف    .است القلم بوده و اجازه ي نشرِ آثارش را نداشتهدر ضمن هدايت مدتي ممنوع .را با مردم ملّتش در ميان بگذارد

آنهـا را   فرستد و آل احمد تعـدادي از  مي) كه آنزمان در بلژيك بوده( مداحنسخه از آنرا براي جالل آل 30كور در بمبئي هندوستان، 
چـه در هنـد، بلژيـك و بعـدها در پـاريس، همـواره بـا         - اهـ  مداركي در دست است كـه هـدايت در تمـام ايـن دوره     ...به ايران مي برد

امي آن مشكالت، به نوعي كنار آمده و بـه كـار   است ولي هرگز از مهر او، نسبت به ايران كاسته نشد وبا تم مشكالت مالي مواجه بوده
در پـاريس، بـا دختـري     .اسـت  هدو بار هم در بانك ملي ايران به عنوان كارمند استخدام شده و به داليلـي اسـتعفا داد   .پردازد نوشتن مي

 .شود كه كارت پستال ارسالي از سوي آن دختر خانم به هدايت موجود است فرانسوي آشنا مي
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  2بند 
ي روح كه در  به اسرار اين اتفاقات ماوراءالطبيعي، اين انعكاس سايه آيا روزي

  خواهد برد؟ كند، كسي پي حالت اغماء و برزخ، بين خواب و بيداري جلوه مي

ي مسـتقيم بـه مسـئله     هشود، اشار در اين جمله كه بصورت پرسش مطرح مي
مخاطب  وي وپس را .يدآطبيعي، صحبت به ميان مي شود و از اتفاقات ماوراء مي

ي  امـور سـاده    بـه  تنهـا كنند و مسـئله   طبيعي، ربط پيدا مي او، به مسائل مافوق
طبيعــي  امــور و اتفاقــات مــاوراء پــردازد، بلكــه بــه ايــن جهــان نمــي زنــدگي در

مربوط است و چون بشر، هنـوز چـاره و دوايـي بـراي آنهـا پيـدا        2)متافيزيكي(

                                               
هـايي   افالطون پيش از مـرگ خـود، يادداشـت   . مي باشد) طبيعت(و فيزيك به معناي ) بعد از(در يوناني متا به معناي . متافيزيك - 2

ها را پيرايه كرد و تحـت عنـوان متافيزيـك     بود كه شاگردش، ارسطو، آن يادداشت در همين چارچوب و تحت عنوان متافيزيك نوشته
انديشـمندان و متفكـرين بـه پديـدارهاي هسـتي بـه       ) پيشا سـقراطيان (طون بود، و تا پيش از او در زمان سقراط كه استاد افال .انتشار داد

پديـدارها، همـĤنطور كـه بودنـد،      .از اينرو چيزي به اسم متافيزيك، هيچ اعتباري نداشـت . نگريستند كه واقعا وجود داشتند اي مي ديده
هاست كه توسـط ادمونـد هوسـرل، در جهـت      افت تجربي و ذهني پديده، درك و دري)فنومنولوژي(شناسي پديدار. شدندنگريسته مي

پذيرفته و از آن صحبت شود، ظاهر آن مـورد بررسـي    اگر يك ميز را به عنوان يك شيء .سامان بخشيدن به مسائل فلسفي، مطرح شد
را در پرانتـز قـرار داده و    توان خود ميز اي كه شخص از ميز دارد، مي هن ميز، و با دريافت و تجرباحضور هم اما بدون. است قرار گرفته

هـا را، از   هبه عبارتي ديگر، بـه جـاي اينكـه معرفـت اشـياء و پديـد      . آن پرداخت كيفيت آن و شرح و بست -  ذهنيت، به حضور آناز طريق 
در . و اين پيشنهاد هوسـرل بـود  . دهيمپرسش از معرفت آنها را، در غياب آنها انجام مي و ها بپرسيم؛ آنها را در پرانتز قرار داده آن پديده خود

ميـان پرانتـز قـرار     حتـي هسـتي را در    توان، ي ادموند هوسرل، مي  هاشياء نخواهد بود و بنا به گفت ها و هاين صورت نيازي به حضور خود پديد
ود، مـ بخـشِ بـود و ن   نِ هسـتي را بـه دو  آنجا كه پارمنيـدس، بـراي اولـين بـار جهـا      از. و اين تحرك و گام بلندي را در فلسفه ايجاد كرد   .داد

ي  گـذاره (ي غـرب، تـا زمـان نيچـه     ي غرب و فلسـفه  است كه انديشه ژاك دريدا اثبات كرده .تواند اولين پديدار شناس باشدتقسيم كرد، مي  
، از زمان افالطون، تـا  ي غرب و فيلسوفان گويد انديشهاو مي. است باوري نبوده، چيزي  جز، افالطون)مرگ خدا توسط نيچه صورت گرفت

ولـي ايـن نيچـه اسـت كـه      . انـد  ي متافيزيكي، نوشته و انديشيده است و فيلسوفان در همين زمينه زمان نيچه، همواره تحت تاثير متافيزيك بوده
ژان  متفكرين ديگـري، چـون مـارتين هايـدگر،    . ريزد ، فرو ميمرگ خدا را اعالم نموده و از آن پس ديوار سخت و سنگين متافيزيك

اگرچـه هنـوز   . اند كرده مرلو پونتي، و همچنين خود ژاك دريدا، در مسيري عكس ِ افالطون باوري، عمل ميشل فوكوپل سارتر، 
. آليسـم؛ هـر سـه يكـي هسـتند      افالطون بـاوري و ايـده   - ولي در هر حال، متافيزيك. است هم، بعضي از آثارهايدگر، چاپ نشده

امـروزه بـه    و اين چيـزي اسـت كـه    . آليستي، همگي در چهار چوب متافيزيك قرار دارند ايدههاي تمامي اديان، مذاهب و سيستم
و ديگـر متافيزيـك داراي آن اعتبـار پيشـين     . اسـت  توسط علم و آگاهي و فيلسوفان معاصر، مثل دريدا و ميشل فوكو، مردود شـده 

دار، ارزش  هـاي انـدازه   ه پيشـا سـقراطيان كـه بـراي پديـده     چيزي شبي. گيرد شناسي خاصي، جهت ميها به سمت پديدار نبوده و انديشه
                                   .شـــمردندو هـــر آنچـــه را كـــه قابـــل دســـترس و درك شـــدني تجربـــي و طبيعـــي بـــود، محتـــرم مـــي . وااليـــي قايـــل بودنـــد
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هايي  نمايانند و باعث زخم ود را ميخيز خ نكرده، به صورت امور ناشناخته و درد
البته نـه بـراي همـه، بلكـه بـراي آن دسـته از انسـانهايي كـه         . شوند عميق مي

چنين انسـانهايي در راه درك  . تر است برايشان از هر چيزي، با ارزش »حقيقت«
  . كشند دارند و زجر مي حقايق، زخم بر مي

  شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين حايل
  )حافظ(  د حال ما سبكباران ساحلها؟كجا دانن

  3بند 
پردازم كه بـراي خـودم اتفـاق     اين پيش آمدها مي من فقط به شرح يكي از«

افتاده و بقدري مرا تكان داده كه هرگز فراموش نخواهم كرد و نشان شوم آنرا تا 
ام، از روز ازل تا ابد، تا آنجا كه خارج از فهم و ادراك بشر است زندگي مرا  زنده

خواستم بگويم داغ آنرا هميشه با  زهرآلود نوشتم، ولي مي -هرآلود خواهد كرد ز
  ». خود داشته و خواهم داشت

پردازد، كه براي خودش اتفاق  او تنها به طرح و تشريح يكي از اين اتفاقات مي
زبر كرده و تغيير داده كه هيچگاه نميتـوان فرامـوش    و را زير افتاده و آنچنان او

آنرا كه شوم و ناخوشايند است براي ابد با خود خواهد داشـت ايـن    كرد و تأثير
ي درك و فهـم   دار كرده كه حقيقتاً خارج از حيطـه  را جريحه جريان آنچنان او

شرح  راوي به تعريف و. بشر، داغ و زخم و رنج آن؛ براي هميشه با او خواهد بود
دوه بسيار عميق راوي از ان. است خود او آنرا تجربه كردهپردازد كه  يك اتفاق مي

                                                                                                  
 دهـد كـه، حقيقـت يـا     چه، توضـيح مـي  از همين روست كه فردريش ني. و اين بعد از افالطون است كه مسائل دگرگون شده است

زيرا كه زن اثيري و زن لكاتـه، هـر دو،   . است و با چاپ بوف كور، مطرح ساخته 1315چيزي كه هدايت در . و زن يكي هستند) خدا(
  .روند همان خدا هستند كه در هر دو قسمت بوف كور، از بين مي
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شود، اندوه و غمي كه شايد بيشتر از سنگيني كـوهي   همين جمالت، آشكار مي
ي انساني كه در دام اين بال افتـاده و ناچـار اسـت آنـرا      هاي تكيده است بر شانه
چرا كه هر كس نيز مسـتعد چنـين پرسـش و پاسـخ و تحقيقـاتي      . تحمل كند

هاي عميق فلسفي و گـره   ه با چنين انديشهنيست و هر كسي را نيز ياراي مقابل
زهـرآگين گشـته و   ، هاي غريب و عجيب نيست؛ طوري كه زندگي شخص كوره

  . باشد داغ آنرا براي هميشه با خود داشته

  4بند 
من سعي خواهم كرد آنچه را كه يادم هست، آنچه را كه از ارتباط وقايع در «

، فقـط   يك قضاوت كلي بكـنم نـه   بنويسم، شايد بتوانم راجع به آن  نظرم مانده
چون براي مـن هـيچ    -اطمينان حاصل بكنم و يا اصالً خودم بتوانم باور بكنم 

ترسم كه فردا بميرم و  فقط مي -اهميتي ندارد كه ديگران باور بكنند يا نكنند 
زيرا در طي تجربيـات زنـدگي بـاين مطلـب بـر       -باشم  هنوز خودم را نشناخته
لناكي ميان من و ديگران وجود دارد و فهميدم كـه تـا   خوردم كه چه ورطه هو

 ممكن است بايد خاموش شد، تا ممكن است بايد افكار خودم را براي خودم نگه
دارم و اگر حاال تصميم گرفتم كه بنويسم، فقط براي اينست كـه خـودم را بـه     

 اي كه روي ديوار خميده و مثل اين است كه هر چه سايه -ام معرفي بكنم  سايه
خـواهم   بـراي اوسـت كـه مـي     -بلعـد   تمامتر مـي   نويسم با اشتهاي هر چه مي

چـون از زمانيكـه   . شايد بتوانيم يكديگر را بهتر بشناسيم ببينم: آزمايشي بكنم
 . خواهم خودم را بهتر بشناسم ام مي همه روابط خودم را با ديگران بريده

ا كه از ارتباط وقـايع در  كند آنچه را كه در ياد دارد و آنچه ر گوينده تالش مي
است، بنويسد؛ چرا كه موضوع كالفي سردرگم است و نياز  ذهنش ته نشين شده

باشـد   به دقّت بيش از حد دارد تا اهميت موضوع مسخ نشود و اداي ديـن شـده  
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را كـه  ”  نـه ”  نويسد تا قضاوتي كلي از آن ارائه بدهد اما بالفاصـله كلمـه   آنرا مي
آورد چرا كه قضاوت كار او نيسـت او درد   عد از آن ميعالمت نفي كامل است، ب

يابـد كـه    خواهد كـه طلـب درد دارد، امـا كسـي را نمـي      كشد و كسي را مي مي
پرده همه مسائل را پيش رويش بگذارد چـرا كـه ديگـران بـر حسـب عقايـد        بي

او را به باد تمسخر خواهند گرفت و اي بسا جـانش را بـا طـرح اينگونـه     ، جاري
دست دهد، بنابراين تا آنجا كه توان دارد، افكارش را براي خودش نگه مسائل از 

امـا اگـر تصـميم بـه نوشـتن و طـرح       . كند دارد و از بروز آنها خود داري مي مي
در اينجـا   3نويسـد و سـايه   ي خـودش مـي   است، فقط براي سـايه  موضوع داشته

ر آينده پـا بـه   انساني كه د. اي است و منظور از آن انسان است اي استعاره كلمه
مولوي همين موضوع را از ديوژن در باستان و شهر آتـن  . گذارد وجود مي عرصه

  :كند وام گرفته و آنرا به صورت بيت زير مطرح مي
  دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر

  )مولوي(  كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست

                                               
ـايه چـون در بـر      . گـذارد ي وجـود مـي   انساني كه در آينده پاي به عرصه - تاي از انسان اس اي استعاره در بوف كور سايه، كلمه -  3 از سـويي نيـز س
ـنده    . شود مسئله عميقتر مي. ي مفهوم انسان است گيرنده ـان اسـت و نويس ـان اسـت، متوجـه       با در نظر گرفتن اينكه خود راوي نيـز انس ي بـوف كـور انس

ـاه       . خـورد  سائل متافيزيكي و انسان و طبيعت، چرخ مـي گوي بوف كور، روي م شويم كه تحقيق و بررسي قصه مي ـئله نگ ـارتين هايـدگر، بـه ايـن مس م
ـتي، از مهمتـرين        . اي تنگاتنگ وجود دارد روشني دارد مبني بر اينكه، بين انسان و سراسر هستي، رابطه ـان و هس درك و دريافـت ايـن هـر دو يعنـي انس

ـاص خـود را دارنـد   . »دازاين«حثو ب» هستي و زمان« موضوعات آثار اوست به خصوص در  در مجمـوع همگـي فيلسـوفان و    . دريدا و نيچه نيز، نگاه خ
ـا      هاي موضوعات افزودههر چند بعضي از ايشان، بر پيچيدگي - اند تا مفهوم روشني از انسان و هستي ارائه بدهند  كرده متفكرين، تالش ـا آنج انـد ولـي ت

موجود، و خـود راوي، مـورد     اش با هستي و پديدارهاي يا همان انسان، در رابطه» خود«رك و دريافت كه به بوف كور مربوط است، با تعبير سايه، د
ـتوار   ي فرد با اجتماع و ديگر پديده رابطه. گيرد بررسي و تحقيق قرار مي ها، چيزي است كه بسيار حائز اهميت است و تالش بوف كور، بر همين مبنا اس

ـاي بـه          . ي ژرفناك انسان است رندهاز اينرو سايه در برگي. است اما من يقين دارم كه سايه در بوف كـور، همـĤن كسـي اسـت كـه بعـد از خـود راوي، پ
. كنـد كند كه اين سايه، بهتر از من، موضوعات را فهم ميزيرا او چندين بار اشاره مي. ي پس از راوي مربوط است گذارد و به آيندهي وجود مي عرصه

تر، عمل خواهـد  تر و زاللها و شناخت آنها، دقيق س از راوي، به خاطر پيشرفت مفاهيم فلسفي و علم، بهتر از راوي و در دريافت پديدهو اصوال انسانِ پ
  .كرد
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نظر هـدايت از ايـن   مد . شود جاي بوف تكرار ميه ب در جا) انسان(و اين سايه 
  فهمـد و بـه آينـده    كسي است كه بهتر از خودش مسائل را مـي ) سايه(استعاره 

 وجـود خواهـد    ي هعرصـ   و پـس از راوي پـاي بـه     مربوط است يعني در آينـده 
كـاراكترِ او  يـك  گذاشت امـا ايـن سـايه خصوصـياتي نيـز دارد مـثالً در اينجـا        

كند و ساده از كنار مسائل  ه نميهويداست و آن اينكه مطلبي را سرسري مطالع
نويسـم بـا اشـتهاي هـر چـه تمـامتر        مثل اين است كه هر چه مـي «گذرد  نمي
بلعد و نهايـت دقّـت را    خواند، بلكه آنها را مي كلمات و جمالت را نمي«. بلعد مي

بكـار  ) به پاي راوي پـيش رفـتن   پا –كردن  درك - كردن فهم(در اين بلعيدن 
روي اين سايه كه انسان حقيقي  بوف كوراست كه راوي گيرد و براي همين  مي

ت او را      ، كند است حساب مي بـه او ارزش شايسـته و بايسـته ميگـذارد و اهميـ
كند، به خصوص در شرايطي كه ديگران در قيد و بند عقايد جاري  گوش زد مي

و قضاوتهايشان، عرصه را عجيب تنگ كرده و ميكنند و اي بسا كه راوي را مورد 
در چنين شرايطي است كـه  . سخر قرار داده و يا حتي جان او را آسيب بزنندتم

گردد و همراه با  مي بوف كورزند و تنها مخاطب راوي  نقش مي »سايه«استعاره 
  . رود او قدم به قدم و آرام آرام پيش مي

اين است كه راوي، رابطـه خـود را   ، كه در بند قبلي آشكار است، ي ديگر هنكت
تر آن اين است كـه مجبـور شـده رابطـه      كه معناي دقيق، قطع كرده با ديگران

ي هولناكي بين او و ديگران وجـود دارد و   هخود را قطع كند چرا كه فهميده در
تر  تنگ او تنگ و او را نخواهند فهميد طوريكه عرصه را بر همين ديگران، هرگز

    . اند هكرد
  ».كند تر مرا شكنجه مي باشد، ولي از هر حقيقتي بيش - !افكار پوچ«

ديگران افكار او را پوچ قلمداد ميكنند و اين در حالي است كـه همـين افكـار    



23 
 

جلـوي  . كنـد  تر از هر حقيقتي راوي را شكنجه مـي  بيش) پوچ به رغم آنها(پوچ 
، خواننـده بـا   »باشـد «افكار پوچ عالمت تعجبي نوشته شـده و بالفاصـله كلمـه   

در فضـاي تـوأم بـا سـكوت خاصـي قـرار        »!افكار پـوچ «خواندن جمله تركيبيِ
كنـد كـه در جوامـع     گيرد و براي چند ثانيه حكمي صدور يافته را نظاره مي مي

است كه جلوي قضاوت  اند اما حق نويسنده مختلف، اين قضاوتها هميشگي بوده
شان زده و حداقل آنهـا را   آنها را عالمت تعجب بگذارد و با اينكار دست رد بر سينه

 واقعيتيتواند  ميپذيرد كه به تنهائي نمي »باشد«كند اما با كلمه  دعوت مي به تأمل
را كه با آن درگير است، به ايشان بنماياند چرا كه ايشان داراي عقايد خاص خويش 

هـاده و زود قضـاوت   نهستند و از چهارچوب اين عقايداست كـه پـاي بـه بيـرون ن    
اي نخواهد داشت، از  هردن هيچ فايدميكنند و تا زمانيكه خودشان نخواهند، اصرار ك

سازد چرا كه  با اين كلمه حساب كار را از همديگر جدا مي. »باشد«...نويسد اينرو مي
اي سطحي با  خواهد به شيوه تر است و نمي اهميت مسئله، برايش از هر چيزي مهم

بـه  ( .پـردازد  كند و بكار خويش مـي  قضاوت هم نمي، ديگران برخورد كند، بنابراين
چيزي كـه از   .)ي كار خويش گيرم دنباله - بنشينم و صبر پيشه گيرم : قول سعدي

    . دهد را شكنجه مي تر او هر حقيقتي بيش

  5بند 
آيا اين مردمي كه شبيه من هستند، كه ظاهراً احتياجات و هوا و هـوس مـرا   

آيا يك مشت سايه نيستند كـه فقـط بـراي       دارند براي گول زدن من نيستند؟
آيـا آنچـه كـه حـس ميكـنم،         انـد؟  كردن و گول زدن من بوجود آمده مسخره

 “  بينم و مي سنجم سرتاسر موهوم نيست كه با حقيقت خيلي فرق دارد؟ مي
ي فلسفيِ اگزيستانسياليسـم را روبـروي    يد كه راوي عقيدهآ اينطور به نظر مي
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تـر و بهتـر    خواهـد بـيش   دهد و با سؤالهاي مكّرر از خودش، مي رئاليسم قرار مي
سـنجم، سراسـر   بينم و مي نچه را كه حس ميكنم، ميآآيا   . واقعيت را فهم كند

بـا وجـود   . توانـد انكـار نمايـد    اما او حقيقت حضور خود را نمـي    موهوم نيست؟
ي هولناك و شكاف بسيار عميقي وجود دارد، از  هت ميان او و سايرين، دراتشابه

كه آيا اينها براي گـول زدن و مسـخره كـردن    پرسد  اين رو با ترديد و سؤال مي
  !  اند؟ همن بوجود نيامد

است و حقيقت فلسفي  حقيقياما در هر صورت حقيقت وجودي خودش تام و 
حتـي اگـر مـبهم و    ) همان اتفاقي كه خيلي زود به آن اشاره خواهـد شـد  (دوم 

ز ولـي راوي ا . نمايانـد  گنگ باشد، براي او حقيقـت و بـراي ديگـران مـبهم مـي     
ديدگاهي رئاليستي، تصميم دارد كه مسائل را بنويسد و آنها را طرح كنـد چـرا   

ي  هكـــه رئـــال را دوســـت دارد و از اوهـــام بيـــزار اســـت، بنـــابراين فلســـف 
  . 4گذارد اگزيستانسياليسم را خيلي زود پشت سر مي

    

                                               
مكتـب اگزيستانسياليسـم، برتـري وجـود بـر ماهيـت اسـت و           .باشد مي )وجود(به معناي هست  Existence. اگزيستانسياليسم - 4

ي  ه، را پـدر فلسـف  )دانمـاركي (سـورن كيركـه گـارد    .ديـد يـا حـس كـرد     »دلهـره «ي هاي از آن را ميتوان در كلمـ  ههمچنين خالصه شد
واقعيـت    ادبي؛ باور بر اين است كـه جهـانِ وجـود، خـارج از خـود انسـان،        -در اين دستگاه فلسفي و فكري. اند اگزيستانسياليزم دانسته

هايـدگر را   البتـه فيلسـوفان ديگـري مثـل سـارتر و     . هسـتم كـه هسـتي از اوسـت    مـن چنـان وجـودي    : گويـد  كيركـه گـارد مـي   . ندارد
اولي مثل كيرگه گارد كه نگاهي مذهبي و ديني به جهـان  . و در واقع دو نگاه اگزيستانسيالي وجود دارند. خوانند اگزيستانسياليست مي

ي اگزيستانسياليسـم،   هانديش. تي مرگ خدا را اعالم ميكندانديشد و حاما فيلسوفي مثل نيچه، دقيقا بر عكس مي. ها دارد هيددپ هستي و
-سـيمون دووبـوار    -آلبـر كـامو   .باشـند  ژان پل سارتر، از همين ديدگاه مي بر روي ادبيات جهاني، بسيار گسترده است و آثار كافكا و

 كـه  »هسـتي و نيسـتي  «نوشـتن كتـاب  ژان پـل سـارتر بـا     .هاي جديد اين انديشه و بعد از جنگ جهـاني دوم هسـتند   هبوري ويان، نمايند
ي  ههايدگر بود، به بخش دوم كتاب هايدگر توجه خاصي نشان داده و در اين راسـتا، باعـث تشـديد انديشـ     »زمان هستي و« اي از هكناي

يچوجـه  هايـدگر بـه ه    اما خود .شود هاي مكتب اصالت وجودي، به سارتر مربوط مي طوري كه بيشتر انديشه .شود اگزيستانسياليسم مي
كـه در آلمـاني معنـاي    ) دريـك (ي  هسارتر بـا بكـار بـردن واژ    »هستي و نيستي« خود را اگزيستانسياليست خطاب نكرد و حتي به كتاب

  .فيلسوف اگزيستانسياليست معتقد است كه جهان بدون وجود محسوس نخواهد بود   .داعتراض خود را نشان دا دهد؛كثيف را مي
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6بند   
يد است، با هديوار افتاد هنويسم كه جلو چراغ ب ي خودم مي من فقط براي سايه”

 . خودم را بهش معرفي كنم

اي كه از پيش  هشود و راوي با مقدم سايه در اينجا تكرار مي ي هباز هم اهميت و كلم
او تصـميم دارد حقيقـت را و   . آورد ، زمينه را براي طرح مسئله فراهم مـي  هشروع كرد

هاي او را بخواننـد   هخودش را معرفي كند و شرح بدهد و صد سال سياه ديگران نوشت
فعال آنچـه مهـم اسـت خـود حقيقـت اسـت و       . ديگر برايش اهميت ندارد. يا نخوانند

  . بلعد هاي او را مي هاش كه روي ديوار افتاده و نوشت هساي

  7بند 
در اين دنياي پست پر از فقر و مسكنت، براي نخستين بار گمان كردم كه در 

بلكه فقط يك پرتو زندگي من يك آفتاب درخشيد اما افسوس اين شعاع آفتاب نبود، 
من تجلي كـرد و    ي پرنده بود كه به صورت يك زن يا فرشته، به گذرنده، يك ستاره

در روشنايي آن يك لحظه، فقط يك ثانيه همه بدبختيهاي زندگي خودم را ديـدم و  
به عظمت و شكوه آن پي بردم و بعد اين پرتو در گرداب تاريكي كه بايد ناپديد بشود، 

  . نه نتوانستم اين پرتو گذرنده را براي خود نگهدارم دوباره ناپديد شد
در اين دنياي سرشار از درد و اندوه، شعاع آفتابي بر زنـدگي راوي درخشـيده،   

اسـت   هاما اين درخشش فقط يك گمان بوده كه يكبار رخ داده و راوي نتوانسـت 
به صورت ي پرنده،  هاما اين پرتو گذرنده، اين ستار. آنرا براي خود نگهداري كند

اي و زني به او تجلي كرده و روي نموده و بعد در گردابي تاريك، بايستي  هفرشت
  . شد كه شد ناپديد مي
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گشـا و عزيزتـرين   اما چرا اين پرتو، اين درخشش و ايـن اميـد عظـيم كـه راه    
است، به صورت يك زن يا يك فرشته تجلي كرده؟ توضيحي نسبتا طوالني  هبود

صـاحب آفـرينش   ، از نظـر راوي . خواهدآمد نوشتاري  هطلبد كه در حوصل را مي
بـراي نمونـه،   (، كننـد  باستاني آنرا تأييد مي هاي نديشهماده است كه بيشترين ا

ي نّرخدايي بعـدها بـه وجـود آمـد و بـا        و پديده )آناهيتا زن بانوي خداي ايران
) يعـه از نقطه نظر تاريخ اديـان و شـناخت ماوراءالطب  (ي نه چندان دوري   فاصله

. پديدار گشتند و يكتاپرستي در ميان مـردم رواج يافـت    اديان نوري و ابراهيمي
كند و ناگفتـه پيداسـت    ي خدا را به عنوان يك زن به ما معرفي مي  راوي پديده

آفرينندگي وجـود دارد و همـواره در جهـان     زايندگي و كه در زن قدرت و توان
، مسـئله  اسـت و در مقابـل ايـن    هدهستي، نوع ماده است كه پديد آورنده و زاين

ي تكميلي يك پديده را دارند و هرگـز تـوان آفريننـدگي در     هانواع نّر فقط جنب
جـود  دايي در باسـتان و در ميـان مـردم و   ي زن خـ  هپديد. مفهوم فوق را ندارند

اين رو زايندگي  از. داشته و داراي بارهاي فلسفي پيچيده و عميق بوده و هست
مثال ساده و سطحي اينكه اگر فرض بگيريم كه تمـامي  . ددر زن است نه در مر

بقيه افراد جهان فقط  هاي دنيا از بين بروند و فقط يكنفر از آنها باقي بماند وزن
مرد باشند، توليد مثل نوع بشر زير عالمت ترديد و سوال قرار خواهد گرفت امـا  

يـت زمـين   برعكس اگر تنها يك مرد در كره خاكي باقي بماند و سرتاسـر جمع 
دار خـود   ههمگي زن باشند، توليد مثل بعكس حالت قبلي، جريان و مسير دامن

و ) دار بشوندتوانند بار سياري از همان مرد ميچرا كه زنان ب(را طي خواهد كرد 
  ... . بر همين قياس جانداران ديگر

به همين خاطر است كه راوي، اين پرتو گذرنـده را بصـورت يـك زن معرفـي     
اما اين قضـيه داراي تـاريخ بسـيار دوري    . حقيقتاً حائز اهميت است كند كه مي
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كتـاب وداهـا از    .ريم اوستا را با دقـت مطالعـه كنـيم   است و براي درك آن ناچا
هاي گوناگون آنرا و بـه خصـوص هندويسـم را مـورد      ههندوستان و تاريخ فلسف

همـه    ايـن  خـم و همه پيچ و هاي اين و علت و معلولتحقيق و بررسي قرار داده 
بايـد مطـرح و پاسـخ     سراشيبي و بلندي را درك كنيم و باالخره اين مسئله مي

يده و دست به دامان خدا چگونه انسانها از سادگي طبيعت برشود كه چرا و  هداد
  سازي و نهايتاً دست به دامان آسمانها شدند؟

ك يـ  اي، در طـول قرنهـا، هـر    ههاي فلسفي و انديشـ  هچرا كه يكايك اين دستگا
بـه   ؛ديگري را تكميل كرده و از حالت اوليه كه بسيار سـاده، روشـن و زالل بـوده   

در بند بعدي  بوف كوري اينها راوي  هبا هم! است؟ هابهام و پيچيدگي امروزه رساند
  . دهد سازد چرا كه اينطور ادامه مي حدودي را از نقطه نظر تاريخي معين مي

  8بند
بـودم، ولـي يادگـار     هكه پـي او را گـم كـرد    دسه ماه نه دو ماه و چهار روز بو

هايش در زندگي من هميشه مانـد   ي چشم هاي جادويي يا شراره كشنده چشم
  توانم او را فراموش بكنم كه آنقدر وابسته به زندگي من است؟ چطور مي

سه ماه نه دو ماه و چهار روز كه كنايه از دو هزار و چهارصد سال پيش اسـت  
هاي زيبـايش در زنـدگي راوي بـراي هميشـه      هما يادگار ديدا  كه رد او گم شده

  . توان او را فراموش كرد چرا كه به زندگي او عميقاً وابستگي دارد نمي. ماند مي
شود و اين  اما در اين بند، تاريخي در حدود دو هزار و چهار صد سال تعين مي

شود كـه   هادبايستي شرح و بسط د مسئله داراي اهميت بسيار بااليي است و مي
  صد، پانصد سال؟و چهار هزارچرا دو

ي اين تاريخ بـه   هقبل از هر چيز ناچارم اينرا در همين جا اضافه كنم كه مسئل
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گـردد كـه    مطرح مي بوف كور صورت دو قران و يك عباسي در چند جاي ديگر
در واقع اشاره به همان تاريخ دوهزار و چهار صد ساله است چرا كـه دو قـران و   

مهم اينجاست كـه  . عباسي مساوي است با دو هزار و چهار صدمِ يك ديناريك 
آليستي در حدود دو هزار و  ههاي ايد هعقيده دارد كه آراء و انديش بوف كورراوي 

هـا گـم    هپانصد سال پيش شكل گرفتـه و از آنزمـان رد ايـن انديشـ    ، چهار صد
ساله است؟ يعنـي زمـاني   آيا منظور راوي آثار مدون دو هزار و پانصد . است هشد

دانـش   آيا واقعـا حكمـت و  ! است؟ هكه حكمت از شرق آغازيده و به غرب رسيد
تر علم و دانـش   هر چند پيش(قدمتي در حدود دو هزار و چهار صد سال دارد؟ 

صد ولي از دو هزار و چهار) است ههايي در ميان جوامع بود و آگاهي، داراي بستر
انش و حكمت از طريق كلده، ايران، هند و مصر يا دو هزار و پانصد سال پيش د

از سويي افالطـون  . است هسرتاسر غرب را در بر گرفت، به يونان رسيده و از يونان
است كه نوشـتار، شـكل گرفتـه و     زيسته و در همين دوره در چنين تاريخي مي

، افالطـون بـراي   »فارماكـان «زيرا كه در فايـدروس و در بحـث   . شود معرفي مي
و اين . خواندبود، فرزند ناخلف گفتار مي كه تازه پديد آمده را بار، نوشتارياولين 

و  دهـد  ها را در خويش جاي مـي  مطالب و آراء و انديشه  زماني است كه نوشتار، 
شـده و مكتـوب    هدر همين تاريخ است كه آثار انديشـمندان شـرح و بسـط داد   

  :شود اره مينكاتي هست كه به طور گذرا به آنها اش. است هگرديد
  . گردد تاريخ شاهنامه به يك هزار سال پيش بر مي* 
  . سالم يك هزار و چهار صد و اندي سالا* 
  . مسيحيت به دو هزار سال* 
با در نظر گرفتن اين مطلـب كـه بعـد از     -پيش چهار هزار ساليهوديت به * 

ورت گيرند و هنـوز، بـه صـ    هاي او را دنبال مي مسيح است كه حواريون، انديشه
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  . آيد است و بعدها انجيل، به نوشتار در مي نوشتار نبوده
بـر   هفت هزار سالبه قدمت بيشتر از  »هندويسم«ي  همكاتب بسيار پيچيد *
هـاي   كه آن هم به صورت سينه به سينه، از نسل -)وداها، هندوستان( گردد مي

  . است گذشته، به آيندگان منتقل شده
كه بخشي از اين آراء و  - پيش پنج هزار سالچهار هزار و پانصد تا زردشت * 

ي ساسـانيان،   در دوره. شـود  ها حك مـي  ي آن، بر روي سنگ ها، نه همه انديشه
شود كه آنـرا بـه نـام الفبـاي زبـوري و ديـن        الفباي زبوري و پهلوي اختراع مي

اين الفبا، براي هر يك از آواهاي اوسـتايي داراي يـك نشـانه    . اند دبيري خوانده
شده و در هر كجاي كلمه  هاي الفبايي جداي از همديگر نوشته مي و نشانه است 

زبان اوسـتايي، بـا سانسـكريت و پارسـي     . 5است آمده، يك صورت داشته كه مي
مـابين  ) هاي زردشت سروده(ترين قسمت اوستا،  قديمي. است ريشه باستان، هم

قسـمت آن كـه   است اما بيشـترين   قرن ششم و دهم قبل از ميالد، تنطيم شده
  . ي هخامنشي مربوط است تر است به دوره جديد

ميتراييسم بعد از زردشت پديد آمده كه در ميترايسـم، نـور و روشـنايي بـا     * 
و از ميتراييسـم، نـور    )نور بـر عليـه تـاريكي   ( شود تر مطرح مي قوت هرچه تمام

ديـان  تدريج به صورت مبـداء ا   شود و به پردازي در اماكن مقدس وام گرفته مي
كار  هنور شمع ب) هاي مسيحيت هشاخ و در تمامي(در كليسا ها . آيد نوري در مي

  . شود كه علت اين كار نياز به غور و انديشه دارد گرفته مي

                                               
خواستند به تصوير در آورنـد را   يا شكلهايي را كه مي ءو اشيا اند كرده سي استفاده ميهاي ر كاتبان از لوحه  هاي پيشين،  در دوره - 5

خودنويسـهاي   كـه نسـلهاي نخسـتين خودكـار و    (سومريها اين قلمهـا را  . كشيدند مي) تراشيدند كه يك سر آن را مي(با قلمهايي از ني 
، شـكل مـيخ بـود و بـا     خـورد  ، نقـش مـي  لوح رسـي  از اينرو، آنچه را كه بر روي. تراشيدند به شكل مثلث مي) رفتند امروزي بشمار مي

  .پديدار شد »خط ميخي«نوشتاري معروف به  نوعي خطو تصويرها،  تركيب اين عالمت ميخ مانند
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مهر و آيين مهري كـه هـيچ تـاريخ معينـي نـدارد و اولـين آيـين و اولـين         * 
اند و آنچـه را كـه    ايرانيان به آيين مهري باور داشته. است هي انسانها بود هانديش

زردشت مطرح ساخته، همگي به اين آيين مربوط است يعني از آيين مهري وام 
به » خواب ديدن فردوسي، دقيقي را«در شاهنامه و در قسمت . است شده گرفته 

اشـاره  ) بـه خـاطر ديـن بـاوران فناتيـك     (اي كمرنگ  اين آيين مهري و به گونه
اي، صـورت   هن، تحقيق و بررسيِ جـدي و هنوز هم بر روي اين آيين ك. شود مي

  . است نگرفته
 شوند و ها، توليد مي ولي از دو هزار و پانصد سال پيش است كه، كتابها و جزوه

  . گيرند ها را بعهده مي مسئوليت بازتاب انديشه
سال پيش  صد، رد اين موجود اثيري از دو هزار و چهاربوف كوربه روايت خود 

ي آثار و دوائن فلسفي، تاريخي، ايدئولوژيكي، صنعت،  هاست چرا كه هم هگم شد
معماري، هنر و غيره از دو هزار و چهار يا دو هزار و پانصد سال پـيش بـه بعـد    

ـ  تر از آن، درمكتوب گرديده و قبل اي از ابهـام قـرار دارد و هـر چـه دورتـر       ههال
آيـد كـه در    به نظر مـي . شود رويم بيشتر و بيشتر به ابهام موضوع افزوده مي مي

دوران باستان، بشر از حـوادث طبيعـي مثـل آتشفشـان، رعـد و بـرق، سـيل و        
هـاي ايـن    هاي مهيب؛ هراس سنگيني در دل داشته و چون علت و معلول هزلزل

ربـط  ) مـاوراء الطبيعـه  (آنهـا را بـه متافيزيـك     امسائل را نمي فهميـده، ناچـار  
اي خورشـيد و   هدر دور. تر شده تر و قوي تدريج قايل به مقام بزرگ است و به هداد

توتميسم هنوز (اي ديگر، مثال گل توتم را مورد پرستش قرار داده  هماه و در دور
كـه در طـول قرنهـا، ايـن     ) هم در بخش هايي از آمريكاي فعلي طرفداراني دارد

تدريج به   هاي بسيار زيادي گسترش يافته و نهايتاً و به خدا سازي تا ساختن بت
يوناني گذشته  اي اسطوره از خدايان بوف كوراما راوي . است هسيديكتا پرستي ر
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دليل  »اوستا«پيداست كه  ه دارد و ناگفت ي آيين زردشتي گام بر مي هو در حيط
اي از  هالعاد پردازد و با حساسيت فوق اما به قبل از زردشت نمي. مكتوب راويست

تمـامي  . دهـد  قرار مـي  زردشت به بعد را تا زمان كنوني، مورد بررسي و تحقيق
ها تا قبل از پديد آمدن نوشتار، به صورت زبـاني و سـينه بـه سـينه؛ بـه       انديشه 

 . است هاي بعدي منتقل شده نسل
. شوند تدريج اين موضوع شكافته و بازتر مي  در بندها و شرح بندهاي بعدي، به

را توضيح اما قبل از طرح بند بعدي ناچارم به بند قبلي برگشته و نكات ديگري 
ي  ي كشـنده  ههـاي جـادويي و شـرار    حاكي از اينكه راوي از يادگار چشم. بدهم
تواند آنرا فراموش كنـد   كند و اينكه نمي هايش در زندگي خود صحبت مي چشم

  . چيزي كه تا به آن اندازه به زندگي او وابسته است
 ي تمام عيـاري اسـت    چشم آيينه. چشم در حقيقت آنتن وجودي انسان است

به تعبير پل ژاگو، نويسـنده  . دهد كه سرتاسر حاالت دروني را از خويش بروز مي
گويـد كـه    مـي  »مانيتيسـم «و  »تأثير از فاصـله «و محقق فرانسوي در كتابهاي 

ي   توانـد نشـانه   هـا مـي   چشم داراي خواص گوناگوني است و حتي رنـگ چشـم  
نـگ چشـم بيشـتر    هـا، ر  سيرمثال طبق آمار و بر. باشدشخصيت دروني انسانها 

بنابراين هيچ عجيـب نيسـت   . است  اي بوده  فيلسوفان و روشنفكران انقالبي، قهوه
كنـد و در بنـد    هاي معبود صـحبت مـي   اگر راوي از گيرندگي و كشندگي چشم

  . پردازد بعدي بيشتر به اين موضوع مي

  9بند 
ريـك و  نه، اسم او را هرگز نخواهم برد، چون ديگـر او بـا آن انـدام اثيـري، با    

آلود، با آن دو چشم درشت متعجب و درخشان كه پشت زندگي من آهسته   مه



32 
 

گداخت، او ديگر متعلق به اين دنياي پست درنـده   و دردناك مي سوخت و مي
  . نيست نه، اسم او را نبايد آلوده به چيزهاي زميني بكنم

راوي از شدت عالقه و خلوصي كـه نسـبت بـه معبـود دارد، هرگـز اسـم او را       
از سوي ديگر . خواهد كه نام او را به مسايل زميني آغشته نمايد آورد و نمي نمي

دانـد كـه نـام     پـس روا نمـي  . هاي جادويي، خود اثيري اسـت صاحب اين چشم
و در همين نكته نيـز، صـداقت راوي در   . معشوق را به مسايل خاكي آلوده سازد

يزيكي بودن ايـن اسـت   دليل ديگر از موضوع متاف. شود مهر به معبود آشكار مي
ي   روايت كننده با قيد جملـه . 6شود ه به اندام اثيري اشاره ميكه در همين بند نُ

ي ظلـم و    علنا و آشكارا جبهـه . او ديگر متعلق به اين دنياي پست درنده نيست
كوبـد و آنـرا پسـت و     كند، مـي  عدالتي را كه در ميان جوامع بشري بيداد ميبي

ويي نيز به تعبير نيچه، براي درك و دريافت حقيقت ناچارا از س. خواند درنده مي
هـايي هسـتند كـه بـه هـم گـره         از اين رو حقيقت و زن پديده. بايستي زن بود

دهد كه هيچ حقيقتـي وجـود نـدارد و زنـان از ايـن       نيچه توضيح مي. اند  خورده
ي ي ابـزار   واقعيت آگاهي دارند، به همـين خـاطر، ايشـان از حقيقـت، اسـتفاده     

نيچـه  . دهنـد  كنند و بيشتر به پديدارها توجه نشان مي برند و با آن بازي مي مي
آنچـه  . (ترين پديدارشناسان هستند زنان بزرگ. زنان استادان پديدارند: گويد مي

كه در دوران قبل از سقراط بين مردمان رايج بود و افالطون با طرح متافيزيك، 
هاي او را   س از مرگ او، ارسطو نوشتهپ. عدي متافيزيكي بخشيدب، »حقيقت«به 

، بـه ايـن   بـوف كـور  رسد كه راوي  به نظر مي. ) به عنوان متافيزيك، انتشار داد

                                               
نوز هم تحقيقات بـر روي  رسد و ه اي است شفاف و بسيار سبك وزن كه مثل بخار به نظر مي سه نقطه، ماده »ث« ي اثيري با ماده - 6

  .از رؤف عبيد وفرهنگ دهخدا مراجعه شود »انسان روح است نه جسد« آن ادامه دارد، به كتاب
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» زن اثيـري «”بـه همـين خـاطر از    . اسـت   ز آنها آگاه بودهامسائل نظر داشته و 
  . آورد سخن به ميان مي

ي از ديگـر  دهـد، فاصـله گـرفتن راو    اما اتفاق مهمي كه در بند بعدي رخ مـي 
چه شـكافي بسـيار عميـق    . مردمان است و هيچ راه گريزي از اين مطلب نيست

شـود كـه در زوايـا و     بين او و سايرين به وجود آمده و از اين پس او مجبور مـي 
مطلـب و دليـل آن    ايـن  ها جاي بگيرد كه در صفحات بعـدي بيشـتر بـه     گوشه

  . خواهيم پرداخت

  10بند 
ها به  ي احمقها و خوشبخت ي آدمها، از جرگه از جرگهبعد از او ديگر خودم را 

كلي بيرون كشيدم و براي فراموشي به شراب و ترياك پناه بـردم زنـدگي مـن    
گذرد سرتاسر زندگي ام ميـان   گذشت و مي تمام روز ميان چهار ديوار اتاقم مي

  . است  چهار ديوار گذشته

غور در امور، اتفـاقي كـه   اي و دريافت و   با غرق شدن در مسايل عميق انديشه
ي ديگـران پـيش     دهد و جدايي از زندگي روزمره در خور وجود راويست، رخ مي

شود كه بين ديگران و خودش وجود  ي عميقي مي  آيد چرا كه او متوجه دره مي
كار فراهم شده و از همان ابتـدا نيـز آشـكار     ي اين  در بندهاي قبلي زمينه. دارد

هـايش از    ها و گفتـه   چه، انديشه. از مردم فاصله بگيرداست كه راوي ناچار است 
آيد و با وجود آنكه او به اهميت جوش و خـروش   نظر ديگران پوچ به حساب مي
است و حتي نياز به ارتباط با آنهـا را شـديداً حـس      زندگي و انسانهاي ديگر آگاه

راوي كشـد كـه    است و كـار بـه جـايي مـي      كند، اما افسوس كه راهي نمانده مي
اي كـه بـراي او     نويسـد؛ سـايه   ي خودش مي  هايش را براي سايه  داستان، انديشه
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  . با ارزش است داراي مقامي جداِّ
كنيم كه كنايـه از تخيـل و    ي شراب و ترياك برخورد مي  در اين بند به دو كلمه

اين نكته نيـز بسـيار حـائز اهميـت     ) تفكر = و ترياك. تخيل=  شراب. (تفكر است
مقدم است و ابتدا از تخيل يـاد  ) تفكر(بر ترياك ) تخيل(ه در اينجا شراب است ك

 وخواهيم ديد كه تخيل جايش را به تفكر، خـرد،     كه در آينده شود، در صورتي مي
گيري را جبران كرده و در راهي كه  هراوي از اين دو طريق گوش. خواهد داد برهان

 ...«كنـد كـه    در پايان بنـد اشـاره مـي    دارد و پيش روي دارد، آرام آرام گام بر مي
گذرد سرتاسر زندگيم  گذشت و مي زندگي من تمام روز ميان چهار ديوار اتاقم مي

كه يادآور زندان است و اشـاره بـه آن دارد كـه    . »است  در ميان چهار ديوار گذشته
گذشـته و  ) عقيـدتي (ا يك زندان ايدئولوژيكي يزندگي در ميان يك چهار ديواري 

و با شناختي كه تا همين نقطه از ماجرا و راوي داريم او ناچار شده كـه  . ردگذ مي
. در چنين زنداني بسر ببرد و در حقيقت اين زندان را اجتماع براي او فراهم كـرده 

اما راوي از حضور در اين زندان كامالً ناراضي است و به فكر فرار از آن اسـت چـرا   
آزادي است و جايگاه و خواستگاه انسان را  اي درست و دقيق موافق با  كه به شيوه

فهمد و براي هيچ چهار ديواري و محدوديتي، ارزشي قايل نيسـت و بـه آزادي    مي
ژان پـل سـارتر، در بيشـتر آثـارش، بـه همـين آزادي و       (. كامل انسـان بـاور دارد  

گويد كه اگر قـرار باشـد كـه     ي قدرت اختيار انسان، توجه خاصي دارد و مي  دامنه
ي آنچه كه در هستي است و خود انسان احاطه داشـته و    وند، از پيش بر همهخدا

است، درين صورت، انسان داراي هيچ اختياري نيست و اين بر عليه   آنها را ساخته
اسـت كـه خداونـد      نيچـه گفتـه  : گويد كند و مي او اضافه مي. آزادي و اختيار است

كما اينكه ). است  اي مؤمنان هم مردهمرده، اما من بر اين باورم كه خداوند حتي بر
شـود و   آغاز مـي  كند ي او بر عليه اين زندان و هر آنچه كه او را محدود مي  مبارزه
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گيـرد كـه در صـفحات بعـدي، بيشـتر و       تدريج چگونگي اين مبارزه شكل مـي   به
  . شود بيشتر مسئله مطرح مي

  11بند 
د همه وقتم وقف نقاشي روي تمام روز مشغوليات من، نقاشي روي جلد قلمدان بو

جلد قلمدان و استعمال مشروب و ترياك و شغل مضحك نقاشي روي قلمـدان را  
  . بودم؛ براي اينكه خودم را گيج بكنم، براي اينكه وقت را بكشم هاختيار كرد

انـرژي و تـوان خـود را در جهـت درك      راوي با جديت هر چه تمامتر، تمـامي 
تـر اسـت و شـغل او     برايش از هر چيـزي مهـم   گيرد و اين امر، موضوع بكار مي

نقاشي روي جلد قلمدان است كه در اينجا نيز بـه يكـي ديگـر از عناصـر مهـم      
علم و آگاهي از قلـم اسـت كـه نشـر     . كنيم بر خورد مي) قلمدان(داستان يعني 

گيرنـد، بـه ايـن معنـا كـه       هاي مختلفي در خود قلمدان جاي مي يابد و قلممي
مـورد نقـد و بررسـي قـرار     ، فلسـفي مختلفـي   -هاي فكـري   گاهها و دست  انديشه

گيرند و كار بررسي و تحقيق روي آنهـا، شـغل راوي اسـت كـه اهميـت آن       مي
  . است  طوري است كه تمامي وقت او را پر كرده

در بـين     هـاي گونـاگون همـواره     ها و فلسـفه   الزم به ياد آوري است كه انديشه
آمـده مـثال از    اي كه پديد مي  قوس بوده و انديشه ها در كش و ايرانيان و هندي

هـاي قـديم، ايـران و      در دوره(اسـت    هندوستان نشئت گرفته و به ايران رسـيده 
اسـت و در    و عكس آن نيز اتفاق افتـاده ) اند  ي همديگر بوده  هندوستان، همسايه

روي هايي كه راوي بـر  شود چرا كه نقاشي بند سيزده به همين مطلب اشاره مي
كشيده، بـه توسـط عمـويش در هندوسـتان فـروش       مي) در ايران(جلد قلمدان 

براي نمونه ميتراييسم كه مابين . باشد است كه ياد آور همين مطلب مي  رفته مي
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شده و بعدها از طريق يونان بـه     ايران و هند رد و بدل گشته، ساخته و پرداخته
  . است  غرب رسيده

  12بند 
ام بيرون شهر، در يك محل ساكت و آرام دور از آشوب و   از حسن اتفاق خانه

فقط . است   جنجال زندگي مردم واقع شده اطراف آن كامالً مجزا و دورش خرابه
-پيداست و شهر شروع مـي    هاي گلي تو سري خورده  از آن طرف خندق، خانه

ه، دانم اين خانه را كدام مجنون يا كج سليقه در عهد دقيانوس ساخت نمي. شود
هـايش پـيش چشـمم مجسـم       بندم نه فقط همه سوراخ سـنبه چشم را كه مي

اي كه فقط روي   خانه. كنم شود، بلكه فشار آنها را روي دوش خودم حس مي مي
  . باشند  قلمدانهاي قديم، ممكن است نقاشي كرده

ي اوست و در همـين    تنهايي راوي و دور بودن از آشوب و جنجال مردم، الزمه
تصويري كـه  . دهند ست كه هنرمندان آثار عميق و باارزشي را ارائه ميها تنهايي

دهد و حتي اين خانه كه دورش  شود، شرايط خاصي را جلوه مي از خانه داده مي
ي راوي و شهر، يك خنـدق قـرار     است و بين خانه  خرابه است از شهر دور افتاده

شـم راوي را ببندنـد،   ست كه اگـر چ  هايي  دارد و همين خانه داراي سوراخ سنبه
اين خانه و با اين خصوصـيات چيـزي جـز مكـان     . كند ي آنها را تشريح مي  همه

دهـد، در واقـع در انديشـه و     هاي او نيست و هر آنچه كه در آن روي مي  انديشه
هاي آن نشانه از عـدم پيوسـتگي و     و سوراخ سنبه. دهد مغز راويست كه رخ مي

انديشيدن و به عبارتي ديگر ساكن اين خانـه  اشكال يا اشكاالتي است در جهت 
هـا در   ها، بري نيست و اين سوراخ هاي كج و حضور كج پنداري  از هجوم انديشه

و ) تريـاك كشـيدن  (شده و به خـاطر غـور خـوردن      ي نزديك كامالً بسته  آينده
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هاي بسيار عميق فلسـفي و درك امـور و اتفاقـات، كـامالً يكدسـت و       انديشيدن
  . آيد شوند كه اين مطلب در صفحات بعدي مي ن مثل آهن ميديوارهاي آ

  13بند 
باشم، بايد همه اينها   بايد همه اينها را بنويسم كه ببينم به خودم مشتبه نشده

تـر بـرايم    است توضيح بدهم آري پيش  ي خودم كه روي ديوار افتاده را به سايه
يـوار اتـاقم روي   ميـان چهـار د  . بـود   فقط يك دلخوشي يا دلخوش كنك مانده

گذراندم، اما بعد  كردم و با اين سرگرمي مضحك وقت را مي قلمدان نقاشي مي
از آنكه آن دو چشم را ديدم، بعد از آنكه او را ديدم اصالً معني، مفهوم و ارزش 
هر جنبش و حركتي از نظرم افتاد ولي چيزي كه غريب، چيزيكه باور نكردنـي  

هاي من از ابتدا يك جور و يك ي نقاشي هدانم چرا موضوع مجلس هم است نمي
كشيدم كه زيرش پيرمـردي قـوز    هميشه يك درخت سرو مي. است  شكل بوده

كرده شبيه جوكيان هندوستان عبا به خودش پيچيده، چمباتمه نشسته و دور 
ي دست چپش را به حالـت تعجـب بـه     سرش شالمه بسته بود و انگشت سبابه

تري با لباس سياه بلند خم شده به او گل نيلوفر بود روبروي او دخ  لبش گذاشته
كرد چون ميان آنها يك جوي آب فاصله داشت آيا اين مجلس را من  تعارف مي
دانم كـه   دانم، فقط مي بود؟ نمي  ام يا در خواب به من الهام شده  بوده  سابقا ديده

اش همين مجلس و همـين موضـوع بـود، دسـتم       كردم همه هر چه نقاشي مي
شتري پيـدا  متر آنكه براي اين نقش كشيد و غريب اراده اين تصوير را مي بدون
فرستادم  ها به هندوستان مي ه توسط عمويم از اين جلد قلمدانب يشد و حت مي

  . فرستاد فروخت و پولش را برايم مي كه مي

كنـد و اينكـه    در ابتداي اين بنـد راوي از نوشـتن ايـن اتفاقـات صـحبت مـي      
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باشد و مسائل را از اول تا به آخر، دوباره مورد   دش مشتبه شدهخواهد به خو نمي
دهد تا مطمئن شود كه آنچه را در انديشه دارد، غلـط نباشـد و    بررسي قرار مي

دارد و بـا دقـت مسـايل را     همواره با حساسيت خاصي و خيلي آرام قدم بر مـي 
هاي بعـدي    جمله و در. ها، آنها را مي سنجد  كند و دوباره و دوباره موشكافي مي

كند كه بعد از ديدن آن دو چشم، زندگي او در مسيري ديگر افتـاده و   اشاره مي
انديشد و اوست كـه بـرايش در    نسبت به همه چيز غير از آن موجود اثيري نمي

  . ي بسيار بااليي اهميت دارد  درجه
هـاي  تصوير بسيار زيباي رمانتيك و سرشار از مفهوم و پيـام، مجلـس نقاشـي   

هـاي خـاص خـود    وست كه هر كدام از عناصر اين تصوير داراي ويژگي و پيـام ا
  . شوند هاي مختلف تكرار مي  باشد كه در خالل داستان به شيوه مي

پيرمردي كه قوز كرده، شـبيه  . يك درخت سرو كه نشانه و سنبل آزادي است
 ي فيلسـوفي   جوكيان هندي كه داراي عباست و دور سرش شالمه بسته، نشـانه 

هاييسـت و بـه مسـايل هسـتي و بشـري آشـنايي دارد امـا          است كه داراي رتبه
ي دست چپش را به حالت تعجب به لـب گذاشـته، كـه از طرفـي       انگشت سبابه

ي كشش   ها و سركوب شدگي آنها دارد و از طرفي نشانه  اشاره به انحراف غريضه
ن و در طـول  او به مسايل شهواني است و همين مطلب نيـز در اشـكال گونـاگو   

ها در اين   شود و از نظر راوي، علت اصلي تحرك انديشه داستان، مكرر تكرار مي
ي آن به لب گذاشتن يا   باشد كه عالمت مشخصه پيرمرد قوزي، همانا شهوت مي

روبروي ايـن پيرمـرد، دختـري بـا     . باشد ي دست چپ مي  جويدن انگشت سبابه
ي قـوي از صـاحب     كند كه اولين نشانه لباس سياه ِبلند، گل نيلوفر را تعارف مي

اسـت   اديان است چرا كه لباس او رنگ سياه دارد و گل نيلوفرنشانه دين جديد
هاي گوناگون و آنچـه كـه از تصـوير گـل       در دوره. شود كه به پيرمرد تعارف مي
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نيلوفر، بر روي سنگ ها و آثار باستاني موجود است، در ماهيـت و معنـا، در بـر    
ي ساسـانيان و    بعضـي از ايـن آثـار بـه دوره    . اسـت   ين جديـد بـوده  ي د  گيرنده

ها و بر روي سـنگها   تصاوير گل نيلوفر، در دست انسان. گردد هخامنشيان بر مي
از اين رو گل نيلوفر، داراي بارِ معنـايي  . شود حكاكي شده كه به وضوح ديده مي

  . خاصي است
اهب، شريعت و طريقت يك جوي آب كه اشاره به مذهب است و از خواص مذ

است كه همواره حضور داشته و دارند و كانالهايي از شـاخه اصـلي ادياننـد كـه     
ايـن جـوي آب   . شـوند  ها مـي  تر شدن مسائل حول و حوش انسان  باعث پيچيده

ي   خود يك مشكل اساسي و رادع و مانع بزرگي است در راه آزادي كه در آينده
د كه اين جويبـار خشـك خواهـد شـد و     هاي بعدي خواهيم دي نزديك و در بند

  . ماند، همان درخت سرو است يگانه عنصري كه باقي مي
ها در ايران خريـدار   هاي راوي بر روي جلد قلمدانچنانچه قبال رفت، نقاشي و

ها به قصـد فـروش بـه هندوسـتان     داشته و از طريق عموي او، اين جلد قلمدان
ي فرهنگي و ديني ايران و هند،   ن و رابطهو با نگاهي به تاريخ اديا. است  رفته مي

  . شود اين مسئله آشكار مي

  14بند 
آمد، درست يـادم نيسـت    اين مجلس در عين حال به نظرم دور و نزديك مي

هاي خودم را بنويسم، ولي ايـن   بايد ياد بود: اي به خاطرم آمد گفتم  حاال قضيه
ارد و در اثر همين اتفاق، پيش آمد خيلي بعد اتفاق افتاد و ربطي به موضوع ند

. گـذرد  از نقاشي به كلي دست كشيدم دو ماه پيش، نه دو ماه و چهار روز مـي 
ي اتاقم را  بودند من پنجره  همه مردم بيرون شهر هجوم آورده. سيزده نوروز بود
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براي اينكه سر فارغ نقاشي بكنم، نزديك غـروب گـرم نقاشـي بـودم      بودم  بسته
عمويم وارد شد يعني خودش گفت كه عموي من اسـت،  يكمرتبه در باز شد و 
بـودم، چـون از ابتـداي جـواني بـه مسـافرت دور دسـتي          من هرگز او را نديده

گويا ناخداي كشتي بود، تصور كردم شايد كار تجارتي با من دارد چون . بود  رفته
كند به هر حال عمويم پيرمردي بود قوز كرده كه  بودم كه تجارت هم مي  شنيده

اي روي دوشش بـود و سـر و     بود، عباي زرد پاره  المه هندي دور سرش بستهش
ي پشـم آلـودش ديـده     اش باز و سـينه   بود، يخه  رويش را با شال گردن پيچيده

شد دانه دانه  بود مي  اش را كه از زير شال گردن بيرون آمده  ريش كوسه. شد مي
ت دور و مضحك با شمرد، پلك هاي ناسور سرخ و لب شكري داشت يك شباه

باشد من هميشـه شـكل     من داشت، مثل اينكه عكس من روي آينه دق افتاده
كردم، به محض ورود رفت كنار اتـاق   طور تصور مي پدرم را پيش خودم، همين

  . چمباتمه زد
دختـري كـه لبـاس    ، جـوي آب ، طرح پيرمرد قوزي(اين مجلس و روند ماجرا 

آيـد، چيـزي    ز نظر راوي دور و نزديك ميا) گل نيلوفر و درخت سرو، سياه دارد
و در ايـن حـال و هـوا    . كه راوي با آن نسبتا آشنايي دارد و در دسترس اوسـت 

شود تا او ديگر به طور كلي از نقاشي دست بردارد و  افتد كه باعث مي اتفاقي مي
بنـد  (شـد    اين اتفاق ديدار عموي او از هندوستان است كـه چنانچـه شـرح داده   

هـا   هـاي روي قلمـدان   هاي فراواني بين عمو و پيرمـرد نقاشـي   اهتشب)  سيزده
كند كه همان پيرمرد قـوزي اسـت كـه از البـالي      وجود دارد و انسان تصور مي

ي او حضـور پيـدا     ها بيرون آمده و اكنون به صورت عموي راوي، در خانه نقاشي
  . است  كرده

هـا و   و حتي انسـان (دم روزي كه از نظر مر. دهد اتفاق در سيزده نوروز رخ مي
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روز سيزده نوروز را به عمد نحص {. نحص و بد يمن است) جوامع اين دوره نيز
دامن طبيعـت   درمانند و  هايشان نمي هو در اين روز ايرانيان در خان} اند هساخت

كـار،    توان گفت كه با اين به تعبيري مي(پردازند  رفته، به خوشي و شادماني مي
هاي گلـي    كه با سماجت در اذهان ماندگار شده، در خانه افكار كرخت زمستاني

ها به دامن طبيعت سبز و زنده رفته و  مانند و انسان تو سري خورده، به جاي مي
، چيـزي بيشـتر از   بوف كـور ي   اما شرايط روايت كننده). شوند پويا و مسرور مي

نجـره را  هاي بسي سنگين است، بعكس مردم، پ  چون غرق در انديشه. اينهاست
اين حالت مخصوص مرا به ياد بيتي از . زند بندد و بيشتر در افكارش غور مي مي

  :گويد اندازد كه مي شهريار مي
  . سيزده را همه عالم بدر امروز از شهر  من خود آن سيزدهم، كز همه عالم بدرم

كند كه دو هزار سال نه، بلكه دو هزار و چهار صد سال  باز هم راوي اضافه مي 
و  . )گـذرد  مـي  زنـه، دو مـاه و چهـار رو   . دو ماه پيش(افتد  ش اين اتفاق ميپي

شود كه شباهت بسيار زيادي با خودش و پـدرش دارد   پيرمردي وارد اتاق او مي
 ... )ي دق افتاده باشد من هميشه شكل پدرم را مثل اينكه عكس من روي آينه(

قـوزي، وجـه    ي جالب ديگري كه هسـت، ايـن اسـت كـه همـين پيرمـرد        نكته
اشتراكات بسيار زيادي با پيرمرد خنزر پنزري كه در قسمت دوم اين قصه پـاي  

ي بـاز، و    گردن، يخهي هندي، عبا، شال  كلمات شالمه. گذارد؛ دارد به صحنه مي
شكري؛ دقيقاً خصوصيات پيرمرد خنزر پنـزري  آلود و همچنين لبي پشم  سينه

) عمـو (ايـن پيرمـرد   . روبرو خواهيم شـد  نيز هست كه در البالي داستان، با آن
ي ذهنـي و    امور آگاهي دارد و از خانه  سنبل فيلسوف و روشنفكري است كه به

اما اتفاق اصلي درسـت بعـد از   . خبر دارد) خودآگاه راويناضمير (پستوي راوي 
سازد و از سويي  چيزي كه راوي را از نقاشي كردن گريزان مي. دهد اين روي مي



42 
 

ي عمو از هنـد اشـاره نمـود و      شده  اين اتفاق و خصوصيات شرح داده بايد به مي
هاي گوناگون تصويري، هنري چرا كه راوي از طريق. ها را در نظر داشت شباهت

و ادبي، سعي دارد آنچه، را كه در نظـر دارد بصـورتي دقيـق و زالل بـه گـوش      
است بـه    ار آمدهو آنچه در بند چه. اش برساند و همه چيز را منعكس سازد  سايه

پـس  . »باشـم   ترسم فردا بميرم و هنـوز خـودم را نشـناخته    مي«: است  اين گونه
درك و بازيافت جايگاه و ارزش انسان، ، تر شناخت خويشتن و به عبارتي درست

ايمانوئـل  . كنـد  اهميت داشته و راوي را مجبور به تحقيق و تفكر و نوشـتن مـي  
هاي فلسفي را به يك پرسش ي پرسش  كانت فيلسوف قرن هجدهم آلمان، همه

خواهد به  او نمياز اين رو، . ”انسان چيست؟”تقليل داد و آن پرسش اين بود كه
انـد بـدون دليـل خـردي و       سادگي آنچه را كه ديگران و اجتماع به او يـاد داده 

  !دهد؟ حاال ببينيم چگونه ادامه مي. علمي بپذيرد

 15بند 
ايي او چيزي تهيه بكنم، چراغ را روشن كردم، من به فكرم رسيد كه براي پذير

رفتم در پستوي تاريك اتاقم، هر گوشه را وارسي كردم تا شايد بتوانم چيزي باب 
رسد، چون نه  دانستم كه در خانه چيزي به هم نمي دندان او پيدا بكنم، اگرچه مي

يا بـه مـن   بود و نه مشروب ناگهان نگاهم به باالي رف افتاد گو  ترياك برايم مانده
بود گويا به مناسـبت    الهام شد، ديدم يك بغلي شراب كهنه كه به من ارث رسيده

بودند باالي رف بود، هيچوقت من به ايـن صـرافت     تولد من اين شراب را انداخته
بـراي  . بود كه چنين چيزي در خانـه هسـت    بودم، اصالً به كلي يادم رفته  نيافتاده

اي را كه در آنجا بود زير پـايم گذاشـتم ولـي      ايهاينكه دستم به رف برسد چهار پ
مدم بغلي را بردارم، ناگهان از سوراخ هواخور رف، چشـمم بـه بيـرون    آ همين كه

افتاد ديدم در صحراي پشـت اتـاقم پيرمـردي قـوز كـرده، زيـر درخـت سـروي         
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ي آسـماني جلـو او ايسـتاده، خـم      بود و يك دخترجوان، نه يـك فرشـته    نشسته
كـرد، در حـالي كـه     ا دست راست گل نيلوفر كبودي به او تعارف مـي بود و ب  شده

  . ي دست چپش را مي جويد پيرمرد ناخن انگشت سبابه
ي خرد، علم و آگاهي خـويش، از    ناچار است از دريچه بوف كوري   نويسنده

از ايـن  . ي امور آشناست و نگاه دقيقي دارد؛ پذيرايي بكند  پيرمرد كه به همه
. آورد شـراب را پـايين مـي   ) باالي رف(ي قابل دسترس   رين نقطهرو، از دورت

ــون از آن     ــدارد چ ــاهي ن ــت آن آگ ــت و كيفي ــودش از كمي ــه خ ــرابي ك ش
الزم به يادآوري است كه اين شراب سنبل اختيار مرگ اسـت  . است  ننوشيده

يعنــي انســان ايــن اختيــار را دارد كــه زنــدگي خــود را متوقــف ســازد، در  
. است  اي از سوي او نبوده  آمدن زندگي خويش، هيچ ارادهكه در پديد  صورتي

شده و چنانچه در آينده خواهدآمد،   اين شراب به مناسبت تولد راوي انداخته
هيچوقت به «گويد  او مي. اند  آغشته) شاه كبراي هندي(آنرا با زهرِ مار ناگن 
ختيـار هـم   ا - نبرده بود كه در مقابل جبر  يعني او پي »اين صرافت نيافتادم

 7ديگر اينكه گـل نيلـوفر  . و در برابرآن اختيارِ مرگ ”شدن”جبرِ . وجود دارد
در حاليكـه پيرمـرد بـه    . شـود  تعـارف مـي   مرد به عنوان يك دين جديد به پير

خاطر غرايض كنترل شده و سركوفت خـورده، نـاخن انگشـت دسـت چـپش را      
  . حرافي هستندي اشاره به دست چپ؛ ان  جود و اين احساسات به واسطه مي
  
  

                                               
گل نيلوفر همواره و در طول داستان با خصلت هاي خاصي تكرار و مطرح مي شود؛ مثال در جايي گـل نيلـوفر كبـود اسـت و در     -7

هـاي مربـوط بـه آثـار     هـا و سـنگ  ها، نقاشـي در حجاري. اواخر داستان رنگ و بو نداردجايي داراي بوست و در جاهايي به مراتب در 
  .ي دين جديد، معرفي و نمايانده شده است هاي هخامنشي، گل نيلوفر همواره نشانه باستاني، به خصوص در دوره
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  16بند 
آمد كه هيچ متوجه اطراف  بود، ولي به نظرم مي  هدختر درست در مقابل من واقع شد

اي   باشد، لبخند مدهوشـانه و بـي اراده    كرد، بي آنكه نگاه كرده نگاه مي. شد خودش نمي
باشد از آنجـا بـود كـه      ود، مثل اينكه به فكر شخص غايبي بودهب  كنار لبش خشك شده

هايي كه مثل اين بود كه بـه انسـان سـرزنش تلخـي      هاي مهيب افسونگر، چشم چشم
ديدم و پرتـو   ي او را هاي مضطرب، متعجب، تهديد كننده و وعده دهنده زند، چشم مي

ي  زندگي من روي اين گودي هاي برّاق پر معني ممزوج و در ته آن جذب شد اين آينه
هـاي   جز اسـت بخـودش كشـيد چشـم    جذاب همه هستي مرا تا آنجاييكه فكر بشر عا

طبيعـي و مسـت كننـده داشـت، در عـين حـال        مورب تركمني كه يك فروغ مـاوراء 
بود كه   طبيعي ديده هايش مناظر ماوراء كرد، مثل اينكه با چشم ترسانيد و جذب مي مي

هاي برجسته، پيشاني بلند، ابـرو هـاي باريـك بهـم       توانست ببيند، گونه هر كسي نمي
ي گـرم   اي گوشتالوي نيمه باز، لبهاييكه مثل اين بـود تـازه از يـك بوسـه    پيوسته، لبه

موهاي ژوليده سياه و نامرتـب دور صـورت   . بود  ولي هنوز سير نشده   طوالني جدا شده
بود لطافـت اعضـاء و     اش چسبيده  بود و يك رشته از آن روي شقيقه  مهتابي او را گرفته

كرد، فقط يك دختر  موقتي بودن او حكايت مياعتنايي اثيري حركاتش از سستي و بي
  . باشد  ي هند، ممكن بود حركات موزون او را داشته رقاص بتكده

. گيـرد  با ديدن اين صحنه از سوراخ ديوار، كشش عشقي بسيار قوي در او شـكل مـي  
ي هستي مرا تا آنجاييكه فكـر بشـر    ي جذاب همه اين آينه«... كند طوري كه اشاره مي

  . »خودش كشيدعاجز است ب
خـوريم كـه در شـرح     بـر مـي   مـاوراءالطبيعي ي   در همين بند شانزده، دوباره به كلمه

ها شد، كشش و جـذابيت ايـن    يشتر از چشمپ آيند و با تعريفي كه هاي معبود مي چشم
كشـاند و عميقـاً دوسـتدار آن     ي آنرا تا مرز بيهوشي مي  ها طوري است كه بيننده چشم
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هـا و   در اينجا به زيبايي هرچه تمامتر به تشريح آن چشـم  بوف كور ي  نويسنده. شود مي
- پردازد و در بندهاي هفده و هيجده آنرا كامل كرده و از خصوصـيت  ي دختر مي  پيكره

و بايـد  وجـود دارد  ي مهمي كه در بند شانزده   اما نكته. دارد هاي ديگري نيز پرده بر مي
  . شود ز سستي و موقتي بودن آن دختر ياد ميپايان بند است كه ا. به آن اشاره بشود

دست ندارد، اما به خـاطر لطافـت    اگر چه راوي هنوز مطمئن نيست و داليل كافي در
. كنـد  اعضاء و اثيري بودن حركات آن دختر، سست بودن و موقتي بودن او را درك مـي 

ي هنـد ممكـن بـود حركـات مـوزون او را        شرح اينكه فقط يك دختـر رقـاص بتكـده   
ي   كنيم، چه در آينده باز هم تكرار خواهد شد و بتكده باشد را به آينده موكول مي  اشتهد

هايي خواهد شـد و حـاال    او، صحبتكه مذهبي در هند است و رقص  8)ملينگُ(، هند
  :قرار كه ي ماجرا از اين  ادامه

  17بند 
داد كـه او ماننـد    حالت افسرده و شادي غم انگيزش، همـه اينهـا نشـان مـي    

ي  مردمان معمولي نيست، اصالً خوشگلي او معمولي نبود، او مثل يـك منظـره  
او همان حرارت عشـقي مهـر گيـاه را در مـن     ... من جلوه كرد روياي افيوني به

هـا،   اندام نازك و كشيده با خط متناسبي كه از شانه، بـازو، پسـتان  . توليد كرد
ه تـن او را از آغـوش   رفت مثل اين بود ك سينه، كپل و ساق پاهايش پايين مي

  . باشند  جفتش جدا كرده
بود كه قالب و چسب تنش بود، وقتي كه من  هاي پوشيد هلباس سياه چين خورد

                                               
تنها در بوف كور  كه در شاهكار  نه. اي از مكاتب هندويسم هندوستان است هاي فكري و شاخه مذهب و يكي از سيستم. لينگم -8

آنچـه آشـكار اسـت اينكـه ايـن بـاور متـافيزيكي، در        . دوم و آخرين اثر ِهدايت، يعني توپ مرواري، به لينگم بارها اشاره شـده اسـت  
ز ليـنگم،  تر ا براي درك و دريافت بهتر و تصويري زالل. پرستي در آن، نقش بسزايي دارداست و شهوت هندوستان، طرفداراني داشته 

  .به كتاب توپ مرواري مراجعه شود
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خواست از روي جويي كه بين او و پيرمرد فاصله داشـت بپـرد    نگاه كردم گويا مي
اي بود كه مو را  هي خشك و زنند خنده، خندهولي نتوانست، آنوقت پيرمرد زد زير 

آميز كـرد بـي آنكـه     هي سست دورگه و مسخر كرد، يك خنده بتن آدم راست مي
  . باشد  آمدهاي بود كه از ميان تهي بيرون  هصورتش تغيري بكند، مثل انعكاس خند

مثل مردمان معمولي نيست و به صورت يك منظـره  ، حاالت دختر مورد بحث
ي رويـايي و   هاسـت و يـك منظـر    هبه راوي جلوه كـرد ) فكري(فيوني و روياييِ ا

اعتباري ندارد و لباس سياه و چين خورده اشاره به كش و قـوس  ، مخدر فكري
خوردگي آن مستقيماً ها است و به خصوص چين  توسط انسان، هاي بعدي دادن

و او را انـد   هبه همين مطلب اشاره دارد كه ديگران آنچنان به اين لعبت پرداختـ 
هـا ايجـاد شـده و      اند كه از بستر اوليه و چگونگي پيدايش او، فاصله هتفسير كرد

  اش جـدا   گردد طوري كـه از مكـان و جايگـاه اوليـه     تميز دادن قضيه دشوار مي
 بتـدايي در ابتـداء صـورتي سـاده و ا   اوليه،  هم تري، و اند و به عبارت دقيق هدرك

آنچنان معرفي كردنـد كـه ديگـر قابـل     است اما بتدريج مردم، آن وهم را   داشته
دسترس نبود و خودشان نيز مشتبه شدند و بـاور كردنـد كـه بـه راسـتي ايـن       

دارد و از آن پس هر چه بيشتر و بيشتر به شرح و بسط و  واقعيتموجود اثيري 
ي نظـر    بر همـه چيـز احاطـه   ) فيلسوف(پيرمرد . به تزيين همان وهم پرداختند

شناسـد   است مي) مذاهب مختلف(به شرح و بسط اوهام  دارد و جوي آب كه اشاره
ي پيرمرد   خندد اما خنده و بهمين خاطر به دختر كه ميخواهد از روي آن بپرد، مي

داراي صالبت و خصوصيتي است كه نسبتاً آشكار است چرا كه او بر چم و خَم كار 
تبـاري نيـز   اع. كند او هيچ تغييري نمي اش صورت  آشنايي دارد و در حالت خنده

ها نيـز   هدر گذشت :شود كه مجموعاً اين پيام را ميرساند كه براي دختر قائل نمي
. انـد   و خـدا بـاور نداشـته   ) ماوراءطبيعـه (اند كـه بـه متافيزيـك     هفيلسوفاني بود
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اعتبـاري   ها و آراء فيلسوفان پيشا سـقراطي، بـه ايـن نـوع انديشـه و بـي        انديشه  
  . متافيزيك، بسيار نزديك است

است اينست كه پيرمرد همچنان   مهم ديگري كه در همين بند پوشيده ي  هنكت
اما فراموش نشود كه در حـال جويـدن نـاخن انگشـت       زير درخت سرو نشسته

تـر   باشد كه اين موضوع جـدي و حـائز اهميـت اسـت و پـيش      دست چپش مي
علت جويدن نـاخن انگشـت اوالً كشـش شـهواني     . مقداري از آن به توضيح آمد

يضـه توسـط محققـين    دهـد و ايـن غر   شخص است كه در كودكي نيـز رخ مـي  
هـاي    مـال و غريضـه  آ  مورد بررسي قـرار گرفتـه كـه از آن جملـه     )فرويد(بارزي

باشد  علت و باني و باعث اين مطلب مي  است كه سركوفت خورده و كنترل شده
 و همه ميدانند كه اديان و مذاهب نيز تالش ميكنند تا فرد را مجبور كننـد كـه  

كه از اين طريق ميدانِ عمل (د ننترل نماياميال و احساسات و غرايض خود را ك 
در اسـالم، جهـاد اكبـر يعنـي     ). شـود  بسته و آزادي طبيعيِ مشخصا پايمال مي

ي اين مبارزه چيزي جز ابداع قوانين ضد بشري و   مبارزه سخت با نفس و نتيجه
نيست و اينكـه پيرمـرد انگشـت دسـت چـپش را ميجـود،          انحرافي مثل صيغه

    . و انحراف اين احساسات است روي ي كج  نشانه
تري روبرو شـده و از ايـن     ي داستان با اتفاقات تازه  اما در بند بعدي و در ادامه

  . شويم طريق همراه با راوي به كُنه داستان وارد مي

  18بند 
من در حالي كه بغلي شراب دستم بود، هراسـان از روي چهـار پايـه پـائين     «

يك نوع لرزه پر از وحشت و كيف بود، مثل  -دم دانم چرا مي لرزي نمي -جستم 
بغلي شراب را زمـين گذاشـتم و    -باشم   اينكه از خواب گوارا و ترسناكي پريده
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دانم  نمي   ، چند ساعت طول كشيد؟  چند دقيقه -سرم را ميان دو دستم گرفتم 
همينكه بخودم آمدم بغلي شراب را برداشتم، وارد اتاق شدم، ديـدم عمـويم    -

بود امـا زنـگ خنـده خشـك       ه و الي در اتاق را مثل دهن مرده باز گذاشتهرفت
  ». كرد پيرمردهنوز توي گوشم صدا مي

،   به تفكر و انديشه پرداختـه ، از آنجا كه راوي در حال طي كردن مراحلي است
است، حالتي پر از كيـف و    ي متوجه بعضي از مسائل نسبتاً عميق گشتهيو از سو

بـه نظـرم   . م اسـت بـا لـرز و وحشـت و هـراس     أوآن حالت، ت خوشي را دارد كه
كه راوي اينگونه حـالتي را دارد و هـر كسـي     طلبد چرا آنچنان توضيحي را نمي

اگر به كُنه مسئله يا مسائل پي ببرد، قاعدتاً خوشحال خواهد شد، اما چرا لـرز و  
كنـد،   اي كـه راوي در آن زنـدگي مـي     در جامعه. كه آنهم آشكار است   وحشت؟

اظهار اينگونه حقايق فلسفي خطرناك است و طرح آن تا حـد زيـادي ناشـدني    
چرا كه ديگران بـه ايـن اوهـام كـامالً بـاور دارنـد و بـه هـيچكس اجـازه          . است

ماوراءطبيعي، (هاي ذهنيشان و باورهاي   از خانه) ها را انسان(نميدهند كه آنها را 
اســت كــه راوي مجبــور اســت شــان آواره ســازد و بهمــين دليــل ) متــافيزيكي

امكـان دارد بـراي خـودش نگهـدارد امـا بـه تعبيـر          هايش را تا آنجا كه  انديشه
پروفسور منوچهر جمالي، انسان براي رهائي از درد وجدان كه نسبت به حقيقت 

هاي مختلف آشكار سازد تا  هها و حقايق را به گون هاست همان انديش اردارد، ناچ
ولي . ها فرار كند هز اين رو بعد از طرح آنها مجدداً به گوشاز درد روان بكاهد و ا

مسئله مهم طرح حقيقت است و توبه از حقيقت نيز هيچ اعتباري ندارد چرا كه 
بـه  (آنكس كه حقيقتي را مطرح كند و بعـداً از طـرح آن حقيقـت توبـه نمايـد      

قتي كـه  اي به حقي هي او هيچ لطم توبه) واسطه فشار، ظلم و عدم آزادي انديشه
و اما اينكـه راوي بـا   . سازد و حقيقت جايگاه خود را دارد مطرح كرده، وارد نمي
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شود امـا عمـويش رفتـه و الي در اتـاق را بازگشـته و       بغلي شراب وارد اتاق مي
    . ي پيرمرد هنوز هم درگوش است هخند

خبر دارد و با ) اختيار مرگ توسط انسان(از چند و چون شراب ) عمو(پيرمرد 
زند و از سوئي ديگر چنـدان اعتبـاري بـه راوي     تنش از نوشيدن آن سرباز ميرف

چرا كه راوي هنوز عاشقي دل باخته است كه اراده (ندارد و از او مطمئن نيست 
گذارد و آنرا نبسته است  و از سوئي الي درب را باز مي) تَرك اوهام را فعالً ندارد

    . اهنمائي كردن راويكه نشانه ديدار مجدد و بازگشت اوست براي ر

  19بند 
ف و ترسـناكي كـه خـودم    زد، ولي لرزه مكي شد، چراغ دود مي هوا تاريك مي

 -زندگي من از اين لحظه تغييـر كـرد    -حس كرده بودم هنوز اثرش باقي بود 
آسماني، آن دختر اثيري، تا آنجا كه ي  هبيك نگاه كافي بود، براي آنكه آن فرشت

  “  . ك آن است تأثير خودش را در من گذاردفهم بشر عاجز از ادرا

گـم شـدن راوي اسـت،     زند كه نشـانه آشـكارِ   هوا تاريك شده و چراغ دود مي
چراغ دانش او در ايـن هـواي تاريـك، بجـاي نـور و روشـنايي، او را بـه بيراهـه         

آوري كـه قـبالً حـس    ي شـادي و كيـف   هكشاند ولي با همه اينها هنـوز لـرز   مي
از دست نداده و باقي است اما اين احساس شادي از درك و  است، اثرش را هكرد

 ها به برداشتي رومانتيكي خـتم پيـدا كـرده و در مقابـلِ     هشناخت اعماق انديش
    . كشش اوهام و جذابيت آنها چندان دوامي ندارد

شود كه راوي در ميـان دوراهـي قـرار     با نظر به بند نوزدهم اينطور مجسم مي
    . شود ه در ادامه بيشتر موضوع آشكار ميگرفته و سردرگم است ك
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  20بند 
مثـل اينكـه مـن اسـم او را قـبالً         در اين وقت از خود بي خود شـده بـودم؛  «

هايش، رنگش، بويش، حركاتش همه به نظر مـن آشـنا    شراره چشم. ميدانستم
آمد، مثل اينكه روان من در زندگي پيشين در عالم مثال با روان او همجوار  مي

مـي  . ز يك اصل و يك ماده بوده و بايستي كه به هم ملحق شده باشـيم بوده ا
خواستم او را لمس بكنم،  هرگز نمي. بايستي در اين زندگي نزديك او بوده باشم

ايـن  . شـد كـافي بـود    فقط اشعه نامرئي كه از تن ما خارج و به هم آميخته مي
، آيا هميشه دو نفر پيش آمد وحشت انگيز كه با اولين نگاه به نظر من آشنا آمد

كنند كه سابقاً يكديگر را ديده بودنـد، كـه رابطـه     عاشق همين احساس را نمي
در اين دنياي پسـت يـا عشـق او را مـي        است؟ مرموزي ميان آنها وجود داشته
   آيا ممكن بود كس ديگري در من تأثير بكند؟ -خواستم و يا عشق هيچكس را 

اين خنده مشموم رابطه ميان ما را از هم  -پيرمرد ي  هولي خنده خشك و زنند
  “  . پاره كرد

امـا    شود كه راوي اسم معشوق را از قبـل ميدانسـته   در اين بند آشكارا اعالم مي
زند چرا كه صميمانه او را دوسـت دارد و از   هنوز هم از عنوان كردن آن سرباز مي

و مجبور اسـت   سويي نيز چندان به مطالعات و برداشتهاي خويش اطمينان ندارد
دارتري را شروع كند اما در اين نقطه تنها در مقام يـك عاشـق    هكه تحقيقات دامن

در او قوي است و دوست دارد با معشوق باشد و در او حل ، است كه كشش عشق
ايـن  . كنـد  ي او را پـاره مـي   همشئوم پيرمرد، رابط ي هولي در اين ميان خند. شود

تر  اد و يك جور تلنگر است به راوي كه دقيقعجيب در حقيقت يك انتق خنديدنِ
نبنـدد امـا   موضوعي مسائل را مورد بررسي قرار دهد و اينقدر ساده لوحانه دل به 

    . خواستم و يا عشق هيچكس را گويد يا عشق او را مي راوي علناً مي
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  21بند 
نم تمام شب را باين فكر بودم، چندين بار خواستم بروم از روزنه ديوار نگاه بك”

آيـا  . ولي از صداي خنده پيرمرد مي ترسـيدم، روز بعـد را بهمـين فكـر بـودم     
فرداي آنروز باالخره با هزار ترس    توانستم از ديدارش به كلي چشم بپوشم؟ مي

و لرز تصميم گرفتم كه بغلي شراب را دوباره سرجايش بگـذارم ولـي همينكـه    
اريك، مانند همان تاريكي پرده جلو پستو را پس زدم و نگاه كردم ديوار سياه ت

اي بـه    نـه اصالً هيچ منفذ و روز -كه سرتاسر زندگي مرا فرا گرفته جلو من بود 
روزنه چهارگوشه ديوار به كلـي مسـدود و از جـنس آن     -شد  خارج ديده نمي

چهار پايه را پيش كشيدم ولي  -است  شده بود، مثل اينكه از ابتدا وجود نداشته
دادم يا جلوي چـراغ   بدنه ديوار مشت ميزدم و گوش ميهر چه ديوانه وار روي 

شد و بـديوار كلفـت و    اي از روزنه ديوار ديده نمي كردم كمترين نشانه نگاه مي
  “  . يكپارچه سرب شده بود -قطور ضربه هاي من كارگر نبود 

ـ      پيش ي راوي داراي سـوراخ يـا    هترها اشاره شده بـود كـه ديـوار پسـتوي خان
از البالي يكي از آنها در نزديكي رف، بيرون را نظاره كرده و  هايي است و سوراخ

در اينجا باز هم اشاره كنيم كه پستوي خانـه اشـاره بـه    . است آن صحنه را ديده
ضمير ناخودآگاه و خانه راوي اشاره به ضمير خودآگاه اوست و اتفاقات در اينجا 

رافي و به باورهاي خُاند مربوط  ههايي كه در آن وجود داشت رخ ميدهند و سوراخ
آليسـتي شـخص    ههـاي ايـد   -اوهام است و در كالمي ديگـر كشـش و بيـنش    

    . باشد مي
آيد، مسـدود شـدن    پيش مي) بيست و يكم(اي كه در بند اخير  هترين نكت مهم

شـود تـا بـا     مـي  هي اينكه راوي بتدريج دارد آماد هدهند اين سوراخ است و نشان
. نپذيرد يتي بنگرد و هر چيزي را الَكي و سرسرامور هستي از ديدگاهي رئاليس
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كند كه اين عقايد را خـرده خـرده    كما اينكه در بندهاي پاياني آشكارا اعالم مي
از همـان اوان طفوليـت و   . انـد  هاند و در حقيقت به او تزريـق كـرد   هبه او خوراند

و اسـت، فقـط چهـره معلمهـا      هبچگي و تا بزرگسالي نيز اين تحميل ادامه داشت
اند و االّ همگـي از خـط مشـي اوهـام و خرافـات پيـروي        هآموزگاران عوض شد

ـ . گيرنـد  ها نـام مـي   هاند كه مجموعاً دنياي رجال هكرد هـائي كـه فـالگوش     هرجال
نويسند و در  ايستند و مزخرفاتي را گدايي كرده تا به شوهر بخورانند، دعا مي مي

پـرز وفـا، رب سـوس، تخـم     ريزند مثـل  غذاي ديگران دهها پديده كثيف را مي
  ...كتان، شير ماچه االغ و غيره

است اما  ههاي ديوارِ خانه راوي مسدود و يكپارچه مثل سرب شد از اينرو سوراخ
هـاي بيشـتري در راه    نمايد و سـختي  هنوز هم مبارزه با اوهام اينقدر ساده نمي

  !  ؟دهد ، اين راه را چگونه ادامه ميبوف كورببينيم راوي . خواهد بود

  22بند 
اما دست خودم نبـود، از ايـن ببعـد       آيا ميتوانستم به كلي صرف نظر كنم؟” 

هـر چـه كشـيك     -مانند روحي كه در شكنجه باشد، هر چه انتظـار كشـيدم   
تمام اطراف خانه مان را زير  -. اي نداشت كشيدم، هر چه جستجو كردم، فايده

چهار روز مانند اشخاص خوني كه  پا كردم، نه يك روز، نه دو روز، بلكه دو ماه و
گردند، هر روز طرف غروب مثل مرغ سـركنده   به محل جنايت خودشان باز مي

گشـتم، بـه طـوري كـه همـه سـنگها و ريگهـاي اطـراف را          دور خانه مان مـي 
شناختم، اما هيچ اثري از درخت سرو، از جوي آب و از كساني كه آنجا ديده  مي

جلوي مهتـاب زانـو بـزمين زدم، از درختهـا، از     آنقدر شبها  -بودم پيدا نكردم 
ام و همـه   سنگها، از ماه كه شايد بماه نگاه كرده باشد، استغاثه و تضـرع كـرده  

اصالً فهميدم كه  -موجودات را به كمك طلبيدم ولي كمترين اثري از او نديدم 
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توانست بـا چيزهـاي ايـن دنيـا رابطـه و       است، زيرا او نمي همه اينكارها بيهوده
مثالً آبي كه او گيسوانش را بـا آن شستشـو مـي داده     -ابستگي داشته باشد و

. بايستي از يك چشمه منحصر بفرد ناشناس و يا غار سـحرآميزي بـوده باشـد   
آن را ندوخته   لباس او از تار و پود پشم و پنبه معمولي نبوده و دستهاي، آدمي

نيلـوفر گـل معمـولي    فهميدم كه آن گلهاي  -او يك وجود برگزيده بود  -بود 
پالسيد و اگر با  زد صورتش مي مطمئن شدم اگر آب معمولي برويش مينبوده، 

چيد انگشتش مثل ورق گـل   انگشتان بلند و ظريفش گل نيلوفر معمولي را مي
    . شد پژمرده مي

همه اينها را فهميدم، اين دختر، نه، اين فرشته، براي من سرچشمه تعجب و 
او بود كه حس پرسـتش  . جودش لطيف و دست نزدني بودو. الهام ناگفتني بود

من مطمئنم كه نگاه يك نفر بيگانه، يكنفر آدم معمولي او . را در من توليد كرد
  “  . كرد را كنفت و پژمرده مي

تواند به كلـي از موضـوع صـرف نظـر      آمد، راوي نمي) بيست و دوم(چنانچه در بند 
شود و صميمانه به دنبالش  وارد عمل مي براي درك و شناخت معشوق اين روبكند از 

شناسـد ولـي هـيچ اثـري از او پيـدا       نجـا را مـي  آگردد، طوري كه حتي ريگهـاي   مي
    . كند نمي

تكاملي بشر، تصور بر آن بوده كه مـاه و سـتارگان و خورشـيد     ندهائي از رو هدر دور
همچنـان از  . تاسـ  ههـا كـرد   هاند و راوي نيز روبروي مهتاب زانـو زده و گريـ   هخدا بود

اي  هاند و از درختان و گياهان، چه در دور هاز بتهائي كه خدايان بود، تر سنگها يا دقيق
ني اسـت كـه هنـوز هـم پيـروان      يها بوده وتوتميسم آي گل توتم مورد پرستش انسان

بسياري دارد و چنانچه آشكار است در بوديسم، بودا براي اولين بار كه از قصر بيـرون  
باشـد   پل مي زير يك درخت بسيار بزرگ نشست كه نام آن درخت پي ،آمد در جنگل
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شود كه گاهي يك بودائي در ميان تنه يك درخـت سـكني    و در هندوستان ديده مي
    . پردازد است و براي سالها در آن زندگي كرده و به راز و نياز مي هگزيد

توانـد بـا    معبود نمـي كارها بيهوده بوده و  برد كه همه اين مي پي بوف كوراما راوي 
است، مـثالً   آورد كه قابل انديشيدن باشد و مثالهائي مي مسائل اين دنيا ارتباط داشته

. باشـد  هزده، بايسـتي از يـك چشـمه ناشـناس بـود      آبي كه او هر روز به صورتش مي
بـرد كـه    و پـي مـي  ) آورد اي كه ناشناس است، عدم و نبود آن را به نظر مـي هچشم(

معنـاي  ) گـزينش (برگزيـده   ي هاسـت و در كلمـ   هك وجود برگزيدي) معشوق(معبود 
فهميـدم كـه آن گلهـاي نيلـوفر، گـل      : گويـد  او تاكيد كرده و مي. است خاصي نهفته
، داراي مفهـوم و بعـدي متـافيزيكي    بوف كـور از اين رو گل نيلوفر در . معمولي نبوده

ـ    همچنين اين شناخت را پيدا مي. است ا انگشـتانش گـل   كند كه اگر ايـن موجـود ب
نيلوفر معمولي را بچيند، انگشتش مثل ورق گـل پژمـرده خواهـد شـد پـس چنـين       

زميني تماس حاصـل كنـد، از    - در واقع خيالي است و اگر با هر پديده مادي چيزي 
داراي  خداونـد  )طبيعـي  مـاوراء (بين خواهد رفت، در صـورتيكه در عـالم ايدآليسـم    

اسـت و او   فـرينش بـه دسـت او خلـق شـده     اعتباري بس سنگين است و سر تا سر آ
هـا و   هايـن موضـوعات جـز انديشـ      اما تمامياست صاحب اختيار كليه جهان هستي 

اند، چيزي بيش  هاوهامي كه توسط بشر و در طول هزاران سال ساخته و پرداخته شد
    . نبوده و نيست

بـراي مـن   دهد كه همه اينها را فهميدم و اين دختـر، ايـن فرشـته،     راوي ادامه مي
اي اگـر   هو ناگفته پيداست كه هر اتفاق يا پديد. سرچشمه تعجب و الهام ناگفتني بود

ما از تعجب كردن است . تواند موجب انديشه وتحرك بشود موجب تعجب نشود، نمي
شويم و اگر عجبي روي ندهد، تحركي نيـز در انديشـه روي    كه به انديشيدن وادار مي

اي اوليه از وقوع رعد و بـرق، بـاران و طوفـان و آتشفشـان و     ه مثالً انسان   نخواهد داد؛
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اند كه بيانديشـند و   ها ناچار شده هاند و براي درك اين پديد هزلزله، شديداً تعجب كرد
شـراب  (اند در عالم خيال  هاي طبيعي را نداشته هاين پديد  چون دليل يا داليل علمي

اند، در هر حال  هاي مافوق بشري شدقائل به موجوداتي آسماني و قدرته) به قول راوي
    . عجب كردن، پايه و اساس انديشه و انديشيدن است

براي من سرچشمه تعجـب و  ... ”   :گويد مي) بيست و دوم(راوي در پايان همين بند 
او بود كه حـس پرسـتش را در   . وجودش لطيف و دست نزدني بود. الهام ناگفتني بود

    . “ ... من توليد كرد 
    . شود سنگين و ناگفتني، حس پرستش در او توليد مي اين پس از تعجبِبنابر

  23بند 
از وقتي كه او را گم كردم، از زمانيكه يك ديوار سنگين، يك سـد نمنـاك بـدون    ”

، حـس كـردم كـه زنـدگيم بـراي      يده شدسنگيني سرب جلو من و او كشه روزنه ب
يف عميقي كه از ديدنش برده اگر چه نوازش نگاه و ك. است هميشه بيهوده و گم شده

زيرا او مرا نديده بود، ولي من احتياج بـاين     بودم يكطرفه بود و جوابي برايم نداشت؛
ها داشتم و فقط يك نگاه او كافي بود كه همه مشـكالت فلسـفي و معماهـاي     چشم

  “  . بيك نگاه او ديگر رمز و اسراري برايم وجود نداشت - الهي را برايم حل بكند 

مي كه بين راوي و معشوق يك ديوار سنگين بدون روزنه و سوراخ، به سنگيني هنگا
بـه  . (شـوند  رب كشيده شده و هيچ راه ارتباطي نيست، داغها و حسـرتها تـازه مـي   س

نيـافتني، والـه و شـيدا    مرد در هجر زنِ دسـت  «: گويد اي و آنجا كه مي تعبيري نيچه
البته با در نظر گرفتن اينكه در . هم كردتوان حالت درونيِ راوي را ف بهتر مي» شود مي

هر چند اين عشق و اين رابطه يك سويه . اينجا زن، به مفهوم حقيقت يا خداوند است
است و تنها راوي است كه او را ديده ولي عمق نگاه معشوق تأثير خود را داشته و اين 
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با يك نگاه  تواند تمامي مشكالت فلسفي و معماهاي الهي او را حل كند و ها مي چشم
داشـت امـا مشـكل اينجاسـت كـه ايـن        معشوق ديگر اثري از رمز و اسرار وجود نمي

است، اما  هها و صاحب آنها كالً ناپديد گشته و اين حالت بر مشكالت راوي افزود چشم
كرد و  اي پيدا خواهد هشد يا كه راه چار شق در همين مرحله دست بردار خواهداآيا ع

گفته شد عاشق، زيرا كه روايت كننده، حاالت عاشـقانه  (   هد برد؟خوا به كُنه وجود پي
زيرا عاشـقانه،  . طاب قرار دادختوان در اين مرحله او را، يك مهر ورز  را داراست و نمي

پيداسـت كـه    ناگفتـه . شـود  رود و شيداي، معشوق محسوب مي به دنبال معشوق مي
   .9مابينِ عشق و مهر، تفاوتهاي فراواني، وجود دارد

                                               
كه در گذار قرنها، در فرهنگ و زبان و ادب .باشد ي عشق، از ريشه، عشَقِ عربي است و داراي بارهاي فرهنگي خاص عرب مي واژه. عشق - 9

، عشق را با  اينجاست كهوجالب . ط استهاي بسيار زيادي از يكايك شاعران ايراني، به عشق، مربو اشعار و سروده. ايراني نيز، وارد شده است
توانـد و   در فرهنگ عشق، عاشـق مـي  . برد اي، دقيقاً از ساختار خاصي بهره مي در صورتي كه نه تنها اين دو واژه، كه هر واژه! اند مهر يكي دانسته

دهند، كـه   راحتي و با طيب خاطر، اعمالي را انجام ميعاشقانِ ايدئولوژيكي، به . اجازه دارد، تا اعمال وحشيانه انجام دهد و جان ديگران را بگيرد
سپتامبر آمريكا، ترورهاي گوناگون در اقصا نقاط جهـان، بـه    11ي بمب گذاري هاي انتحاري،  پديده. هرگز در خورِ وجودي هيچ آدمي نيست

در سراسـر ايـن   . توان به آنهـا اشـاره كـرد    ميخود بمب بستن و زير تانك دشمن رفتن، خدمت عاشقانه به رهبر و سازمان، از مواردي هستند كه 
در بهترين حالت، عشـق زيـر پـرچم    . فرهنگ عشق، عاشق يا معشوق، اجازه دارند، تا بر مبناي باورشان، به هر جاندارِ ديگري آسيب وارد سازند

تـوان بـه    عميق و ژرفناك به عملكـرد افـراد، مـي    كه اين تقليد بسيار ناشيانه است و با نگاهي در صورتي. كند گيرد و از مهر تقليد مي مهر قرار مي
و در آيين مهري كه آييني باستاني و بسيار دور است، يك مهر ورز، اجازه نـدارد  . در برابر چنين فرهنگي، مهر قرار دارد. آساني فهم مطلب كرد

و ايـن  . و شـامل سراسـر جهـانِ هسـتي اسـت      اي دارد جان جهاني در فرهنگ مهـر، معنـاي بسـيار گسـترده    . كه به جان جهاني آسيب وارد سازد
مـورد  ) بعد از گـذر از هفـت خـوان   (از همين لحاظ است كه حتي كشتن ديو سپيد به دست رستم . ترين اختالف مابين عشق و مهر است بزرگ

ا گذشته، آيـين مهـري تنهـا بـا     از اينه. باشد رسان درك اين مطلب مي ي فردوسي، ياري فهم بهتر شاهنامه. است پرسش و نقد بسياراني قرار گرفته
جـانوران   - زمـين   –آسـيب وارد سـازند، ارزش انسـان    ) هسـتي (اي ساده ولي عميق، مبني بر اينكه مهريان، اجازه ندارند به جـان جهـاني   خواسته

به جان جهاني آسيب  ديگر اينكه هنگامي كه شما به عنوان يك مهر ورز اجازه نداريد، تا. گردد و حتي حشرات، معلوم مي  - خشكي و دريايي 
جـان خـود نيـز      نمـي بايـد بـه   . اي كوچك از هستي است وارد سازيد، در اين صورت و با در نظر گرفتن اين مطلب كه جانِ خود شما نيز، قطعه

. شـود  ل مـي از اينرو فرهنگ خودكشي نيز كه از لحاظ فلسفي، به نهيليسم و پس از اگزيستانسياليسم مربوط است، حل و فص. آسيب وارد سازيد
بـه  . شود، مراجعه شود ياد شده و سياوش به دست اهريمن كشته مي)كيومرث(در درك بهترِ فرهنگ مهر، به شاهنامه و قسمتي كه از اولين انسان

گ عزا نشستن طوالني كيومرث وجهان هستي، تنها به اين خاطر است كه او اجازه ندارد، به جان اهريمن آسـيب وارد سـازد و ايـن همـان فرهنـ     
آنچنانكه فيلسوفان جديد، . ي ارتجاع نيست توان گفت كه به باستان رفتن، نشانه از اين لحاظ مي. امروزه، فراموش شده است آيين ِمهري است كه

اما در شرق، دريافت چنين مسائلي، . گيرد اين كاريست كه در غرب صورت مي. كنند هاي پيشا سقراطي، تالش مي در جهت زنده كردن انديشه
  ...!شود ه ارتجاع ذهني محكوم ميب
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  24بند 
اما افسوس بجاي اينكه اين از اين ببعد بمقدار مشروب و ترياك خود افزودم، ”

هاي نااميدي فكر مرا فلج و كرخـت بكنـد، بجـاي اينكـه فرامـوش بكـنم،       دارو
ـ   انـدام او، صـورت او خيلـي      دقيقـه فكـر او،    هروزبروز، ساعت بساعت، دقيقـه ب

    . شد تر از پيش جلوم مجسم مي سخت

گذاشتم  هايم كه باز بود و يا رويهم مي چشم   توانستم فراموش بكنم؟ چگونه مي
از ميان روزنه پستوي اتاقم، مثل شبي كـه  . در خواب و بيداري او جلو من بود

فكر و منطق مردم را فرا گرفته، از ميان سوراخ چهارگوشه كـه بـه بيـرون بـاز     
  “. شد دائم جلو چشمم بود مي

امـا  . شـود  تخيل و تفكر افـزوده مـي  ) شروب و ترياكم(از اين به بعد بر مقدار 
هـا   هانديشـ  و دردهـا  و پس از مدتي شـدت  اند ضعيف و تأثير اين داروها موقتي

است و نكتـه ديگـر اينكـه هنـوز      هآمد بوف كوردر اولين بند ، شوندكه بيشتر مي
    . تخيل بر تفكر برتري دارد چرا كه ابتدا از شراب ياد شده و بعد ترياك

ي را به دنياي بيـرون پيونـد   واي است كه را هاز پنجر راخ چهار گوشه كنايهسو
بينـد و   كند تنها تصـوير او را مـي   دهد و از اين پنجره، هر چه راوي نگاه مي مي

غـرق  ، وجـود راوي  انديشد چه در خواب، چه در بيداري، سرتاسر فقط به او مي
ل و تفكـر  يه بر مقدار تخمهم اين است ك ي هدر انديشه به معشوق است اما نكت

است و از كرختي و سستي سابق مقداري فاصله گرفته و عاشقانه در پـي   هافزود
ايـم كـه خواسـتن، توانسـتن      هاز دوردستان شنيد. دارد درك معشوق گام بر مي

پـس خواهـد توانسـت در ايـن     ، خواهد است و چون راوي صميمانه و جدي، مي
، بـوف كـور  اهي بـدون رهـرو نيسـت راوي    ماجرا پيروز شود و از آنجا كه هيچ ر
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رهروي است كه آرام آرام و خيلي حساس و دقيق، مسير را طـي كـرده و مـا را    
هاي تودرتوي آنرا  ها و داالن هبتدريج وارد قلعه مستحكم آن كرده و سرتاسر زاوي

دهد و نكته بسيار مهمي كه مثل آتش سرخ زير خاكستر پنهـان   به ما نشان مي
ي اوست كه به ظرافت و زيبـائي داسـتان    ههاي عجوالن وت كردناست، عدم قضا

  . افزايدمي

  25بند 
هـر     توانستم آسايش داشته باشـم؟  شده بود، چطور مي آسايش به من حرام«

خواستم و  دانم چرا مي روز تنگ غروب عادت كرده بودم كه به گردش بروم، نمي
 -وفر را پيـدا كـنم   ي گـل نيلـ   اصرار داشتم كه جوي آب، درخت سـرو و بتـه  

بـه ايـن گـردش عـادت      همانطوري كه به ترياك عادت كرده بـودم، همـانطور  
اش به فكر  هدر تمام راه هم. داشتم، مثل اينكه نيروئي مرا به اينكار وادار ميكرد

خواستم محلـي كـه روز    ، به ياد اولين ديداري كه از او كرده بودم و ميماو بود
كـردم، اگـر    اگر آنجا را پيدا مـي  -. بودم پيدا كنم هبدر او را در آنجا ديد هسيزد
آن درخت سرو بنشينم حتماً در زنـدگي مـن آرامشـي توليـد      توانستم زير مي
ولي افسوس بجز خاشاك و شن داغ و استخوان دنده اسب و سگي كه  -شد  مي

آيا من حقيقتاً بـا او مالقـات    -روي خاكروبه ها بومي كشيد چيز ديگري نبود 
هرگز، فقط اورا دزدكي و پنهاني از يك سوراخ، از يك روزنـه بـد    -  دم؟كرده بو

كشد  ها بو مياي كه روي خاكروبه مثل سگ گرسنه -بخت پستوي اتاقم ديدم 
آورند از ترس ميـرود پنهـان    كند، اما همين كه از دور زنبيل مي و جستجو مي

به تازه جستجو گردد كه تكه هاي لذيذ خودش را در خاكرو شود، بعد بر مي مي
براي من او  -منهم همان حال را داشتم، ولي اين روزنه مسدود شده بود . بكند

  “  .يكدسته گل تر و تازه بود كه روي خاكروبه انداخته باشند
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در چنين شرايطي قرار گيرد، قطعاً آسايش بر كه هر كسي  راوي، بلكه نه تنها
ت از هيچ كاري رويگردان او حرام خواهد شد و هم اوست كه در پي درك حقيق

    . و جدي است پيگيربسيار ، نيست و در اين راه
همزمان به عادت داشتن به اين گردشهاي پياپي بـراي يـافتن گـل نيلـوفري،     

يـز  غور در مسائل ن هاي عميق و انديشيدن) ترياك(درخت سرو و جوي آب؛ به 
 اي اسـت  هسـند الزم به يادآوري است كه صادق هدايت متفكر و نوي. عادت دارد

بـود و   كه به باستان آشنايي كامل داشته و زبان و خط پهلوي را نيز يـاد گرفتـه  
او سـعي  . ، اوستاي زرتشـت اسـت  بوف كوريكي از رفرنسهاي او در پديد آوردن 

سيزده بدر پيدا كند و ) بديمن(كند كه محل ديدارش را با آن دختر در روز  مي
و بارهـا مـورد بررسـي     ئل را از ابتدا؛ بارهاي مسا هي آن است كه راوي هم هنشان

ي موضوع به هم مربوط هستند، با دقت  هدهد و اطالعاتي را كه در حيط قرار مي
   . چيند هر چه تمامتر كنار همديگر مي

داند كه همه آن تصاوير، چيزي  در فكر موضوع است اما باطناً مي او شب و روز
ق افتاده و با اينكه نهايت تالش خود را جز اوهام نبوده كه در يك روز نحص اتفا

نشـيند تـا آن مكـان را     كند و به مطالعات سنگين فلسفي مـي  در اين صرف مي
بيند و  اسب، چيز ديگري نمي پيدا كند، جز خاشاك و شن داغ و استخوان دنده

ها  هكند كه روي خاكروب خودش را در اين راستا به منزله سگي ترسو قلمداد مي
و    اسـت؟  هكند كه آيا حقيقتـاً بـا او مالقـات كـرد     باز هم سؤال ميكشد و  بو مي

فقط او را دزدكي و پنهاني از يك سوراخ، از يـك  . دهد؛ هرگز بالفاصله پاسخ مي
    . است هروزنه بد بخت پستوي اتاقش ديد

چـه  ) ذهـن و ضـمير راوي  (شد كه سوراخ داشـتن ديوارهـا    هتر شرح داد پيش
شـود كـه    همان روزنه به يك روزنه بدبخت تبديل مـي  مفهومي دارد و در اينجا
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سازد چرا كه اين حقارت و بـدبختي،   دقيقاً مفهوم نهاني آن سوراخ را آشكار مي
دست و پا چلفتي و ناتوان بودن از لحاظ انديشه، به حقيقت درخور آن روزنه يا 
 سوراخ بوده و هست و در همين جاست كه راوي از روي عمـد اتفـاق را بـه روز   

 حـال  در امـا . خواند اي بدبخت مي هدهد و آن سوراخ را، روزن سيزده بدر ربط مي
و جـز  ) ترهـا رفـت   كـه علـت آن پـيش   (آن سوراخ كامالً مسـدود شـده   حاظر، 
ي دانش و خرد، راه ديگري نيست تا مسئله حالجي شود و علم و خرد با  هدريچ

    . جهالت و خرافات و ناداني در ستيز است
تـازه   و يك دسته گل تـر ) آن دختر(او : شود كه آشكارا اعالم مي در پايان بند

    . بود كه روي خاكروبه انداخته باشند
ها را بـا دقـت    هو اينگونه است كه راوي كامالً موضوع را شكافته، دانه دانه مهر

در كنار هم چيده و با مطالعات و تحقيقـات سـنگين و عميـق بـه ايـن نتيجـه       
ي جز خداي خرافات و اوهام نيست كـه مثـل دسـته    رسد كه آن دختر چيز مي

  . است هها افتاد هگلي تازه روي خاكروب
 و در كنـار محـالت، شـهر   كـه  خاكروبه نيز همان جاي آشـغال بزرگـي اسـت    

  ). ها وجود دارند ههنوز هم در روستاها اين خاكروب(روستاها وجود داشته 
خداي اوهام را شناخته و ي رسيده كه مادر و ا هدر هر حال راوي االن به مرحل

كند حتي اگـر دسـته گلـي     ها، تعين مي هدرك كرده و جايگاه او را روي خاكروب
تـرين ديـن    هآخرين و تاز كه سيكيسم. [ كه بسيار تزئين شده و تر و تازه باشد

گوينـد   ها مي بعضي - است هابداعي بشر كه از ادغام هندويسم و اسالم پديد آمد
ي دست  آخرين دين ساخته) اي از مسيحيت است خهكه شا(كه جهوا ويتنسس 

دانند اما خـود   اي از اسالم مي از سويي بهاييان و دين بهايي را شاخه. بشر است
    ]. كنند بهاييان آنرا به عنوان يك دين جديد معرفي مي
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  26بند 
شب آخري كه مثل هر شب بگردش رفتم، هوا گرفتـه و بـاراني بـود و مـه     «

در هواي بـاراني كـه از زننـدگي رنگهـا و بـي       -چيده بود غليظي در اطراف پي
كردم و مثل  كاهد، من يكنوع آزادي و راحتي حس مي حيائي خطوط اشياء مي

در اين شب آنچه كه نبايد بشود  -شست  اين بود كه باران افكار تاريك مرا مي
ا زدم ولي دراين ساعتهاي تنهائي، در اين دقيقه ه من بي اراده پرسه مي -شد 

تر از هميشه صورت هول و محو او  لي سختيكه درست مدت آن يادم نيست خ
مثل اينكه از پشت ابر و دود ظاهر شده باشد صورت بي حركت و بي حـالتش  

  ». مثل نقاشيهاي روي جلد قلمدان جلو چشمم مجسم بود

اسـت، هـوا بـاراني و مـه      بـه گـردش رفتـه    بوف كوردر آخرين شبي كه راوي 
در اين جمله دو عنصر مهم جاي دارنـد، نخسـت   . اف حضور داردغليظي در اطر

آنهم مهي غلـيظ بسـيار    ناگفته پيداست كه ديدن، در مه. باران و دوم مه غليظ
هر صورت اين مه در ايـن نقطـه از داسـتان وجـود دارد كـه       دشوار است اما در

اي حاكي از بعضي كج رويها و قدرت اوهام و خرافات اسـت كـه هنـوز در زاوايـ    
، اما خوشبختانه در همين نقطه شاهد باران هسـتيم و  وجود دارند انديشه راوي

ها را دارد و راوي زير همين باران اسـت و بسـوي    باران توان شستشوي آلودگي
هـاي ميـاني همـين بنـد      هدارد، چنانچـه آشـكارا در جملـ    اش قدم بر مـي  خانه
    . شست باران افكار تاريك مرا مي   :گويد مي

شـود و در ايـن    هاي تاريك راوي توسط باران شستشو داده مـي  هانديش آخرين
    . شود هاي اشياء كمتر مي حيائي خط هواي باراني زنندگي رنگها و بي

هائي تازه سر و كار پيدا كـرده و غلظـت مـه، ديگـر      هها و انديش هراوي با فلسف
بي تعارف هسـتند،   حيا و هاي نو و تازه بي هدر او تأثير ندارد و اين انديش چندان
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و به . باشند شده و كهنه مي ههاي شناخت هحيا از آنجهت كه در مغاير با انديشبي
بـه  واقعيـت،  طور كلي سرتاسر اوهام و خرافات و كـج رويهـا در مقابـل رئـال و     

اين افكار تازه از نظـر ارتجـاع فلسـفي و    . رندهيچوجه تاب مقاومت نداشته و ندا
لمداد ميشوند و در همين هواي باراني است كه قحيا ديني كامالً بي شرم و بي 

    . كند احساس آزادي و راحتي مي بوف كورراوي 
راحت از آن نظر كه ديگر جبهه اوهام قدرت و توان قبلي را ندارد و زنجيرهاي 

شدن هستند و در مورد آزادي كه در ايـن نقطـه    هدست و پايش در حال گشود
طلبـد كـه در    را مـي ي ده، شرح و توضيح كـامل داستان براي اولين بار مطرح ش

    . آيد ي مقال مي هحوصل
هركسي از آزادي تعبيري دارد و در اينجا ما با آزادي فلسفي و انديشـه روبـرو   

ها آزادي انديشـه ندارنـد، افـراد ازگردشـهاي      در هر اجتماعي كه انسان. هستيم
رديهـاي فلسـفي   ولگبـه   ممنوع هستند در صورتيكه انسان حقيقـي نيز، فلسفي 

و  افتنـد  اتفاق مـي هاست كه ن ولگرديها بيشتر در تاريكيايشديداً نياز دارد كه 
ها به ميزان بسيار زيادي باال  ههاست كه احتمال وقوع اتفاقات و حادثدر تاريكي

شـوند مـثالً    ها آشكار مـي  هرود و از همين اتفاقات است كه حقايق پشت پرد مي
ها اسحاق نيوتن آنـرا ديـد سـنجيد و درك كـرد و     افتادن سيب از درخت كه تن

اما ديديم كه كپرنيك و گاليلـه بـا درك اينكـه    . موضوع جاذبه زمين مطرح شد
گردد، در فضـاي خفقـان بـدون آزادي،     اين زمين است كه به گرد خورشيد مي

شود و بعداً گاليله نيز به همان سرنوشـت   كوپرنيك اعدام مي. شوند دادگاهي مي
    . ودش دچار مي

ها بود،  ي محدود در تاريكي اما حقيقتي را كه ناشي از اتفاقات و آزادي انديشه
دانند كه زمـين   هيچوقت نتوانست براي هميشه پنهان نمايند و امروزه همه مي
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فقط يكي از سياراتي است كه در منظومه شمسي به دور خورشـيد در گـردش   
بـه شـدت   ، خرافات و اوهامجهالت و ، در هر صورت آنجا كه آزادي هست. است

شود و بعكس در اجتمـاعي كـه آزادي، بـه خصـوص آزادي انديشـه       ضعيف مي
هـا   هـا و خـونريزي   ها، اعدامها، كشـتارها و ظلـم   روي نيست، خرافات، اوهام، كج

هايش را از ديگـران   هها و نوشت ، تمامي حرفبوف كوراگر راوي . گيرند شدت مي
) هـاي آينـده بعـد از خـودش     انسان يا انسان( اش هپنهان كرده و فقط براي ساي

نويسد، علت فقط و فقط در عدم حضور آزادي در اجتماعش است و حتي در  مي
كپي شده در هندوسـتان صـورت    بصورت پنجاه نسخه پلي بوف كورزمان چاپ 

چـاپ و نشـر ايـن كتـاب در     «   :نويسد گيرد، با طنز خاصي در ابتداي آن مي مي
در هر صـورت راوي بـراي   . بود هاي به آن شد هكه قبالً اشار !»ايران ممنوع است

گويـد و همـين آزادي بـرايش بينهايـت      اولين بار است كه از آزادي سـخن مـي  
در . كنـد  ارزش دارد و از همين احساس آزادي اسـت كـه راحتـي را حـس مـي     

اسـت و تصـوير او را    »هول و محو«همين فضا بر خالف قديم صورت زن اثيري 
است و سر تاسر آن ابهت عاشـقانه از   هتر از قديم شد لي سختيوردن خدر نظر آ

    :خوانيم مي ماجراه در ادام. اي گم و محو دارد هپشت ابر و دود ظاهر شده و چهر

  27بند 
كنم خيلي از شب گذشته بود و مـه انبـوهي در    وقتي كه برگشتم گمان مي«

ولـي از روي  . ديـدم  نمي هوا متراكم شده بود، به طوري كه درست جلو پايم را
ام كـه   مخصوصي كه در من بيدار شده بـود جلـو در خانـه   حس عادت، از روي 

. ام نشسته رسيدم، ديدم يك هيكل سياهپوش، هيكل زني روي سكوي در خانه
دانم چرا بـي اراده چشـمم بـه     كبريت زدم كه جاي كليد را پيدا كنم ولي نمي
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رب، دو چشم درشت سياه كه طرف هيكل سياهپوش متوجه شد و دو چشم مو
هائي را كه به صورت انسان خيـره   ميان صورت مهتابي الغري بود، همان چشم

اگـر او را سـابق بـر ايـن نديـده بـودم،       . شد بي آنكه نگـاه بكنـد، شـناختم    مي
مـن مثـل    -اين هيكل سياهپوش او بود . نه، گول نخورده بودم -شناختم  نمي

خواهد بيدار  داند كه خواب است و مي ميبيند، خودش  وقتي كه آدم خواب مي
كبريت  -مات و منگ ايستادم، سرجاي خودم خشك شدم  -تواند  بشود اما نمي

تا ته سوخت و انگشتهايم را سوزانيد، آنوقت يك مرتبه به خودم آمدم، كليد را 
راه را  او مثـل كسـيكه   -در قفل پيچاندم، در باز شد، خـودم را كنـار كشـيدم    

ي سكو بلند شد، از داالن تاريك گذشت و در اتاقم را بـاز كـرد و   بشناسد از رو
دستپاچه چراغ راروشن كردم، ديدم او رفته . من هم پشت سر او وارد اتاق شدم

دانسـتم   نمـي . صورتش در سايه واقع شده بود. روي تختخواب من دراز كشيده
اً نه حالت ترس توانست بشنود يا نه، ظاهر بيند يا نه، صدايم را مي كه او مرا مي

  » . مده بودآ  مثل اين بود كه بدون اراده. داشت و نه ميل مقاومت

بــا توجــه بــه بنــدهاي گذشــته و تحقيقــات مــداومي كــه راوي داشــته بــه بنــد 
است و آن هم آمدن زن اثيري  هيم كه در آن اتفاق بسيار مهمي روي دادا هرسيد27

ها گذشته  از داالن تاريك قرن به خانه راوي است كه با پاي خودش صورت گرفته و
علت اين موضوع در خود راوي نهفته است چرا كـه او  . آيد راوي مي ذهنو به خانه 

با دقت بسيار زياد، همگي مسائل را بارها و بارها مورد تجزيه و تحليل قرار داده و به 
هاسـت كـه زن اثيـري را در     هاست و نتيجه آن افكار و انديشـ  هاي بلند رسيد همرحل
مجبور كرده تا به خانه راوي كه ميدانگاه خودآگـاه اوسـت، بيايـد و هـيچ راه     واقع، 

طـور   چنانكه در پايان بند اين  آيد ،  و مثل خوابگرد مي. گريزي براي زن اثيري نبود
    . »آمده بود ادهمثل اين بود كه بدون ار«   :خوانديم
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كه به تـازگي در او   با وجود مه انبوه و متراكم در هوا، از روي حس مخصوصي
كنـد و ايـن    خانه خودش را پيـدا مـي  ) هاي تازه ها و نظرگاه هانديش(، هبيدار شد
باشد و هـر كسـي و هـر چيـزي نيـز       ين پس داراي شرايطي خاص ميا خانه از

در ضـمن  . اجازه ندارد كه به آنجا بيايد مگر اينكه صاحب آن خودش اراده بكند
مسئله ديگري كه در اين . سحر بازتر شده است و راه براي همدتي از شب گذشت

خورد، عدم اطمينان خاطر خود راوي از خويش اسـت و هنـوز   بند به چشم مي
صد در صد مطمئن نيست كه تحقيقاتش حقيقتي را در بر دارد يـا نـه و هنـوز    

دارد، به خصوص كه هنـوز شـب اسـت و مـه در      هم با شك و ترديد گام بر مي
نيكه كبريت به نقطه آخر خود نرسـيده و دسـت او را   محيط وجود دارد و تا زما

اما او گول نخـورده و  . باشد هشود كه به اين موفقيت رسيد نسوزانده، باورش نمي
پوش همان كسي اسـت كـه سرتاسـر اوهـام و      هاين هيكل سيا. كند اشتباه نمي

هم م. است هآلوده كرد  هخرافات از او تراوش كرده و زندگي راوي را به نكبتي سيا
هاي راوي، باعث شده تا زن اثيري، خود و با پـاي   اينست كه تحقيقات و انديشه

  . خود، به ميدان آگاهي قصه گوي بوف بيايد
اين هيكل سياهپوش چنانچه در پايان همين بند آمده، توان ديدن و شـنيدن  

خواهيم ديد كه اين وجود در آن واحـد تـا    و در ابتداي بند بيست و نه. را ندارد
    :گويد اندازه ضعيف و بر باد رفتني است، طوري كه راوي ميچه 
حاال ببينيم در  »ترسيدم كه نفس بكشم و او مانند ابر يا دود، ناپديد شود مي«

    دهد و چرا؟ بند بعدي چه چيزهاي ديگري روي مي

  28بند 
نفـر   او بـدون اراده ماننـد يـك      آيا ناخوش بود، راهـش را گـم كـرده بـود؟    «
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در اين لحظه هيچ موجودي حـاالتي را كـه طـي كـردم      -آمده بود گرد  خواب
نـه، گـول    -يكجور درد گوارا و نا گفتنـي حـس كـردم     -تواند تصور بكند  نمي

اين همان زن، همان دختر بود كه بدون تعجب، بدون يك كلمه . نخورده بودم
كـردم كـه اولـين     حرف وارد اتاق من شده بود؛ هميشه پيش خودم تصور مـي 

اين حالت برايم حكم يك خواب ژرف بي پايان . رد ما همينطور خواهد بودبرخو
را داشت چون بايد بخواب خيلي عميق رفت تا بشود چنين خوابي را ديد و اين 
سكوت برايم حكم يك زندگي جاوداني را داشـت، چـون در حالـت ازل و ابـد     

وراء براي من او در عين حال يـك زن بـود و يـك چيـز مـا     . شود حرف زد نمي
همـه صـورتهاي    هصورتش يك فراموشي گـيج كننـد  . بشري با خودش داشت

به طوريكه از تماشاي او لرزه به اندامم افتاد و  -آورد  آدمهاي ديگر را برايم مي
در اين لحظه تمام سرگذشت دردناك زنـدگي خـودم را    -زانوهايم سست شد 

هـاي تـر و    هاي بي اندازه درشت او ديدم، چشـم  هاي درشت، چشم پشت چشم
در  -هـايش   در چشـم  -براق، مثل الماس سياهي كه در اشك انداخته باشـند  

كردم پيـدا   هاي سياهش شب ابدي و تاريكي متراكمي را كه جستجو مي چشم
اي را  كردم و در سياهي مهيب افسونگر آن غوطه ور شدم، مثل اين بود كه قوه

زيد و اگر زمـين خـورده   كشند، زمين زيرپايم مي لر از درون وجودم بيرون مي
  “. بودم يك كيف ناگفتني كرده بودم

هـا، بـاالخره    پرسـد و در كـش و قـوس، پرسشـها و پاسـخ      باز هم از خود مـي 
پذيرد كه اين ديدار در خانه خودش، يـك ديـدار منحصـر بـه فـرد اسـت و        مي

و هـم اوسـت كـه زن اثيـري را بـه      ، اسـت  هتحقيقات خود راوي سـبب آن بـود  
دهـد احساسـش    است و چنانچه خود شرح مـي  هو انديشه كشانيدميدانگاه خرد 

  !حاكي از دردي گوارا و ناگفتني است 
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    اما چرا اين پيروزي با دردي گوارا و غير قابل تشريح توأم است؟
دارد كه مثال يا مثالهـائي   حقيقتاً شرح اين نكته بسيار دشوار است و مرا وا مي

عاشقي كه در شرايطي خاص، . كارتر گرددبزنم تا در شرح مثال بلكه مسئله آش
اش باشد، ي جهان هستي شود تا شاهد مرگ معشوق و عزيزترين پديده وادار مي

به روشني چنين حسي را خواهد داشت زيرا كه جداي كشش عاطفي به سمت 
است كه با جان و جهـانش پيونـدي سـخت     اي به او فكر كرده معشوق، به اندازه

ترك اين عادت به هيچ روي آسان . است به او عادت كردهاست، يعني  برقرار شده
آن پديده، حتي اگر بعدي حيواني مثل يك گربه را داشته باشد، صاحب . نيست

چند گام فراتر اگر ايـن  . اش باشد خواهد شاهد مرگ گربه آن گربه هيچگاه نمي
را پديده، كه عزيزترين است، يك زنِ ساده باشد كه در اين مثال مقام معشـوق  

حـال  . تواند شاهد مرگ معشوق خويش باشد داراست، عاشق اين زن هرگز نمي
تنها كافي است كه تصور بشود، چنين كسي از سوي خود خواهنده و دوسـتدارِ  
آن زن، به داليلي، محكوم به فنا باشد و اين در حـالي اتفـاق بيافتـد كـه خـود      

گونـه دردي گـوارا و   اين. باشـد  عاشق، زمينه را براي مرگ معشوق فـراهم كـرده  
ي خـود رسـيده و    گوارا از آنجهت كـه راوي عاشـق بـه خواسـته    . ناگفتني است

ناگفتني از آن جهت كه چنين اجبار و عملكرد و حسي، واقعـا سـخت و تاقـت    
  . فرساست، زيرا كه او شاهد مرگ عزيزترين خويش است

از چـه قـرار    آنچنانكه پيداست و از ابتداء تا اينجا از راوي شنيديم كـه مـاجرا  
واضح است كه او مثـل هـزاران   . راوي اين عوالم را طي كرده بوده، چگونه و چرا

است و  هديگر نبوده و نيست و حقيقتاً معشوق را تا سرحد پرستش دوست داشت
ها، نگاه و وجـود آن زن مفهـومي نداشـته و راوي بـه      كالً زندگيش بدون چشم

اش،  هاي هستي هو وجود و ازذره ذر حقيقت عاشق او بوده و شديداً از عمق جان
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اسـت و در جهـت درك او    هتـر معبـود را طلـب كـرد     معشوق يا به عبارت دقيق
اسـت و در   ههاي بسياري را خورده و تحمل كرد سختيها و مشكالت زياد و زخم

چند جا اشاره نمود كه با او يكي بوده و بـه تعبيـري ديگـر وجـودش در وجـود      
است چنين عاشقي با عشـاق   هزندگي را هيچ شمردمعبود حل گشته و بدون او 

عاشق هرگز نخواسته معشوق را براي پول و  ديگر تفاوت فاحشي دارد، اين راويِ
بفروشـد و از سـوئي ديگـر آنچنـان بـه حقيقـت       و قدرت،  جاه و مقام و شهرت

گرايش و وابستگي دارد كه ديگر هرگز جاي هيچ شـبهه و يـا ابهـامي بـراي او     
    . است هرو صميمانه در پي معشوق زجر كشيد نيست، از اين

است كه اين معبود يا اين زن اثيري مثل دسته گل تـر و   هو حاال كامالً پي برد
است كه  هها و به آشغالداني تعلق گرفته و دقيقاً اينرا فهم كرد هاي به خاكروب هتاز

هـر   اسـت و  هاوهام و خرافات و كجيها از وجود همين زن بـود   سرچشمه تمامي
چه راوي دچار بدبختيها و مذلتها و حقارتهـا شـده، سرتاسـر از همـين معبـود      

هـا و   از سوئي منبع زخم. درد او ناگفتني و بسيار دشوار است از اينرو. است هبود
  !سرهاست و از سوئي حس دوست داشتن و وابستگي شديد به او درد
درد او گـوارا و  . است قلم خود راوي، درد او گوارا و ناگفتني ، بهچنانچه رفت و

امـا بـه حقيقـت وجـود      شيرين است چرا كه باالخره اگر چه اينهمه آسيب ديده
اما اين حس با يـك  . است، بنابراين حس او گوارا و خوشايند است هبرد معبود پي

صورتش ... «است از راوي كه  هدر همين بند اخير آمد. درد ناگفتني همراه است
بـه   -آورد  صورتهاي آدم هاي ديگر را برايم مييك فراموشي گيج كننده همه 

    .  »طوريكه از تماشاي او لرزه به اندامم افتاد و زانوهايم سست شد
صورت او نهايت اين تـالش را دارد تـا راوي نيـز مثـل ديگـران گـيج شـود و        

هاي  حقيقتي را كه متوجه شده به دست فراموشي بسپارد و از سوئي ديگر، آدم
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 ي هابهت ساختگي و پوشالين اين پديـد  و بر پيچيدگي، هزاراني ديگر و ديگرانِ
شناسد، پاسداران و محافظين اوهام كه  اند و راوي بيشتر آنها را مي هاثيري افزود

وجودشان بدون وجود منشأ و خـداي اوهـام و خرافـات، اضـافي و داراي هـيچ      
طـي   وحشت از اينكـه راوي مسـير را در جهـت عكـس     از اينرو. ارزشي نيستند

شود و در اين لحظـه تمـامي    لرزاند و زانوهايش سست مي نمايد، پشت او را مي
. كند بيند و نظاره مي ها مي سرگذشت زندگي دردناك خود را در پشت آن چشم

مانـد كـه در اشـك     رحم و مثل گوي الماس برنده مـي  هايي كه سياه و بي چشم
  ؟  چرا! در اشك. انداخته باشند

جـز تقاضـا و تمنـاي نجـات و        هـا چيسـت؟   واهش چشـم اين حالت زاري و خ
    بخشش؟

اي را دارد و  هبردار نيسـت و حـاال قـدرت و تـوان و اراد    وجه دست  اما راوي به هيچ
تر از همه اينكه حقيقت به روشني روز آشكار گشته و ديگر جاي انكاري نيسـت،   مهم

هـا سرتاسـر    چشـم  هـاي همـين   از اينرو بار ديگر در سفر كوتاهي به داخـل سـياهي  
انديشـد و   امـور مـي    زند و مجدداً به همـه  سياهيهاي سرگذشت زندگيش را ورق مي

دهـد و در ايـن    ها هراسي بـه دل راه نمـي   افسونگر آن چشم ديگر از سياهي مهيب و
اي يا نيروئي عجيب را از درون و  هلرزد و مثل اينست كه قو حالت زمين زير پايش مي
چنانكه خواهيم ديد، اين بيرون كشيدن و جدائي در . كشند اعماق وجودش بيرون مي

تواند شاهد و ناظر اين مرحله باشد  خور وجود انسان حقيقي است و هر كسي نيز نمي
و . و تحمل زخمهـا كـرد   »بايد به خواب خيلي عميق رفت «  :مگر اينكه به قول راوي

حت كنترل خـود دارد و  و ت هخود اسير كرد ي هحاال اوست كه منشاء اوهام را در خان
    . گيرد وجودش را در بر مي، نرو حسي از كيف و شادييااز 

    . دهد چگونه ادامه مي بوف كورببينيم راوي 
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  29بند 
ترسيدم كه نفس بكشم و او مانند  قلبم ايستاد، جلو نفس خودم را گرفتم، مي«

بود كه يـك  سكوت او حكم معجزه را داشت، مثل اين . ابر يا دود، ناپديد بشود
ديوار بلورين ميان ما كشيده بودند، از اين دم، از اين ساعت و يا ابـديت خفـه   

هاي خسته او مثل اينكه چيـز غيـر طبيعـي كـه همـه كـس        چشم -شدم  مي
تواند ببيند، مثل اينكه مرگ را ديده باشـد، آهسـته بهـم رفـت، پلكهـاي       نمي

ان كنـدن روي آب  د از تقـال و جـ  عچشمش بسته شد و من مانند غريقي كه ب
آيد از شدت حرارت تب بخودم لرزيدم و با سرآستين عرق روي پيشانيم را  مي

حركت را داشت ولي مثل اين بود  يصورت او همان حالت آرام و ب. پاك كردم
همينطور دراز كشيده بود ناخن انگشت سبابه . كه تكيده تر و الغر تر شده بود

بي و از پشت رخت سياه نـازكي  رنگ صورتش مهتا -دست چپش را مي جويد 
  ».خط ساق پا، بازو و دو طرف سينه و تمام تنش پيدا بود كه چسب تنش بود

تر اشاره شد كه وهم و خرافه در مقابل دليل، عقل، منطـق و خـرد هـيچ     پيش
منشأ و مبدأ اوهام در اينجـا آنچنـان در مقابـل     از اينرو. پايداري و دوامي ندارد

راوي، مثل  ي هامكان دارد با يك نفس ساد  ف گشته كهراوي، ضعي خرد و دانشِ
ي كه مابين ايـن دو نفـر هسـت،    سنگيني حالت و جو. بشود هابر يا دود، پراكند

يك خفـه شـدن مشـئوم و     .كند آنچنان است كه راوي خود احساس خفگي مي
برخورد و روبرو شدن زن اثيري با دالئل محكم و خرد راوي، حكم غير   . مسموم
برايش دارد چه او هميشه مورد ستايش بوده و هيچكسي يـاراي سـؤال    طبيعي

هاي تاريك گذشته و مثل  كردن از او را نداشته و حاال با پاي خود از داالن قرن
عقل راوي وارد  هبلكه از در ورودي خان، ديوار يانحراف سوراخ نه از، خوابگرد يك
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است و اين برايش  هدي شداست و در مقابل علم و خرد راوي محكوم به نابو هشد
ديگر اينكه با جويدن ناخن انگشت سبابه دست چپ، احساسات . طبيعي نيست

و نكته بسيار . كند هاي بسيار قديمي را تداعي مي و غرائض سركوفت شده انسان
. مهم ديگري كه در پايان بند آمده، اشاره به لباس اوست كه سياه و نازك است

آگـاهي و خـرد راوي پوشـش او هـيچ ضـخامت      چون كه در اينجا و در حضـور  
خاصي را مثل قديم ندارد و طوري است كه راوي حتي خطوط سـاق پـا، بـازو،    

دانـم كـه اشـاره بـه      در اينجا الزم مي. تواند ببيند سينه و سرتاسر بدن او را مي
اي مهم كنم و آن اينكه بسيار شبيه به اين سناريو در قسمت دوم داستان  هقضي

ر آن خواهيم ديد كه زن لكاته به خاطر از دسـت دادن لبـاس خـود    و نسبتاً آخ
گردد بـه اينكـه او هرگـز     اندازد كه علت آن بر مي چه قشقرقي در منزل راه مي

از . شود، ديگران تن او را و حقيقت وجودش را ببيننـد و درك كننـد   ي نميضرا
و  يزشـ ار شدن حقيقت و بـي  دست دادن لباس و نازك بودن آن حاكي از برمال

هر دو يكـي هسـتند و در خـالل    واقع پوچي زن اثيري و زن لكاته است كه در 
و حاال ادامه ماجرا از قلـم  . داستان اين مسئله بيشتر و بيشتر آشكار خواهد شد

    . خود راوي

  30بند 
امـا  . بود ههايش بسته شد براي اينكه او را بهتر ببينم من خم شدم، چون چشم «

ناگهان  - كردم مثل اين بود كه او از من به كلي دور است  هر چه به صورتش نگاه
اي بين مـا   هوجه از مكنونات قلب او خبر نداشتم و هيچ رابطيچحس كردم من به

    . وجود ندارد
خواستم چيزي بگويم ولي ترسيدم گوش او، گوشهاي حساس او كه بايـد بيـك   
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    . متنفر بشودباشد از صداي من  هموسيقي دور آسماني و ماليم عادت داشت
اش باشـد، رفـتم در پسـتوي اتـاقم تـا       هبه فكرم رسيد كه شايد گرسنه و يا تشن

 - رسد  اگر چه ميدانستم كه هيچ چيز در خانه بهم نمي - چيزي برايش پيدا بكنم 
مـن   من الهام شد، باالي رف يك بغلي شراب كهنه كه از پدرم بـه  اما مثل اينكه به

 - بغلـي شـراب را پـائين آوردم     - پايه را گذاشـتم   چهار - ارث رسيده بود داشتم 
اي  پاورچين پاورچين كنار تخت خواب رفتم، ديـدم ماننـد بچـه خسـته و كوفتـه     

سر  - بود  هاي بلندش مثل مخمل بهم رفته او كامالً خوابيده بود و مژه. خوابيده بود
ه در دهن اش آهست هاي كليد شده بغلي را باز كردم و يك پياله شراب از الي دندان

چون ديدم . براي اولين بار در زندگيم احساس آرامشي ناگهاني توليد شد. او ريختم
كرد و كابوسي كه با  ها بسته شده، مثل اينكه سالتوني كه مرا شكنجه مي اين چشم

صـندلي خـودم را آوردم،   . آرام گرفـت   چنگال آهنينش درون مرا مي فشرد، كمي
چه صـورت بچـه گانـه، چـه حالـت       - ه شدم كنار تخت گذاشتم و بصورت او خير

دانستم  چون نمي(آيا ممكن بود كه اين زن، اين دختر، يا اين فرشته عذاب ! غريبي
آنقدر    آيا ممكن بود كه اين زندگي دوگانه را داشته باشد؟) چه اسمي رويش بگذارم
  »  آرام، آن قدر بي تكلف؟

و زيـر پرتـو نـور آن،    ) و خـرد چراغ دانش (است  هراوي قبالً چراغي را روشن كرد
شـود، يعنـي    كند و براي اينكه او را بهتر ببيند خم مـي  مهمان اين خانه را نگاه مي

هاي او بسـته شـد و چنانكـه در بنـد      بيند كه چشم دهد و مي دقت كافي نشان مي
هـا و   بنابراين آثـار مـرگ در چشـم   . باشد همثل اينكه مرگ را ديد   :گويد پيشين مي

بينيم، او كامالً مرده است ميبند  ايناثيري موجود است و آنسان كه در ي زن هپيكر
كنـد پـي    و در حاليكه راوي به صورت او نگاه مـي . اند ههايش كليد شد چون دندان

برد كه از مكنونات قلب او خبر نداشته و از طرفي مثل اين است كه به كلي از او  مي
تر ما  عبارت دقيق به. آنها وجود ندارد اي بين هترين رابط و كوچك. دور بوده و هست
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اي مثالً درخت، هيچ را اضافه كنيم و  هاگر به هر پديد. اي نداريم هبا هيچ، هيچ رابط
يا كسر كنيم حاصل كار و باقي مانده، تنها درخت است و هيچ تأثيري در حقيقـت  

كـه راوي مـا را در اوج داسـتان    االست و ح. ندارد وجود و كميت يا كيفيت درخت
سنبل مرگ است و در پسـتوي   كه شرابي را، پذيرائي از مهمان هقرار داده و به بهان

 خانه، باالي رف پنهـان كـرده و قـبالً پيرمـرد قـوزي يـا همـان فيلسـوف كـه بـه          
و  10آورد؛ و پاورچين پاورچين است، مي امورآشناست از نوشيدن آن سرپيچي كرده 

اش،  ههـاي كليـد شـد    با دقت كنارتختخواب رفته، يك پياله شراب را از الي دندان
ريختن عصـاره  (ها بر اين باورند كه اين كار راوي  بعضي. ريزد آهسته در دهن او مي

است، در صورتي كه  هامري اتفاقي بود) ب در دهان زن اثيرياشر يامرگ و نيستي، 
با اينكه ميداند كه منبع و . دهد نكار را انجام ميدقيقاً به عكس، راوي از روي عمد اي

هايش به همديگر  است، و دندان هپيش تسليم گشته و جان داداز  منشاء اوهام خود
است  اين اما چرا؟ پاسخ. ريزدهان او ميداند، يك پياله شراب مرگ را در  هكليد شد

اصل كند و اال خواهد از مرگ اوهام و خرافات به صورتي قطعي يقين ح كه راوي مي
اما به خـاطر  . است  هتهايش بس اينكار او اضافي است و قبالً زن اثيري مرده و چشم

اسـتفاده كنـد و    ييقين حاصل كردن از مرگ اوهام ناچار است از شراب مـوروث 
  . مخصوص ياد كرديم 11از اين شراب، تر پيش

                                               
ي بوف كور با نهايت دقت كلمات و  نويسنده. داراي تفاوت غريبي است   رفتن معمولي، رفتن با شتاب و رفتن آرام نيز با تركيب پاورچين پاورچين،  - 10

دهد و از سويي اهميت قضيه را  عمل راوي را نشان مي نقطه پاورچين پاورچين نهايت حساسيت و دقت دهد و در اين جمالت را نوشته و در كنار هم قرار مي
و زيبايي ادبي و هنريِ در خورِ  دقت، لطف، اما اين هرگز، .در حالي كه بغلي شراب را در دست داشتم،كنار او رفتم: توانست بنويسد مي. شود ياد آور مي

  .كشد د را به تصوير ميدقت عمل خو تكرار پاورچين پاورچين،حضورذهن و ازين جهت با. ماجرا را ندارد
 

اين در حالي است كه هر كدام از آنهـا   كنيم و ي شراب برخورد مي جاي بوف كور با پديده الزم به ياد آوري است كه در جاي -11
ي مرگ و نابودي و از سويي  عصارهوروثي از مادر، مثال شراب م. باشند اي از داستان، داراي بار و مفهوم خاص و جداگانه مي در نقطه

از زبـان   ،ي تخيل است و در قسمت دوم داسـتان  آيد، نشانه ترياك مي و آنجا كه شراب در كنار. مرگ و خودكشي است رتوان اختيا
ك ري مشهور و معروف شراب ملك ري خوريم، كامالً مفهومي ديگر دارد وشراب مل - خوريم بيا بريم تا مي: خوانند ها كه مي گزمه
  .همان شراب معمولي و الكل است است و بوده
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ز ريخـتن  ا بعدكه اي است  هي مهم ديگر كه بايد به آن اشاره شود جمل همسئل
براي اولين بار در «   :نويسد راوي اينطور مي. است هآمد   شراب در دهان زن اثيري

كـه ناگفتـه پيداسـت، بعـد از      ».زندگيم، احساس آرامش ناگهـاني توليـد شـد   
اطمينان به قطعي بودن مرگ زن يا دختر اثيري، كه مسبب آنهمـه سرگذشـت   

است، احساس آرامش داشتن او، امري در خور وجود و  هتلخ و زهرآلود راوي بود
عذاب آيـا   هكند كه اين فرشت باز هم در ادامه، راوي سؤال ميولي . طبيعي است

    باشد؟ اي هتكلف و داراي زندگي دوگان تواند اينقدر بي مي
 ي هگذرانـد و آنچـه را كـه در حيطـ     گويا راوي باز دوباره، مسئله را از نظر مـي 

دهـد و   كند و دوباره موضوع را مورد بررسي قرار مـي  موضوع است موشكافي مي
ـ   دش نهيب ميبه خو اش، خـود را بـه او    هزند كه اين زن كه در اينجـا و در خان

اسـت باعـث    هنكردتسليم كرده در حاليكه هيچ تعجبي نداشته و هيچ مقاومتي 
ترديد از آن جهـت كـه او در خـود هنـوز احسـاس      . شود ترديد دوباره راوي مي

جود مـرده،  اما در هر حال راوي هنوز در دلش به سوي اين مو. عشق را داراست
از آنجهـت كـه   ) اوهـام (گـردد بـه ذات قضـيه     دهد كه بر مي اي نشان مي هعالق

اند  هدر طي قرون و هزاران سال بر همديگر افزوده شده و شكل گرفتموهومات، 
ـ   و  هـا  هو راوي كسي است كه در محيط خرافي ضايعي رشد كرده و افكـار رجال

است و دل كندن از اين بيـنش   هآليستي آنان در او تأثير عميق داشت هبينش ايد
از سوي ديگر منشأ . كه داراي زيبايي عجيبي نيز هست، كاري جداً دشوار است

اسـت و داراي مقـام و منزلتـي خـاص      هحكومـت كـرد  ، ها بـر اذهـان   اوهام قرن
است و حاال سرد و بي روح روي تخت خواب راوي افتاده و از اريكه قدرت  هگشت

اين زندگي  آيا ممكن بود كه«   :گويد ست كه راوي مياز اينرو. است هبر كنار شد
  »!تكلف؟ نقدر بيآ   آنقدر آرام؟«: افزايد و با تعجب مي »؟دو گانه را داشته باشد
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. به پـاي راوي اظهـار كنـيم    و حاال وقت آن است كه يك چيز را صميمانه و پا
ه شخص اينكه هيچ تقصيري از نقطه نظر فلسفي بر زن اثيري وارد نيست چرا ك

اي و خرافات و انحراف افكار را پديـد نيـاورده و يـا تـرويج      هرويهاي انديش او كج
اند و بـر روي   هاند كه قضيه را از هيچ شكل داد هها بود است بلكه اين انسان هنداد

هـاي   كـاخي مـزين از تفسـيرها و برداشـت     »نبـود «يا  »عدم«، بر روي »هيچ«
از اين لحـاظ    . اند كار افزوده 12خم و زيباييآسماني قرار داده و هر روز بر پيچ و 

اي است كه از نظر راوي  هو پديد) اگر بشود گفت موجودي(زن اثيري، موجودي 
  . شده هتقصير است و بار اوهام روي دوش او قرار داد تكلف يعني بي بي

  31بند 
توانستم حرارت تنش را حس بكنم و بوي نمنـاكي كـه از گيسـوان     حاال مي«

دانم چرا دسـت لـرزان خـودم را     نمي -م يشد ببو اهش متصاعد ميسنگين سي
زلفـي كـه    -چون دستم باختيار خودم نبود و روي زلفش كشـيدم  . بلند كردم

                                               
زيبـايي، تـأثير و   (اديـان ومـذاهب مختلـف، از ايـن پديـده      . آيـد  زيبايي از قدرت درك هنري و پديد آوردن هنر، به وجود مـي  -12

مثال نور پـردازي در كليسـاها   . كنند در جهت پيشبرد اهداف خويش، سود جسته و در واقع از هنر، سوء استفاده كرده و مي) قدرت آن
حتـي هنـر معمـاري و    . هاي جذاب، در اماكن مقدس هاي بسيار حيرت انگيز و زيبا و الوان ورنگ و كوشكها، احداث نقاشي و مساجد

از . شـوند  ربـط داده مـي  ) متافيزيـك (ها، به ماوراءالطبيعـه   ي دست بشر بوده و هست، اما اين زيبايي ي اينها، ساخته آينه كاري، كه همه
شوند، تحت تأثير زيبايي هنري اين آثار، به روايت بوف كوري؛ به زن لكاته يا اثيـري، كـرنش    ن اماكن ميهايي كه وارد اي اينرو انسان

اند، از آنها بگيرد يا دقيقاً برايش مفهوم گـردد، در ايـن صـورت،     ها را، كه به متافيزيك، ربط داده اگر كسي بتواند اين زيبايي. برند مي
آليسـتي، يعنـي    هـاي ايـده   هاي اديان و انديشه به تعبيري ديگر، گرفتن زيبايي. را نظاره خواهد كرد اي كامالً متضاد، از متافيزيك چهره

هـا، لبـاس كشيشـان،     هـا، نـور پـردازي    نقاشـي . هاي فـراوان آنهاسـت   ها و رسيدن و ديدنِ زشتي ي واقعي اين پديده بيرون آوردن چهره
، )هــاي گوناگونشــان هــاي درويشــان در شــاخه حتــي در خانقــاه(يــان هــاي گروهــي، در هــر كــدام از مــذاهب و اد موســيقي و آهنــگ

دين حتـي گـاه در داخـل    . اند هايي است كه توسط خود انسان آفريده شده مقدس؛ همگي زيبايي هاي هاي حيرت انگيز مكان معماري
از اينـرو، كسـي كـه    ! دارد وا مـي  اي را، به كرنش از اينرو هر گذرنده.شود كندوآن درخت تزيين و زيبا ساخته مي يك درخت النه مي

شـود و از ايـن راه،    هاي متافيزيكي، بگيرد، موفق به ديدن تصـوير واقعـي آنـان مـي     ها را فهم كرده و آنها را از انديشه بتواند اين زيبايي
  .آورد سرنگوني سيستم متافيزيكي را فراهم مي
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و بعد انگشتانم را در زلفش فرو بردم  -هميشه روي شقيقه هايش چسبيده بود 
مثـل اينكـه چنـد روز    . سـرد، كـامالً سـرد    -موهاي او سـرد و نمنـاك بـود     -

دستم را از توي . من اشتباه نكرده بودم، او مرده بود -گذشت كه مرده بود  مي
كمتـرين تپشـي احسـاس     -پيش سينه او برده روي پستان و قلبش گذاشـتم  

شد، آينه را آوردم جلو بيني او گرفتم، ولي كمترين اثر زندگي در او وجود  نمي
  . نداشت

ت خود را باو بدهم و سردي خواستم با حرارت تن خودم او را گرم بكنم، حرار
 -بگيرم شايد باين وسيله بتوانم روح خودم را در كالبـد او بـدمم    او مرگ را از

مثل نر و مـاده مهـر    -لباسم را كندم و رفتم روي تختخواب پهلويش خوابيدم 
گياه بهم چسبيده بوديم، اصالً تن او مثل تن ماده مهرگياه بود كه از نر خودش 

دهنش گس و تلـخ   -همان عشق سوزان مهرگياه را داشت جدا كرده باشند و 
حـس  . تمام تنش مثل تگـرگ سـرد شـده بـود     -داد  مزه، طعم ته خيار را مي

شد و اين سرما تا ته قلـب مـن نفـوذ     كردم كه خون در شريانم منجمد مي مي
، رخـتم را  مهاي من بيهوده بـود، از تخـت پـايين آمـد     همه كوشش -كرد  مي

نبود، او اينجا در اتاق من، در تختخواب مـن آمـده تـنش را     نه، دروغ. پوشيدم
تا زنده بود، تا زماني كه . من داد  تنش و روحش هر دو را به. دمن تسليم كر به

داد، ولي  هايش از زندگي سرشار بود، فقط يادگار چشمش مرا شكنجه مي چشم
يم آمده خودش را تسـل  هاي بسته شده حاال بي حس و حركت، سرد و با چشم

  »!هاي بسته  با چشم -من كرد 
با در نظر گرفتن اينكه راوي متوجه شده كه اين زن اثيـري شخصـاً در پديـد    

است و گناه كـار متوجـه    تكلف بوده آوردن اوهام و خرافات دخالتي نداشته و بي
شرح (اند و همه كارها  هاست كه دست به درست كردن اوهام زد هايي بوده انسان

اند، حالتي از دلسوزي و  هها ربط داد را به خداي آسمان) پوچ بسطهاي واهي وو 
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دهد و حاال كه زن اثيري مرده است، در قالب يـك   دست مي) راوي(ترحم به او 
. كند تا سردي مرگ را از پيكر او بزدايد و او را زنده كند عاشق دلسوز تالش مي

يري جلـوگيري  در واقع ضمير ناخودآگاه راوي در تالش است كه از مرگ زن اث
چـون حتـي آينـه را پـيش دهـان او      (كند و حاال كه مفهوم شده كـه او مـرده   

تـا سـر   ) گذارد كه از نفس كشيدن او يا نداشتن تنفس اطمينان حاصل كند مي
هاي اوليه و در ادوار بسيار دور و هزاران سال قبل برگشته و از  حد همان انسان

خواهد با گرماي تـن خـود، او را    ته و ميبغل او رف) و عاشقانه(قالب يكي از آنها 
  !زنده كند

بـه  ). مولـوي (وقت خـواب آيـد بـروبم جايكـت      -دستكت بوسم بمالم پايكت 
خواهد تركيبـي   عبارتي ديگر مثل يك انسان اوليه كه دچار وهم اوليه شده، مي

دهد چرا كه ضمير خودآگـاه   خدا را بسازد اما اين اتفاق روي نميو از زن اثيري 
، هاي اوليه كه ذهنشـان در جهـت درك امـور طبيعـت و زنـدگي      با انسان راوي

امـور   ي خرد، علم و آگاهي بـه  هانحراف يافته، كامالً تفاوت دارد و راوي از دريچ
خواهد مـرگ   خودآگاه مي -نا  هر چند در مقام يك عاشق و در ضمير. نگرد مي

شود چراكـه   ما موفق نميكند، ا معشوق را انكار نمايد و در اين راه نيز تالش مي
دهد و او ناچار است با حقيقتي كه روي داده كنار  خرد آگاه او اين اجازه را نمي

    . بيايد
شـود كـه چيـز ديگـري را      از سوئي ديگر، حاال كه منشأ اوهام مـرده، آيـا مـي   

جايگزين كرد؟ چرا كه در نظر داريم كه اگر در جوامع بشري پوچ بودن اردوگاه 
توانـد باشـد    اي مي هچه پديد، وجود خدا انكار يا رد شود، جايگزين آليسم و هايد

هرچند خيـالي و وهمـي و   (اي  هاما آيا اگر پديد!)   حداقل در ذهن مردم مادي؟(
و اگـر     از بين رفت، حتماً بايد جانشـيني و جـايگزيني بـراي آن يافـت؟    ) عادي
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مور آشناست و هـيچ  ا  كه به(پاسخ مثبت است، چه تفاوتي بين اين لحظه راوي 
هاي خام اوليه كه  و همينطور انسان) پذيرد چيز را غير از درگاه علم و خرد نمي

    ؟، وجود دارداند همسير را كج كرد
هاي نخستين بـه عقـب برگشـته تـا امـور را       در هر حال راوي تا سرحد انسان

ر هر چند دست او لـرزان اسـت و بـا لغزيـدن د     .تر مورد بررسي قرار دهد دقيق
هاي اوليـه را   اي، فكري و دروني انسان هونگي لغزش انديشگآغوش زن اثيري چ

خواهد تجربه كند و فهم نمايد و هر چند كه سرماي كرخ كننده اين افكـار،   مي
كند، اما انگاري راه ديگري نيست و او نيـاز   هاي او منجمد مي خون را در شريان

فهم نمايد، بـه   را گي انحراف افكاردارد تا آن برخوردهاي اوليه انسان را و چگون
ي  ههـاي دور  همين خاطر تا دوردست بيكران و حدود انسان نئĤندرتال و انسـان 

و چنانچـه در يـك پـاراگراف از بنـد      نشيند سنگي، عقب مي هغارنشيني و پارين
چون زنديگم مربوط به همه هستيهائي «: دارد كه آيد، راوي اظهار مي بعدي مي

لرزيدنـد و   هـائي كـه در اطـرافم مـي     هبودند، به همـه سـاي  شد كه دور من  مي
و  ». وابستگي عميق و جدائي ناپذير با دنيا و حركت موجودات و طبيعت داشتم

در ايـن لحظـه مـن در گـردش زمـين و      «   :افزايـد  در پايان همين پاراگراف مي
آشكار است » . افالك، در نشو و نماي رستنيها و جنبش جانوران شركت داشتم

ها و تجارب خود را تا آنجا كـه ممكـن    هه راوي در تالش است تا نهايت انديشك
اش برساند و بـا نگـاهي    هاست در جمالتي ساده شرح دهد و پيام خود را به ساي

  . شود دوباره به بندهاي اخير اين مسئله زالل و روشن مي
در ايـن نقطـه از داسـتان، راوي از مـرگ زن اثيـري يقـين و       ، در هر صـورت 

طمينان حاصل كرده و تا دوران بسيار دور عقب نشسته و با دقت هر چه بيشتر ا
اش  هامور را بررسي و تجزيه و تحليل كرده و تا سرحد توان، خودش را بـه سـاي  
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هـاي زن اثيـري او را شـكنجه     كند و با اين اندوه كـه يادگـار چشـم    معرفي مي
هـا و   هدر قعـر انديشـ  . است هها از فروغ و اعتبار افتاد داده و حاال همان چشم مي

نشيند و بر حقارت انسان و از دست رفتن نيروي حقيقـي او و بازيچـه    غمها مي
 و اين رود هاي تاريك، در دريائي از غصه فرو مي ها در طول اين قرن شدن انسان

بـازي  بيند و از اينهمه توهين و خيمه شبانساني نمي را شايسته مقام انحرافات
طـوري كـه در بنـد بعـدي آشـكارا      . بسط اوهام متنفر اسـت و تحقير و شرح و 

  . گويد كه زندگيش مستعد بوده كه زهرآلود بشود مي

  32بند 
اين همان كسي بود كه تمام زندگي مرا زهرآلود كرده بود و يا اصالً زندگي من «

مستعد بود كه زهـر آلـود بشـود و مـن بجـز زنـدگي زهرآلودزنـدگي ديگـري را         
روح  - مـن داد   اش را بـه  حاال اينجا در اتاقم تن و سـايه  - باشم نميتوانستم داشته 

اي با دنياي زمينيان نداشت از ميان لباس سياه  شكننده و موقت او كه هيچ رابطه
كـرد و   آمد، از ميان جسمي كه او را شكنجه مي اش آهسته بيرون مي چين خورده
ولـي  . بـرد  خودش مـي ي مرا هم با  ه هاي سرگردان رفت، گويا سايهيدر دنياي سا

ـ عضـالت   - تنش بي حس و حركت آنجا افتاده بود  رم و لمـس او، رگ و پـي و   ن
رمهـا و  بـراي ك  ياستخوان هايش منتظر پوسيده شـدن بودنـد و خـوراك لذيـذ    

من در اين اتاق فقير پر از نكبت و مسكنت، در  - موشهاي زير زمين تهيه شده بود 
بود و به بدنه  شب جاوداني كه مرا فرا گرفته اتاقي كه مثل گور بود، در ميان تاريكي

بايستي يك شب بلند تاريك سرد و بي انتها در جوار مرده بسر . بود ديوارها فرو رفته
يك مـرده،   - ام  هبه نظرم آمد كه تا دنيا دنيا است تا من بود - او  ي هبا مرد - ببرم 

     .است حس و حركت در اتاق تاريك با من بودهيك مرده سرد و بي
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بود، يك زندگي منحصر بفرد عجيبي در من  هدر اين لحظه افكارم منجمد شد
شد كه دور من بودند،  هائي ميهستي ي هتوليد شد و چون زندگيم مربوط بهم

هائي كه در اطرافم ميلرزيدند و وابستگي عميق و جدائي ناپذير با  هساي ي هبهم
هاي نامرئي جريان  -رشتهي  دنيا و حركت موجودات و طبيعت داشتم و بوسيله

هيچگونـه فكـر و    -ي عناصر طبيعت بر قرار شده بود  اضطرابي بين من و همه
هاي  آساني برموز نقاشي همن قادر بودم ب -آمد  خيالي به نظرم غير طبيعي نمي

. ببـرم اسرار كتابهاي مشكل فلسفه، بحماقت ازلي اشكال و انواع پـي  هقديمي، ب
گردش زمين و افـالك، در نشـو و نمـاي رسـتنيها و     زيرا در اين لحظه من در 

جنبش جانوران شـركت داشـتم، گذشـته و آينـده، دور و نزديـك بـا زنـدگي        
در اينجور مواقع هر كـس بيـك عـادت    . بود هاحساساتي من شريك و توأم شد

عرق خور ميرود مسـت  : شود قوي زندگي خود، بيك وسواس خود پناهنده مي
كنـد و هركـدام دق دل و    حجار سنگ تراشي مـي كند، نويسنده مينويسد،  مي
كنند و در  خودشان را بوسيله فرار در محرك قوي زندگي خود خالي مي هعقد

تواند از خودش شاهكاري بوجـود   اين مواقع است كه يكنفر هنرمند حقيقي مي
ذوق و بيچاره بودم، يك نقاش روي جلـد قلمـدان   ولي من، من كه بي -بياورد 
اش بيـك   هكنم؟ با اين تصاوير خشك و براق و بي روح كه همتوانستم ب چه مي

توانستم بكشم كه شاهكار بشود؟ اما در تمـام هسـتي خـودم     شكل بود چه مي
كردم، يكجور وير و شور مخصوصي بود،  ذوق سرشار و حرارت مفرطي حس مي

بـود روي كاغـذ    هبسته شـد  هائي كه براي هميشه به هم خواستم اين چشم مي
اين حس مرا وادار كرد كه تصميم خودم را عملي . اي خودم نگهدارمبكشم و بر

 -آنهم وقتي كه آدم با يك مرده محبوس اسـت  . بكنم، يعني دست خودم نبود
  “. توليد كرد من همين فكر شادي مخصوصي در

  . بود هآينده، دور و نزديك با زندگي احساساتي من شريك و توأم شد
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آليسم، و  هي ايد هشدن در جهان پست و فروماي هبدون هيچ شك و ترديد با آويخت
ها زهرآلود شد و از آنزمـان بـه بعـد، گسـتره      در دامان اديان بيشمار، زندگي انسان

كيفيت زندگي او هر روز محدودتر و حقيرتر گشت، ديگر آزادي از او گرفته شـد و  
و ي از سـوي همـين اديـان    يدر مسير انحرافي از طبيعـت اوليـه، خطـوط و راههـا    

ايدئولوژيها تعيين شد و هر كسي مجبور شد كه تنها در همين راههاي معرفي شده 
، به شدت تنبيه زد ميگام بردارد و اگر كسي از اين دستورات و راههاي اديان سرباز 

شد و از سوئي نيز، محافظان اوهام و خرافات دست از كار برنداشته و همچنـان   مي
ديان مشغول بودند و حتي كار به جـايي رسـيد   به پيچ و تاب دادن و زيبا ساختن ا

كه در اذهان مردم اينطور تلقين كردند كه اگر زندگي شـما پـر از فقـر و بـدبختي     
، دكنياست و اگر پادشاهي مي هنرا مقدر داشتآاست، اين قسمت شما بوده و خداوند 

م در يك كـال . است هباز خداوند آن زندگي آسان و خوب و خوش را برايتان رقم زد
آزادي توسط اديان و اوهام پايمال شـد و ميـدان بـراي تاخـت و تـاز محـافظين و       
مستشاران اديان و مذاهب كامالً و بمرور باز گرديد و از ديگر سو ميـدان انديشـه و   

زندگي كامالً زهرآلود گشت  روايناز . تر شد هها هر روز بسته و بست عمل براي انسان
ها بود كه زير يـوغ اديـان زنـدگي را بسـر      د انسانو اين تلخي و ناگواري تقصير خو

اي بين زن اثيـري و زمينيـان وجـود     هبه ماجرا برميگرديم و اينكه هيچ رابط  . بردند
آهسته از ) شد هكه قبالً شرح داد(نداشته و روح او با وجود لباس سياه چين خورده 

وشهاي زير تنش بيرون آمده و در مجموع وجودش خوراك لذيذي براي كرمها و م
  . است هزمين شد

-، بـي رتـ تـر، سـخت  در اين بند لحن راوي كامالً تغيير كرده و با حالت جـدي 
رگ (... شود و با قيد جمـالت  از زن اثيري صحبت مي، ترتر و بسيار صريحتعارف

شدن بودند و خوراك لذيذي براي كرمها  ههايش منتظر پوسيد و پي و استخوان
  . دارد ه و صاحب و منشأ اوهام ابراز مينفرت خود را از ريش...) و
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اي سـرد   هآيد كه تا دنيا دنيا بوده او در يك اتاق با مرد به نظر راوي اينطور مي
دارد كـه از ازل و ابتـدا    آشكارا اعـالم مـي   و. است ه، بسر بردتحس و حركو بي

حركت و حس چنين موجودي وجود نداشته و هميشه و هميشه اين موجود بي
در صورتيكه اديان مختلف قائل به وجود او شده و او را برترين قـدرت   است هبود

كند و آنچـه هسـت و نيسـت، سـتاره و مـاه و       اند كه حركت مي ازلي شناسانده
خالصه هستي از او شكل گرفته و هم اوست كـه   حيوان و انسان و گل و گياه و

تـرل هـر   اينها را ساخته است و همچنين بر همـه چيـز احاطـه دارد و كن    ههم
  . اي در دست اوست پديده

با پيكره اجتمـاع   بوف كورو در اين نقطه بارزترين دليل شكاف و جدائي راوي 
را ) طبيعـه و اديـان  مـاوراء (شود چرا كه ديگر به هيچوجه متافيزيـك   آشكار مي

، نگرد و اين درست در حالي است كه حقارت به آنها مي ي قبول ندارد و به ديده
نفوذ كرده و به تدريج بـه كنـه اصـلي محـيط اوهـام اوليـه پـي         تا اعماق قرون

تر و روشنتر ايـن محـيط را تشـريح و     است و در بندهاي بعدي بسيار دقيق برده
  . كند كه به هنگامش به آن اشاره خواهد شد تفسير مي

هـاي قـديمي را درك    ياي قرار گرفته كه به آساني رمـوز نقاشـ   راوي در نقطه
اسـت و آنچنـان در    ابهاي مشكل فلسفي را شناخته و فهميدهكند و اسرار كت مي

هاست كه ديگر گذشته و آينده برايش مفهوم خاصي را  ههمين نقطه غرق انديش
) در قسـمت دوم داسـتان  ( بوف كـور گيرد چنانچه در صفحات بعدي  در بر نمي

كند مبنـي بـر اينكـه، گذشـته و آينـده بـه        اشاره مستقيم به همين موضوع مي
نويسـند، از   اندازند، دعا مي تعلق دارد و اينان هستند كه رمل مي ها هرجال جهان

كنند و با هزاران نيرنگ، ريـا، دروغ   دهند، سرنوشتها را تعيين مي آينده خبر مي
هـا و انحـراف افكـار را     هحضور شـب و سـياهي انديشـ    ي هو دغل و تزوير سيطر
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مان با نشو و نماي رسـتنيها و  كند كه همز و در ادامه اشاره مي. كنند تداعي مي
دهـد كـه    ها، حالتي به او دست مي جنبش جانوران و در گردش زمين و آسمان

را دارد و شدت اين حالت را به كشـيدن  ) شاهكار(توان و قدرت خلق اثر هنري 
تـا   كنـد  سازد و اين حـس او را وادار مـي   هاي زن اثيري مربوط مي نقاشي چشم

  . شود همين فكر باعث شادي مخصوصي در او ميتصميم خود را عملي سازد و 
ها نياز شـديد   ها و يا داشتن طرح اين چشم راوي به اين نقاشي كردن از چشم

خواهـدبود كـه در ادامـه     دارد چرا كه اين نقاشي يكي از عناصـر بسـيار مهمـي   
داستان حاوي پيامهاي عميق و مهم خواهدبود، آنچنانكـه خواهدآمـد و علـت و    

ولـي در اينجـا همـين بـس كـه      . خواهد شـد  به هنگام شرح دادهمعلول مسئله 
اگر سـؤال  . ها تصميم دقيق راوي است و حالت شادي او نقاشي كردن اين چشم

شود كه چرا راوي براي كشيدن اين طرح شاد اسـت جـواب ايـن اسـت كـه او      
هائي  به انسان) از زن اثيري(ها  خواهد با در دست داشتن نقاشي همين چشم مي
انـد و درك و برداشـت و    هيلسوفاني اشاره كند كه در دوران بسيار دور زيستيا ف

اند  است به اين مفهوم كه ديگراني بوده فهم اينان درست و دقيق مثل راوي بوده
انـد كـه بـه     اي بنام خدا باور نداشته اند و به پديده انديشيده كه همانند راوي مي

    . داليل آن خواهيم پرداختهنگام، به همين مسئله و علت اين نقاشي و 

  33بند 
زد خاموش كردم، دو شمعدان آوردم و باالي سر  باالخره چراغ را كه دود مي«

جلو نور لرزان شمع حالـت صـورتش آرامتـر شـد و در سـايه       -او روشن كردم 
كاغـذ و لـوازم كـارم را     -روشن اتاق حاالت مرموز و اثيـري بخـودش گرفـت    

خواستم اين  چون ديگر اين تخت مال او بود مي -برداشتم آمدم كنار تخت او 
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شكلي كه خيلي آهسته و خرده خرده محكوم بـه تجزيـه و نيسـتي بـود، ايـن      
شكلي كه ظاهراً بي حركت و بيك حالت بود سر فـارغ از رويـش بكشـم، روي    

كه از اين صورت در مـن   همان خطوطي -  . كاغذ خطوط اصلي آنرا ضبط بكنم
نقاشي هر چند مختصر و ساده باشد ولي بايـد تـأثير    -  . ممؤثر بود انتخاب بكن

بكند و روحي داشته باشد اما من كه عادت به نقاشي چاپي روي جلد قلمـدان  
 موهوميبودم حاال بايد فكر خودم را بكار بياندازم و خيال خودم يعني آن  كرده

ت كه از صورت او در من تأثير داشت پيش خودم مجسم بكنم، يك نگاه بصـور 
كـردم   كه از صورت او انتخـاب مـي   هائي او بياندازم بعد چشمم را ببندم و خط

روي كاغذ بياورم تا باين وسيله با فكر خودم شايد ترياكي بـراي روحِ شـكنجه   
  . ها و اشكال پناه بردم باالخره در زندگي بي حركت خط -ام پيدا بكنم  شده

نقاشـي از   -صي داشت ي نقاشي مرده ًمن تناسب مخصو اين موضوع با شيوه
هاي بسته او، آيا  ولي چشم ها، چشم. ها بودم اصالً من نقاش مرده -روي مرده 

قدر كافي در فكر و مغر من مجسـم    هالزم داشتم كه دوباره آنها را ببينم، آيا ب
    نبودند؟
دانم تا نزديك صبح چند بار از روي صورت او نقاشي كردم ولي هيچكدام  نمي

از ايـن كـار نـه خسـته      -كـردم   شد، هرچه ميكشيدم پاره مي يموافق ميلم نم
    . كردم شدم و نه گذشتن زمان را حس مي مي

تاريك روشن بود، روشنائي كدري از پشت شيشه هـاي پنجـره داخـل اتـاقم     
بود ولي چشم  بود، من مشغول تصويري بودم كه به نظرم از همه بهتر شده شده
اهان پـوزش ناپـذيري از   نبود مثل اينكه گآن چشم هائيكه بحال سرزنش    ها؟

يكمرتبه همه  -توانستم روي كاغذ بياورم  باشد، آن چشم ها را نمي من سر زده
بود، هر  كوشش من بيهوده -بود  ها از خاطرم محو شده زندگي و يادبود آن چشم

ناگهان ديدم  -كردم، نميتوانستم حالت آنرا بخاطر بياورم  چه بصورت او نگاه مي
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همين وقت گونه هاي او كم كم گل انداخت، يك رنگ سرخ جگركي مثـل  در 
هـاي بـي انـدازه بـاز و      رنگ گوشت جلو دكان قصابي بود، جان گرفت و چشم

بود و با روشـنايي   هائيكه همه فروغ زندگي در آن جمع شده چشم -متعجب او 
هاي بيمار سرزنش دهنده او خيلـي آهسـته بـاز و     درخشيد، چشم ناخوشي مي

براي اولين بار بود كه او متوجه من شد، به من نگاه كرد  -صورت من نگاه كرد ب
اي بـيش طـول    اين پيش آمد شـايد لحظـه   -هايش به هم رفت  و دوباره چشم

 -هاي او را بگيرم و روي كاغذ بياورم  نكشيد ولي كافي بود كه من حالت چشم
    . شي را پاره نكردمبا نيش قلم مو اين حالت را كشيدم و اين دفعه ديگر نقا

شده،  است، زنده بعد از سرجايم بلند شدم، آهسته نزديك او رفتم، بخيالم زنده
اما از نزديك بوي مرده، بوي مـرده تجزيـه    -عشق من در كالبد او روح دميده 

لوليدند و دو مگس روي تنش كرمهاي كوچك در هم مي -شده را حس كردم 
بود ولـي   او كامالً مرده -شمع پرواز ميكردند زنبور طالئي دور او جلو روشنائي 

بـودم، آيـا    آيا در حالـت رويـا ديـده   . دانم نمي   هايش باز شد؟ چرا، چطور چشم
    . حقيقت داشت

نـه،   -خواهم كسي اين پرسش را از من بكند، ولي اصـل كـار صـورت او    نمي
اغـذ  هـايش را روي ك  ها را داشتم و روح چشم هايش بود و حاال اين چشم چشم

خورد، اين تني كه محكوم به نيستي و طعمه  داشتم و ديگر تنش بدرد من نمي
حاال از اين ببعد او در اختيار من بود، نه مـن  ! كرم ها و موشهاي زيرزمين بود

هـايش را   توانسـتم چشـم   -هر دقيقه كه مايل بودم مي . دست نشان دهنده او
ر قوطي حلبي خودم كه جاي نقاشي را با احتياط هرچه تمامتر بردم د -ببندم 

  »  . دخلم بود گذاشتم و در پستوي اتاقم پنهان كردم
شود كه دود ميزنـد و راوي آنـرا خـاموش     در ابتداي بند صحبت از چراغي مي

كند كه اشاره دقيقي است به راهها  كند و در عوض دو شمعدان را روشن مي مي
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و افكنـي در راسـتاي آزادي   هائي كه انحراف يافته و بجاي پرت هو فلسفه و انديش
شـوند پـس راوي بـا     زند و باعث راه گـم كردگـي مـي    انسان و حقيقت، دود مي

شـان   هها و چگونگي انحراف آنها، دست رد بـر سـين   شناخت و درك اين انديشه
شمارد و در عوض از چـراغ دانـش خـود و خـرد خـود كـه       زده و آنرا مردود مي

نور اين شمعها گرچه لرزان هستند . زدرواف مي سنبل آن دو شمعدان هستند، بر
در همين پاراگراف بند سي و سه . زند اما خيلي بهتر از چراغي است كه دود مي

اسـتفاده  )) موهـومي ((راوي پرده از چهره زن اثيري برداشته و آشكارا از كلمـه  
حاال بايد فكر خودم را به كار بيانـدازم و  ... «نويسد كند به اين ترتيب كه مي مي
ل خودم يعني آن موهومي كه از صورت او در من تأثير داشت، پيش خودم خيا

  » ...مجسم بكنم
، زن اثيري يك وهـم يـا خيـال    بوف كوربنابراين روشن است كه از نظر راوي 

    . است و اين موهوم چيزي جز خرافه نبوده و نيست
مســئله ديگــري كــه در همــين بنــد درخشــش خاصــي دارد، نقاشــي از روي 

  ! ها بوده ت و اينكه راوي نقاش مردهاس مرده
اسـت و بـا نقاشـي     ها بوده برد كه در طول اين سالها او نقاش مرده ميراوي پي

داده و بـا   كردن روي جلد قلمدان، همان افكار تاريـك و دود زده را تـزئين مـي   
و يا بالعكس از هند بـه ايـران   (است  فرستاده رنگ و لعاب زدن به هندوستان مي

كشد و تنها به كشـيدن   از اينرو ديگر آن تصوير هميشگي را نمي). ستا آمدهمي
اي در  كار سير دوبـاره  از سوئي نيز با اين. پردازد ها و از ديدگاه خودش مي چشم

دهـد و   باشد، انجام مي ها كه سنبل عميق اوهام مي چگونگي پيدايش اين چشم
شـود و   ك استفاده ميي تريا هبه طور مستقيم و مستقل از كلم بار در ضمن اين

تا بـه  ... «   :عين جمله راوي در اين خصوص چنين است. از شراب خبري نيست
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  ». ام پيدا كنم شدهشكنجه اين وسيله با فكر خودم شايد ترياكي براي روح 
اسـت و ايـن    هاي پنجره داخل اتاق راوي شـده  هروشنايي كدري از پشت شيش

باشد كه از بيرون  روشنائي كدر مي راي اهميت است چرا كه هنوز اينامسئله د
است و اين مسئله به بند بعدي ربط دارد چرا كه در آنجا  به داخل اتاق وارد شده

    . شود خورشيد و روشنايي است ياد مي) سحر(از خروس كه نشان سپيده 
هـاي زن اثيـري در حقيقـت در ذهـن راوي صـورت       باز و بسته شـدن چشـم  

نها به نقاشي انتقـال يابـد و از ايـن طريـق راوي     گيرد تا كيفيت عمق نگاه آ مي
ها و برداشتهاي خود را براي ديگران بنويسد و به يادگار  تواند كيفيت انديشه مي

كـه انگـار    ها حالتي سرزنش كننـده دارنـد طـوري    بگذارد و اما اينكه اين چشم
 طهسازد كه از نق است و اين مفهوم را مي گناهان پوزش ناپذيري از راوي سرزده

اسـت كـه قابـل بخشـش      مذهبيون و اديان، راوي مرتكب گناه بزرگي شده نظر
تيشـه بـه ريشـه آنهـا       با افشاي اوهام و خرافـات،  واقع، نيست چرا كه راوي در 

    . است و از اينرو گناه او پوزش ناپذير است زده
كند و آن  عنصر بسيار مهم ديگري در همين بند براي اولين بار حضور پيدا مي

است كه بعداً نيز با آن روبرو خواهيم شـد و  )) دو مگس زنبور طاليي((شاره به ا
كـه  (اما دو مگس زنبور طاليي اشاره به آثار مدون دو هزار و پانصد ساله اسـت  

    ). اند تزئين يافته
گـردد و   پس آنچه قابل ذكر و بحث است به دو هزار و پانصد سال پيش بر مي

وهام قرار دارد و تنها پس از اين سالهاست كه فلسـفه و  اي از ا هاله قبل از آن در
نيـز  بررسـي  اند كه قابـل   انديشه و هنرهاي مختلف مدون گشته و شكل گرفته

اسـت پايـان    طـور كـه راوي خواسـته    هستند در هـر صـورت كـار نقاشـي و آن    
قوطي حلبي كه جاي دخلم بـود  در«گيرد  پذيرد و در بايگاني ذهن جاي مي مي
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    . »پستوي اتاقم پنهان كردم گذاشتم و در
اين قوطي حلبي و جاي دخل راوي كه در آينـده نيـز چنـد بـار ديگـر تكـرار       

اي از  هـا، برداشـتها و خالصـه    هتحقيقـات، مـدارك، انديشـ    به خواهد شد، اشاره
دانش و درك راوي است و در حقيقت هستي راوي از نقطه نظر خرد، انديشه و 

از پايان بخش اول داستان، نقش خاصـي را ايفـا    باشد و در نقاطي اش مي هفلسف
خـوريم   در پاراگراف پاياني بنـد، از زبـان راوي بـه ايـن جملـه بـر مـي         . كند مي
ايـن  » . ي او حاال از اين به بعد او در اختيار من بود، نه من دسـت نشـانده  «:كه

ر روشني به ماجراي خليفه بودنِ انسان از سوي خداوند ب ي دقيق و هجمله اشار
و حاال كـه  . نشاندهخليفه يعني نماينده، دست. روي زمين از ديدگاه اسالم است

 ساست، قضيه حالتي بـر عكـ   هاز بين رفت منبع و منشاء اوهام و خرافات مرده و
ي خدا نيسـت   در اين نقطه، ديگر انسان، خليفه و دست نشانده به خود گرفته و

  . است هتواين اوهام است كه در اختيار انسان قرار گرف
  !  دهد و چه اتفاقات ديگري در سر راه قرار دارند؟ ببينيم راوي چگونه ادامه مي

  34بند 
بـود،   ي كافي خستگي در كرده گويا باندازه. رفت شب پاورچين پاورچين مي«

ي رهگـذري   رسيد، شايد يك مرغ يا پرندهصداهاي دوردست خفيف بگوش مي
هاي رنگ پريده  -در اين وقت ستاره - روئيدند خواب ميديد، شايد گياه ها مي

روي صورتم نفس ماليم صبح راحس كردم . شدند هاي ابر ناپديد مي پشت توده
  » .و در همين وقت بانگ خروس از دور بلند شد

قبل از شرح اين بند ناچارم به اين نكته بپردازم كه صادق هدايت با حساسيت 
دهـد، از حشـو و    هـم قـرار مـي   و دقت بسيار زيادي حروف و كلمات را در كنار 
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ها و كلمات داراي بارهـاي سـنگيني بـر     هكند و جمل گويي كامالً پرهيز مي زياده
سي و چهار و با اينهمه اختصار در حدود پنج، شش سطر و بند . دوش خويشند

. اسـت  جـاي داده  در خـود ها را در يك پاراگراف ساده، دريائي از معاني و انديشه
ي  و ديگر آثار اين نويسنده( بوف كورحروف در سرتاسر  اين معجز بودن كالم و

بـراي نمونـه در ابتـداي همـين بنـد بـا كلمـات پـاورچين         . نمايان است) بزرگ
    . كنيمپاورچين برخورد مي

به نظرم الزم مي آيد كه اين زيبائي كالم را در اينجا مقـداري مختصـر شـرح    
    . دهم

كنـد   ين، از كلمات آرام آرام استفادهتوانست بجاي پاورچين پاورچ نويسنده مي
. شد شد و يا سياهي شب بتدريج تمام مي شب به آهستگي دور مي   :و يا بنويسد

» رفـت  شب پاورچين پاورچين مـي «اما هيچكدام ازاين جمالت به قدرت جمله 
  . بودنمي

    :و حاال شرح بند
امـع  سـايه آن بـر جو  دگي جهالت، انحراف فكري و سـياهي خرافـات و گسـتر   

 ها در سنبل شب قرار گرفتـه و ايـن تـاريكي و سـياهي بصـورت      بشري و انسان
با عجله و شـتاب ميـدان را بـراي نـور و     . پاورچين پاورچين در حال رفتن است

كند و با سماجت در اين فكر است كه هنوز باقي بماند و بـه   روشنائي خالي نمي
    . نشيند ها عقب نمياين راحتي

 »بـود  ي كافي خستگي در كـرده  گويا به اندازه«   :ز آن داريمي بعد ا و در جمله
ي كافي و در طول هزاران سال بـر   اي و اوهام به اندازه يعني اين انحراف انديشه

است و حسـابي بـر جوامـع بشـري      هاذهان و افكار حكومت كرده و حضور داشت
ا بـه  اما ديگر وقت آن رسيده كـه جـايش ر  . است تسلط داشته و حكمراني كرده
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بـوديم و    ي عشق چندين بـار برخـورد كـرده    هقبال با كلم  . نور خرد و مهر بدهد
توضيحي هر چند مختصر از مهر را به آينده موكول كرديم و اينكه اين دو كلمه 

عشق از ريشه و پايه، همان عشَق . داراي بارهاي فرهنگي جدا و مختلف هستند
هـيچ  ) عشَـق (ايـن گيـاه   . م داردعربي است كه در زبان فارسي گـل نيلـوفر نـا   

ي آنها استفاده  اي از خود ندارد و از پيكر ديگر گياهان باال رفته و از ريشه ريشه
اند كه گل نيلوفر، در هر گياهي بپيچد، آنرا كامالً و به مرور خفّـه   آورده. كند مي
است و مفعول آن  ي عشق، عاشق فاعل كلمه. رساندكند و آنرا به نابودي مي مي

شدن در راه معشوق و يا خود عشـق،   هكشتن و كشت، در فرهنگ عشق. معشوق
امـروزه بسـياراني،    و اين در حاليست كـه . باشد داراي ارزشي واالست و مجاز مي

كه مهر، اولـين آيـين بشـري اسـت و      در صورتي. گيرند عشق را با مهر، يكي مي
ردشت، از همين آيـين  و تمامي فرهنگ ز. اند ايرانيان به آيين مهري باور داشته

ي كامالً مجزا از همديگرند و با  بنابراين مهر و عشق، دو پديده. است گرفته شده
-يـابي و تبـار   گيري زبان و به خصوص ريشـه نگاه در طول تاريخ بشري و شكل
شود كه جهانِ اين دو، صد درصد با هم تفاوت  شناسي واژگان، كامالً مفهوم مي

تر كه، يك مهر ورز به جان خـود و جـانِ جهـان و     ادهنه از اين س. داشته و دارد
گذارد و در مقابل يك عاشق، به خاطر عشقي كه بـه   هستي، ارزش و احترام مي

ي افراد انتحاري كه  پديده(االهيات و معبود خود دارد حاظر به خودكشي كردن 
اي خـاص را همـراه خـود منفجـر      بندند و مكان يـا نقطـه  به خودشان بمب مي

وهمچنين در همان راستا، به جان ديگران، ارزشي نگذاشته و . هستند) ندكن مي
ي بسياري  ي فردوسي در بر گيرنده شاهنامه. كنند به جان ايشان لطمه وارد مي

كـاري در آن، هنـوز در   باشـد و بـا وجـود دسـت     از همين مفاهيم فرهنگي مهر مي
بايد در نظر داشـت  . شود بسياري از اتفاقات جاري در آن، به فرهنگ مهر اشاره مي
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ي بسـياري   كه فردوسي نيز، در همان زمان، خود تحت فشار بوده و از طرح وارائـه 
طوري كه در قسمتي از شاهنامه، حـدود هـزار بيـت از    . است مطالب، هراس داشته

ودقيقـي پيشـتر از   ! گنجانـد  ي خود مي شاعري ديگر، به اسم دقيقي را در شاهنامه
ي مـرگ، آنـرا بـه پايـان      ولي به واسطه. بود ه را آغاز كردهفردوسي، نوشتن شاهنام

ي  ي مهم اينست كه فردوسي به خـاطر فشـاري كـه از سـوي سـلطه      نكته. نرساند
در صورتي كـه   13شود به دقيقيِ شاعر، توهين بكند اسالم بر او وارد بوده، ناچار مي

                                               
ابياتي كه او سـروده شـامل   . رگ او، باعث شدكه آنرا به پايان نرساندرا نوشت اما م امهدقيقي شاعري است كه پيش از فردوسي، شاهن -13 

بـه دقيقـيِ    »نابكـار « ي  و حتي فردوسـي، بـا بكـار بـردن كلمـه     . گيرد بيت است كه دست نخورده، توسط فردوسي، در شاهنامه قرار مي 1000
    اما چرا؟. تواند باشد و اين گفتار فردوسي بي دليل نمي! شاعر، مي تازد

واز آنجـا كـه محمـود غزنـوي انسـاني      . اسـت  زيسته و حكمران يا شاه وقت، محمود غزنـوي بـوده   سال پيش، مي 1000سي در فردو
است، و از سويي آن فرهنگ با اسالم، همخواني نداشته،  فردوسي براي طرح آنچه تاريخ و فرهنگ ايران بوده  مسلمان و مذهبي است، 

از . اسـت پـر گردانـد    ، از مهر و زردشت ياد كرده وآنچه را كه شاهنامه از آن بـري و خـالي بـوده   ناچار شده است كه با ترفندي اديبانه
بيت دقيقيِ شاعر، و به خاطر تـرس از   1000، پيش از آوردن )خواب ديدن فردوسي، دقيقي را هدر قسمت ب(همين روست كه فردوسي 

ي اينكه دقيقي، در سرودن شعر و شـاهنامه، ضـعيف و سسـت     انده و با بهانهدقيقي را نابكار خو دربار وتنبيه احتماليِ تند روان اسالمي؛
  :اينگونه بسرايد كه! است

  چنان ديد گوينده يك شب به خواب
  داشتي چون گالب كه يك جام مي

  دقيقي ز جايي پديد آمدي
  بر آن جام مي داستانها زدي

  به فردوسي آواز دادي كه مي
  مخور جز بر آيين كاووس كي

  :مده كهآ ه بعد از چند بيت، اينگونهودر ادام
  بدين نامه گر چند بشتافتي

  كنون هر چه جستي همه يافتي
  ازين باره من پيش گفتم سخن

  سخن را نيامد سراسر به بن
  ارجاسب بيتي هزار زگشتاسب و

  بگفتم سرآمد مرا روزگار
  گرآن مايه نزد شهنشه رسد

  روان من از خاك بر مه رسد
  بگفت كوكنون من بگويم سخن 
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هر چند . رسد چنين برخوردي از سوي شخصي به نام فردوسي، ناممكن به نظر مي
  . اين مسئله دليل دارد

در اين حـال و هـوا،   . رود به هر حال اين شب است كه پاورچين پاورچين، مي
ي اوهام است، به گوش  هاي باقيمانده هآور نالصداهاي دوردست خفيفي كه پيام

. گويـد  بينـد و هـذيان مـي    اي خـواب مـي   رسد، انگاري يـك مـرغ يـا پرنـده     مي
هاي انسان، رنـگ از   ي نمايندگي اوهام در انديشه ه منزلهپريده بهاي رنگ هستار  

                                                                                                  
منم زنده اوگشت با خاك جفت  

بيت شاهنامه را نوشته است اما اآلن او مرده و اين من هستم كه بايد كل شاهنامه را،  1000گويد كه دقيقي  به اين طريق فردوسي مي
را كه بعد از ايـن بيـت   آورد ومسئوليت آنچه  و از اين نقطه عين ابيات دقيقي را مي. طور كه در خور، شايسته و بايسته است؛بنويسم آن
كند كه او نابكار بـوده و در   آورد و به دقيقي حتي توهين مي بعد از پايان ابيات دقيقي، چند بهانه مي .دارد آيد، از گردن ِخود بر مي مي

  :ي همان ابيات دقيقي داريم و از خود شاهنامه، در ادامه. است سرودن شعر، سست و ناپايدار و نادرست بوده
  مه افتاد دست منچو اين نا

  به ماهي گراينده شد شست من
  نگه كردم اين نظم سست آمدم

  بسي بيت نا تندرست آمدم
  من اين زآن بگفتم كه تا شهريار

  بداند سخن گفتن نابكار
  دو گوهر بد اين با دو گوهر فروش

  كنون شاه دارد به گفتار گوش
ي  كه از خويش باز گويد، شايد جانش را از دست بدهد؛ناچارا شـاهنامه ازينرو فردوسي در هراس اينكه آن مطالب را نه از دقيقي بل

در ايـن هـزار بيـت    .رهانـد  آورد و با اين شگرد ادبي شاعرانه، جان خود را از خطر مـي  ي گفتار خويش و با نامِ او مي دقيقي را در ادامه
خجسته پـي و نـام او   «: برد و بيت اين است نام مي) تزردش(او آشكارا اززردهشت   .دقيقي، مسائل فلسفي و فرهنگي عميقي نهفته است

تر اينگونـه   و در چند بيت پايين.سوي تو خرد رهنمون آورم - به شاه كيان گفت پيغمبرم//// كه اهرمن بدكنش را بكشت - زردهشت
شود و بلـخ در برابـر    بلخ ياد مي و در همان قسمت از« .به كشور نگر تا چه آيين نهاد - نخست آذر مهر بر زين نهاد: شود از مهر ياد مي

كـه   - به بلخ گزين شد برآن نوبهـار //// فرود آمد از تخت و بر بست رخت - چو گشتاسب را داد لهراسب تخت» شود ياس ميقمكه، 
حتـي در   رسـد كـه   طور به نظر مـي  اين«. كه مر مكه را تازيان اين زمان - مر آن جاي را داشتندي چنان//// يزدان پرستان بدان روزگار

نيـز بـه   ) خـرم دينـان، خـرم دينـي    ( زمان فردوسي، سخن گفتن از آيين مهر و يا آيين زردشتي، ممنوع بوده، چندان كه حتي دين بهـي 
واضح است كه از داخل ايـران نيـز داليلـي در دسـت اسـت كـه       .ي فشار تازيان و ستم آنها، روي به ضعف و نابودي نهاده است واسطه

چه، مؤبدان زردشتي و مغان نيز، خودشـان زيربنـاي، هجـوم تازيـان را فـراهم      . هاي ايران را مهيا ساخته استپذيرش دين خارج از مرز
  .آورده بودند
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هـاي   دهند و پشت تـوده  تدريج اعتبارشان را از دست ميه رخسارشان پريده و ب
روند و درست در همين كشاكش زيباست كـه راوي  ابر ناپديد شده و از بين مي

كنـد و در همـين نقطـه     هايش حس مي هنفس ماليم صبح آزادي را بر روي گون
    . رسد انگ خروس به گوش ميب

اسـت و ايـن    ي خورشـيد بـوده   در اساطير باستان، خروس همواره مورد عالقـه 
    . دهد را خبر مي) روشنائي(مدن سحر و سپيده آ خروس است كه

نقش آواز خروس در پايان اين بند آنچنان شيوا، جذاب و خوشايند اسـت كـه   
بعد از آنهمه جنگ و جدال دروني و دارد و اينكه راوي  انسان را به شگفت وا مي

هاي گوناگون و شناخت علت وجودي اوهام، بـاالخره بـا    هتحقيق و بررسي فلسف
يك جمع بندي كلي تا اينجاي داسـتان را بـه دسـت    ) سي و چهار(نوشتن بند 

اما هنـوز راوي  . ي و فلسفي استردهد كه سرشار از اشارات زيباي ادبي، هن مي
اري دارد كه همگي آنها را همچنان و بـا زيبـائي هرچـه    ي بسي هاي ناگفته هگفت
ف لـ مختي هـا  و از فرهنـگ . ريزدتر در قالب حروف و كلمات و جمالت مي تمام

از اينجـا بـه بعـد    . دهـد  صحبت به ميان آورده و آنها را توضيح مي، بسيار دوري
شان  بود، چگونه كيفيت دقت شود كه عناصر داستان كه قبالً هم از آنها ياد شده

 . ي ماجرا و حاال ادامه!   كند و عملكرد هر كدام از آنها چگونه است؟ تغيير مي

  35بند 
اي كه تنش شروع به تجزيه شـدن   با مرده   توانستم بكنم؟ آيا با مرده چه مي«

بود اول به خيالم رسيد او را در اتاق خودم چال بكنم، بعد فكر كردم او را  كرده
هاي نيلـوفر كبـود    - اندازم، در چاهي كه در آن گلببرم بيرون و در چاهي بي

اما همه اين كارهـا بـراي اينكـه كسـي نبينـد چقـدر زحمـت و         -باشد  روئيده
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 خواستم كه نگاه بيگانه باو بيفتد، همه ايـن  عالوه نميه ب! تردستي الزم داشت 
من بـدرك، اصـالً    -بايست به تنهائي و به دست خودم انجام بدهم  كارها را مي

اما او، هرگـز، هـيچ كـس از مردمـان        اي داشت؟ دگي من بعد از او چه فايدهزن
او  -مرده او بيفتد ه بايستي كه چشمش ب -معمولي، هيچكس بغير از من نمي

بود بـراي اينكـه    اش را تسليم من كرده بود در اتاق من، جسم سرد و سايه آمده
باالخره فكري به  -نشود  دهكس ديگري او را نبيند براي اينكه به نگاه بيگانه آلو

كردم و در چمدان، همان چمـدان كهنـه    اگر تن او را تكه تكه مي: نظرم رسيد
دور، خيلي دور از چشم مـردم و   -بردم بيرون  گذاشتم و با خودم مي خودم مي

    . كردم آن را چال مي
اين دفعه ديگر ترديد نكردم، كارد دسته استخواني كه در پستوي اتاقم داشتم 

وردم و خيلي با دقت اول لباس سياه نازكي كه مثل تار عنكبوت او را در ميان آ
 -بود را پاره كردم  كه بدنش را پوشانده تنها چيزي -بود  خودش محبوس كرده

بود چون بلندتر از معمول به نظرم جلوه كـرد، بعـد    مثل اين بود كه قد كشيده
لويش بيرون آمـد، بعـد   ي سرد از گ هاي خون لخته چكه –سرش را جدا كردم 

دستها و پاهايش را بريدم و همه تن او را با اعضايش مرتب در چمدان جا دادم 
در چمـدان را قفـل كـردم و     -و لباسش، همان لباس سياه را رويش كشـيدم  

كه فـارغ شـدم نفـس راحتـي كشـيدم،       همين –كليدش را در جيبم گذاشتم 
قت آنقدر احساس خستگي در چمدان را برداشتم وزن كردم، سنگين بود، هيچو

    . تنهائي با خودم ببرمه توانستم چمدان را ب نه هرگز نمي -بود  من پيدا نشده
از اتاقم بيرون رفـتم تـا شـايد    . بود و باران خفيفي شروع شده يهوا دوباره ابر

 در آن حوالي ديـاري ديـده  . كسي را پيدا بكنم كه چمدان را همراه من بياورد
تر دقت كردم از پشت هواي مه آلود، پيرمردي را ديـدم كـه   كمي دور. شد نمي 

صورتش را كه با شال گردن پهني . قوز كرده و زير يك درخت سرو نشسته بود
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هنـوز چيـزي نگفتـه بـودم،     . آهسته نزديك او رفـتم . شد بود ديده نمي پيچيده
اي كرد به طوري كه موهاي تنم راسـت   ي خشك دو رگه و زننده پيرمرد خنده

ي نعـش   يه كالسكه. خواستي من خودم حاضرم هان اگه حمال مي: گفت شد و
، نسپرم ها برم شاعبدالعظيم خاك مي رو مي ها من هر روز مرده. كش هم دارم

زنه، من  كه مو نمي سازم، باندازه هركسي تابوت دارم به طوري من تابوت هم مي
  !... ))خودم حاضرم، همين اآلن
من بـا دسـت اشـاره بسـمت     . لرزيد هايش مي هكه شان قهقه خنديد به طوري

    :من نداد و گفت ام كردم ولي او فرصت حرف زدن به هخان
  “. ))الزم نيس، من خونه تو رو بلدم، همين اآلن هان -((

كـه     توان كرد؟شود مبني براينكه با مرده چه مي در آغاز بند سؤالي مطرح مي
چاهي بيانـدازد كـه دور    در را انديشد كه مردهپاسخ آن روشن است و راوي مي

پيشـتر از گـل نيلـوفر صـحبتهائي     . آن گلهاي نيلوفر كبود رنـگ روئيـده باشـد   
تي اسـت كـه بـه ايـن گلهـا      فبود و در اينجا تغييري كه حاصـل شـده، صـ    شده
اشاره كوتاه اينكه گـل نيلـوفر كـه در زبـان     . شده و آن هم كبودي آنهاست داده

بي است و كبودي رنگ آنها نشانه تفسـيرهاي  فارسي است، همان گياه عشَق عر
تـر نيـز از    باشـد كـه پـيش    انحرافي و اضافي بر آنهاست و سنبل آشكار دين مي

در نقاشـي روي  (سوي زن اثيري به پيرمردي كه زير درخت سرو نشسـته بـود   
 صحنه اول داستان كه سوراخ ديوار پسـتوي خانـه راوي ديـده   (و ) جلد قلمدان

اي حاكي از مسخره كـردن آنهـا    شد و پيرمرد قوزي با خنده تعارف مي) بود شده 
    . گرفت را نمي

كـارد دسـته   ) پسـتوي اتـاق  (در هر حـال راوي از ضـمير ناخودآگـاه خـويش     
آورد تا او را تكه تكه  گري انسان است ميرا كه حاكي از خوي وحشي ياستخوان
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    . كند
اول لبـاس سـياه   . .   »  :هدهد كـ  در اين قسمت از ماجرا، راوي اينگونه شرح مي

بود، تنها چيزي  نازكي كه مثل تار عنكبوت او را در ميان خودش محبوس كرده
 »بود پاره كردم كه بدنش را پوشانده

بـوديم و در اينجـا    اش اشاراتي كردهخوردگيقبال به همين لباس سياه و چين
هـوم كـه   بـه ايـن مف  . شاهديم كه همان لباس سياه به نازكي تار عنكبوت است

هاي مـذهبيون و گـره    خوردگي و تفسير و بسطديگر پيچيدگي موضوع و چين
خوردگي و مشكل بودن درك موضوعات اطراف اوهام، مثل سـابق نيسـت و بـه    

كـار و   شود و اينكه چرا بعد از اين به راحتي پاره مي وت است كهبنازكي تار عنك
و بلنـدتر از معمـول     دههيكل زن اثيري مثل اين است كه قد كشي، در نگاه اول

شـكل گرفتـه و از ايـن      طول ساليان بسيار دوري است كه اين پديده   نمايد؛ مي
  . جهت بسيار بلند و دور است

توانسته چمدان را به تنهايي حمل كند،  در هر حال راوي به اين بهانه كه نمي
كنـد تـا    يرا دو باره به ماجرا باز م) راهنما و فيلسوف قديمي(پاي پيرمرد قوزي 

اسراري ديگر را در خصوص او نيز مطرح نمايد و در اين حال، هوا دو باره ابـري  
  . است و باران خفيفي شروع شده

چمـدان حـاوي اوهـام را در كجـا        داند هوا ابري است چرا كه راوي دقيقاً نمي
اما باران خفيف، اميد كوچك و ضعيفي اسـت كـه راوي بـراي حـل     !   خاك كند

بيند كه زير درخت سرو از اين رو در بيرون پيرمردي را مي. داردمشكل در دل 
باشـد، خـود پيرمـرد از حمـل      است و بدون اينكه راوي حرفي زده هآزادي نشست

ي  كند و حتي اينكه خانه صحبتهايي مي   كش و تابوت؛ي نعش ها و كالسكه مرده
براين پيرمـرد از  بنا. داند و نيازي به هيچ چيزي از سوي راوي نيست راوي را مي
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ي مكالمـات او بـا راوي در    همه نيات، انديشه و اعمال راوي خبر دارد و از همـه 
هـاي او   هيد كه از سرتاسر مكنونات قلبي و انديشآي داستان بر مي هر دو مرحله

اي را كه  تر اينكه هر مرحله هكند و خالص آگاهي دارد و مثل سايه او را دنبال مي
امـور اسـت، پوشـيده     از نظر گاه اين فيلسوف كه آشـنا بـه  است،  راوي طي كرده

  . نيست
لرزند، چه؛ حريفي هايش مي ههاي او طوري است كه شان به همين خاطر خنده

تا آنرا از بين ببرد اما   و موفق شده  بردهبه ميدان آمده كه به منشاء توهومات پي
پيرمـرد قـوزي داراي   امـور، نـزد     آشنا بهضمير و تازههنوز هم اين حريف روشن

 اعتبار چنداني نيست و هنوز راهرو جواني است كه در مقابـل ايـن پيرمـرد، آن   
ي او  است و احتمـال لغـزش دوبـاره    ترين نقطه نرسيده بايد به عميق طور كه مي

شود و از سـرانجام كـار نـامطلع و     بنابراين راوي موي بر تنش راست مي. هست
  . نگران است

  36بند 
ام برگشتم، رفتم در اتاقم و چمـدان   لند شد، من به طرف خانهاز سر جايش ب

ي نعـش كـش كهنـه و     ديدم يـك كالسـكه  . در آوردمدم مرده را به زحمت تا 
. بـود  اسقاط دم در است كه به آن دو اسب سياه الغر مثل تشـريح بسـته شـده   

پيرمرد قوز كرده آن باال روي نشيمن نشسته بود و يك شالق بلنـد در دسـت   
من چمدان را به زحمـت در  . ولي اصالً بر نگشت به طرف من نگاه بكندداشت 

خـودم هـم   . درون كالسكه گذاشتم كه ميانش جاي مخصوصي براي تابوت بود
بعد چمدان را . رفتم باال ميان جاي تابوت دراز كشيدم تا بتوانم اطراف را ببينم

  . ام لغزانيدم و با دو دستم محكم نگهداشتم روي سينه
ر هوا صدا كرد، اسبها نفس زنان بـه راه افتادنـد، از بينـي آنهـا بخـار      شالق د
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شد و خيزهاي بلند و ماليـم   ي دود در هواي باراني ديده مي نفسشان مثل لوله
دستهاي الغر آنها مثل دزدي كـه طبـق قـانون انگشـتهايش را     . داشتند بر مي

روي زمين گذاشته باشند، آهسته بلند و بي صدا  بريده و در روغن داغ فرو كرده
صداي زنگوله هاي گردن آنها در هواي مرطوب به آهنـگ مخصوصـي   . شد مي

بود، به  يك نوع راحتي بي دليل و ناگفتني سر تا پاي مرا در بر گرفته. مترنم بود
فقـط  . خـورد  ي نعش كش آب تو دلم تكـان نمـي   طوري كه از حركت كالسكه

  . كردم ام حس مي ي سينه سنگيني چمدان را روي قفسه
پـردازد كـه جـاي بحـث و      ي مهم مـي  به دو مسئله بوف كوردر اين بند راوي 

ي راوي طبق قانون دسـتهاي   اول اسبهاي الغر سياهي كه به گفته. گفتگو دارد
دليل او كـه در   اند و دوم حالت راحتي بي آنها را بريده يا در روغن داغ فرو كرده

تري و در اينجا توضيح كامل بود هشد تر به آن اشاره حقيقت با دليل است و پيش
  . شود ارائه مي

در مورد اسبهاي الغر سياه كه در اوائل قسمت دوم داستان باز دوباره از همين 
است بايد گفت كه نويسنده مسـتقيما بـه    اسبها و با همين خصوصيات ياد شده

ها  وناينكه طبق قان مبني بر. قوانين وحشي صادر شده از سوي اديان اشاره دارد
هـاي   هو در جوامع مذهبي و بـاالخص در اسـالم، دسـت دزد را بريـده و در دور    

در عربسـتان صـعودي   . (انـد  كرده تر دست دزدها را در روغن داغ فرو ميپيشين
از نظر راوي اينگونه قوانين، ) همين قانون بريدن دست دزد، هنوز پاي برجاست

آنچنانكـه در     شـمارد؛ مـي  پست و ضد بشري است و به اين شـيوه آنـرا مـردود   
و در قسمت دوم داستان اينگونه ) چاپ اميركبير بوف كور(ي پنجاه و دو  صفحه

كننـد و دسـتهاي    هاي عميق خشك مـي  هيابوهاي تب الزمي كه سرف«آيد مي
مثـل اينكـه مطـابق يـك قـانون وحشـي،       . آنها منتهي به سـم شـده    خشكيده
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اند و دو طرفشان لش گوسـفند   رو كردهدستهاي آنها را بريده و در روغن داغ ف
 »... آويزان شده

ي آنهـا   رد بر سينهبنابراين او اين قوانين را منفور و ضد بشري دانسته و دست
الـت بـه   آن حو در مـورد دوم يعنـي احسـاس راحتـي كـردن راوي در      . زند مي

ي همگـي آن   ي اين مطلب است كـه او عينـا دارد ريشـه    خصوص، در برگيرنده
-ها را بـه خـاك مـي   نكند و آ ت و انحرافات اجتماعي را تشيع جنازه ميموهوما
طوري كه از . دليل باشدتواند بي پس حالت راحتي او با دليل است و نمي. سپارد

گويد كه  اما از عمد و با حالتي از طنز مي. خوردشادي آب توي دلش تكان نمي
 »بود بر گرفتهدليل و ناگفتني سر تا پاي مرا در يك نوع را حتي بي«

در اين سفر به ظاهر كوتاه و در حقيقت بلند كـه راوي همـراه پيرمـرد قـوزي     
ر ظـ تر خواهيم بـود و بايـد در ن   است و در بند بعدي شاهد مسائلي بسيار عميق

ي موهومـات در   ي قطعه قطعـه شـده   داشت كه در اين راه و در اين سفر، مرده
ي انحرافـات و مسـير    ن راهيان در كنـه اما ببينيم اي   چمدان و همراه آنان است؛
كنند و در سر راه چه چيزهايي وجود  طي طريق مي كج و معوج پيشين چگونه

  دارند؟

  37بند 
ي مـرا فشـار    ي او نعش او، مثل اين بود كه هميشه اين وزن روي سينه مرده

كالسـكه بـا سـرعت و راحتـي     . بـود  مه غليظ اطـراف جـاده را گرفتـه   . داده مي
گذشت، اطراف مـن يـك چشـم انـداز      كوه و دشت و رودخانه ميمخصوصي از 

  . بودم ديدهي جديد و بي مانندي پيدا بود كه نه در خواب و نه در بيدار 
كوههاي بريده بريده، درختهاي عجيب و غريب تو سري خورده، نفرين زده از 
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 هاي خاكستري رنگ به اشكال سه هكه از البالي آن خان دو جانب جاده پيدا بود
. شـد  هاي كوتاه و تاريك بدون شيشه ديده مي هگوشه، مكعب و منشور با پنجر

. هاي گيج كسيكه تب هـذياني داشـته باشـد شـبيه بـود      ها به چشم هاين پنجر
دانم ديوارها با خودشان چه داشتند كه سرما و بـرودت را تـا قلـب انسـان      نمي

توانسـت در ايـن    يمثل اين بود كه هرگز يك موجود زنده نمـ . دادند انتقال مي
هـا   موجودات اثيـري ايـن خانـه    ي هها مسكن داشته باشد، شايد براي ساي خانه

  . بود درست شده
برد، بعضي جاها فقط  مخصوصي و يا از بيراهه مي  چي مرا از جاده هگويا كالسك

بودنـد و پشـت آنهـا     هاي بريده و درختهاي كج و كوله دور جاده را گرفتـه  هتن
لند، بـه شـكلهاي هندسـي، مخروطـي، مخـروط نـاقص بـا        هاي پست و ب خانه
نهـا در  شد كه گلهـاي نيلـوفر كبـود از الي آ    هاي باريك و كج ديده مي هپنجر
اين منظره يكمرتبه پشت مه غليظ نا پديد . رفت بود و از در و ديوار باال مي آمده
نـم  فشـردند و نـم   در ميان گرفته مي كوهها را ي هابرهاي سنگين باردار قل. شد

بعد از آنكـه  . بود تكليف در هوا پراكنده شدهباران مانند گرد و غبار ويالن و بي
. آب و علف، كالسكه نعش كش نگه داشتمدتها رفتيم نزديك يك كوه بلند بي

 . ام لغزانيدم و بلند شدم همن چمدان را از روي سين
ي ي راوي سـنگين  هـا روي سـينه   هدر حاليكه سنگيني وزن موهومات و خرافـ 

كند كه چشم اندازي جديـد و   كش از مسيري عبور ميي نعش كند، كالسكه مي
  . مانند داردبي

هاي باستاني و بسيار قديمي در ميان درختان توسري خورده و حقير قرار  هخان
  . و كوتاه است كهايشان بدون شيشه و تاري هاند كه پنجر گرفته

مقـدس و مـذهبي نيسـتند     هاي ها چيزي جز كوشكها، ديرها و مكان هاين خان
هـاي   و در اين مكـان   . اند كه محل موجودات اثيري بوده و براي آنها ساخته شده
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-هاي كدر و تاريك است، دروس ماوراء ههاي كج و شيش همقدس كه داراي پنجر
هاست كه موهومـات و   و در همين مكان. شده تدريس مي) متافيزيكي(الطبيعي 

دور از    هـاي كـج  و با تفسيرها و تشـريح   شده هانحرافات فكري، شرح و بست داد
و همـواره بـوده و   . كننـد  دوزند و معرفـي مـي   علم و خرد، براي اوهام لباس مي

دهنـد و   هستند كساني كه اين لباسها را پوشيده و حتي آنها را بيشتر زينت مي
، سـازند ها، آنها را زيبا و پرهيبـت مـي   در رنگ و لعاب زدن به اوهام و اين مكان

هاي بلند و گذاردن  هپردازي در اين اماكن و ساختن تاالرها و منارنور براي مثال
  ... سازان و نقاشان و غيره هآثار هنرمندان و مجسم

ديـدگاه  (ي  بود و از پنجره ي خودش تعريفي را به دست داده قبال راوي از خانه
هايي هسـتيم   هاو صحبتهايي به ميان آمد و در اينجا شاهد خان) و نظرگاه فكري

گانشـان   هها و سازند هاي بسيار دوري ربط داشته و صاحبان آن خانه هكه به دور
انـد و برداشـت آنهـا از امـور و      هاي كوتاه و تاريك بوده هگانظر ها و هداراي پنجر

  . است اتفاقات جاري در اطراف زندگي، بسيار سطحي و كج بوده
ي مخصوصي و يا از  السكه از جادهاليكه كحو در پاراگراف دوم همين بند و در 

شـود كـه    دور جـاده اشـاره مـي    ي هبه درختهاي كج و كول   كند؛ بيراهه عبور مي
هاي پست و بلند به شكلهاي هندسي مخروطي و مخروط ناقص  پشت آنها خانه

و مردمـان  . هاي باريك و كج قرار دارند، كه اشاره به اهرام ثالثه هستند هبا پنجر
ي باريك ذهـن و  ها هوپنجر بوده هاي كج و انحرافي هداراي انديش ها نيز هآن دور

هـا دارنـد،    اي كه اين خانه خصوصيت برجسته. است فكرشان كج و منحرف شده
انـد كـه    ي نيلوفر كبودي هسـتند كـه از الي آنهـا در آمـده    لهابه تعبير راوي، گ

هـا چيـزي    اين خانه. ي مستقيم به ديدگاه هاي مذهبي و ديني آنان است اشاره
هاي مقدس و مذهبي نيستند كـه محـل موجـودات     ها و مكان جز كوشكها، دير
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هـاي مقـدس كـه داراي     و در اين مكـان   . اند اثيري بوده و براي آنها ساخته شده
الطبيعــي هــاي كــدر و تاريــك اســت، دروس مــاوراء ههــاي كــج و شيشــ هپنجــر

هومات و انحرافـات  هاست كه مو و در همين مكان. شده تدريس مي) متافيزيكي(
هـاي دور از علـم و خـرد،    ها و تشـريح  و با تفسير  شده فكري، شرح و بست داده

و همواره بوده و هسـتند كسـاني   . كنند دوزند و معرفي مي براي اوهام لباس مي
دهنـد و در رنـگ و    كه اين لباسها را پوشيده و حتي آنهـا را بيشـتر زينـت مـي    

سـازند و مـثال نـور    ، آنها را زيبا و پرهيبت مـي ها زدن به اوهام و اين مكانلعاب
هـاي بلنـد و گـذاردن آثـار      هپردازي در ايـن امـاكن و سـاختن تاالرهـا و منـار     

جسدها را موميايي  در مصر باستان. سازان و نقاشان و غيره ههنرمندان و مجسم
انـدو   شده ها پس از كوتاه زماني دوباره زنده مي اند و با اين باور كه مرده كرده مي

برايشان و در ظروف مخصوصي در گـور، غـذا و      گردد؛ روح به بدن ايشان باز مي
اند تا بعد از آنكه روح به قالب مرده باز آمد، بتواند تغذيه  گذاشته جواهرآالت مي

ها زنـده   و در نهايت تاسف حتي همسران ايشان نيز به همراه مرده! داشته باشد
بود كه انسان پـس از   ن اين انديشه جاي افتادهدر مصر باستا. اند شده به گور مي

هـا را موميـايي    دهـد و از ايـن جهـت مـرده     مرگ، روحش به زندگي ادامه مـي 
  . ي موميايي آشنايي دارند كردند و امروزه همه با اين پديده مي

هاست كه كبود و صاحبان  هگلهاي نيلوفر كبود اشاره به همين مراسم و انديش
هرگـز يـك      دارد؛ انـد و آنچنانكـه راوي اظهـار مـي     ور داشتهآنها به اين اوهام با
نويسد  باشد و در ادامه مي هها مسكن داشت توانست در اين خانه موجود زنده نمي

  . بود ي موجودات اثيري درست شده ها براي سايه كه اين خانه
. بو هسـتند در بند بعدي به وضوح خواهيم ديد كه گلهاي نيلوفر، كبود ولي بي

در بسـتر اوليـه، هـيچ    ) ماوراءالطبيعي و انحرافـي (هاي متافيزيكي  هي انديشيعن



103 
 

كـه در همـين بنـد و ادامـه، آنـرا       -انـد   بويي يا شرح و بسط و تفسيري نداشته
  . همراه ديگر مسائلي شرح خواهيم داد

  38بند 
جـايي كـه هرگـز     كي خلوت، آرام و بـا صـفا بـود يـ     پشت كوه يك محوطه

لي به نظرم آشنا آمد مثل اينكه خارج از تصور مـن  ناختم وش بودم و نمي نديده
آمد  بود، به نظر مي روي زمين از بته هاي نيلوفر كبود بي بو پوشيده شده. نبود

من چمدان را روي زمين . كه تا كنون كسي پايش را در اين محل نگذاشته بود
  :گذاشتم، پيرمرد كالسكه چي رويش را بر گردانيد و گفت

شه، پرنده پـر   ك شاه عبدالعظيمه، جايي بهتر از اين برات پيدا نمياينجا نزدي
  !... زنه هاننمي

ي كالسكه چي را بپردزم، دو قران و يك عباسـي   من دست كردم جيبم كرايه
  :اي كرد وگفت ي خشك زننده كالسكه چي خنده. بيشتر توي جيبم نبود

كاري نداشتين هـان؟   خونت رو بلدم، ديگه با من. گيرم قابلي نداره، بعد مي«
خجالت نداره بـريم  ! هميقد بدون كه در قبر كني من بي سر رشته نيستم هان
ي چمدون بـرات   زههمينجا نزديك رودخونه كنار درخت سرو يه گودال به اندا

  ».كنم و ميروم مي
توانستم تصورش را بكنم از نشـيمن   پيرمرد با چاالكي مخصوصي كه من نمي

ي درختي  ان را برداشتم و دو نفري رفتيم كنار تنهمن چمد. خود پايين جست
  همين جا خوبه؟ :او گفت. كه پهلوي رودخانه خشكي بود

آنكه منتظر جواب من بشود با بيلچه و كلنگي كه همراه داشت مشغول ولي بي
. من چمدان را زمين گذاشتم و سر جاي خودم مات ايسـتاده بـودم  . كندن شد
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ضمن كندو كاو، . ي آدم كهنه كاري مشغول بودپيرمرد با پشت خميده و چاالك
ي لعابي پيداكرد، آنرا در دستمال چركي پيچيده بلند شد و  چيزي شبيه كوزه

  :گفت
  ”!ي چمدونه، مو نمي زنه هان هان، درس به اندازه اينم گودال ”-

دو قـران و يـك عباسـي بيشـتر     . من دست كردم جيبم كه مـزدش رابـدهم  
  :خشك چندش انگيزي كرد و گفت ي نداشتم، پيرمرد خنده

وانگهي عوض مزدم من يه كوزه . خواد، قابلي نداره، من خونتو بلدم هان نمي ”
  ”!پيدا كردم، يه گلدون راغه، مال شهر قديم ري هان

به طوري كه شانه هـايش مـي   ! خنديد اش مي ي قوزكرده بعد باهيكل خميده
بود وبه طرف  ر بغلش گرفتهكوزه را كه ميان دستمال چركي بسته بودزي. لرزيد

شالق . كالسكه نعش كش رفت وبا چاالكي مخصوصي باالي نشيمن قرار گرفت
ي گردن آنها در  در هوا صدا كرد، اسبها نفس زنان به راه افتادند، صداي زنگوله

هواي مرطوب به آهنگ مخصوصي مترنم بودو كم كم پشت توده مه از چشـم  
  . ناپديد شد

ت كه اوهام و خرافات را درجا و مكاني درخورِ وجـودش  تالش راوي بر اين اس
و بـا شـرحي كـه در ابتـداي بنـد      . ي آغازين تولد اوسـت، خـاك كنـد    كه نقطه

اي دنـج و   گوشه. است است، با راهنمايي پيرمرد فيلسوف، آنجا را پيدا كرده آمده
كـه  جايي كه بسيار دور از فكر ديگران اسـت، طـوري   . دور افتاده و آرام و باصفا

اسـت و اينطـور بـه     انگار هزاران سال است، كسي پـاي بـه آن مكـان نگذاشـته    
ي كوچـك   رسد كه در دوردستان بسيار دور، يك قبيله يا دو سه خانواده نظرمي

  . اند زيستهبشري و ابتدايي در آنجا مي
ايـن  . بو هستند و هـيچ خاصـيتي ندارنـد   بي)مكان(گلهاي نيلوفر در اين نقطه
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اضح است كه نيازي به شرح آن نيست، چنانكـه در بنـد بعـدي    ان ونمسئله آنچ
بو، كه در خـورِ وجـوديِ اوهـام    خواهيم ديد كه همين گلهاي نيلوفر كبود و بي

  . شوند است، توسط راوي روي خاك او نشا مي
. نـام دارد » عبدالعظيم شاه«شنويم كه اين مكانوحاال از زبان پيرمرد قوزي مي

عبدالعظيم، چسبيده به شـهر ري و مكـاني مقـدس بـه      دانند كه شاه و همه مي
هـاي   آيد و هنوز هـم در جنـوب تهـران امـروزي باقيسـت و در دوره      حساب مي

  . است شده پيشين، جزء شهر ري محسوب مي
شهر ري محل تولد زردشت اسـت و ري داراي وسـعت پهنـاوري از شـرق تـا      

هـاي   شمال تا كنـاره  خراسان و از غرب تا قزوين فعلي و از جنوب تا سيستان و
با نگاه به تاريخ ايران و از زواياي گوناگون، ايـن دريافـت   . است درياي خزر، بوده

دهد كه در آنزمان، ري داراي فرهنگي درخورِ توجـه بـوده و    به انسان دست مي
ي ديگـري كـه حـائز     مسـئله . است همواره همسايگان ايران را تحت تأثير داشته

ي ابريشم است و از همـين مسـير    بر سرِ راه جاده اهميت است، قرار داشتن آن
بود و از اين شاهراه آسيايي كـه از قلـب ايـران     شرق به غرب وصل شده) جاده(

هاي بسياري از غـرب بـه شـرق و بـالعكس در رفـت و آمـد        گذشته، كاروان مي
شهرت و تأثير اين جاده از لحـاظ تبـادالت اقتصـادي و فرهنگـي بـين      . اند بوده
اي بسـيار سـنگين و طـوالني را     ، آنچنان است كه نوشتهشرقغرب و هاي ملت
باشـد كـه    طلبد و در اينجا اشاره به آن از لحاظ قدمت و تأثير شهر ري مـي  مي

  . شويمبا آن مواجه مي بوف كورراوي از آن يادها كرده و در جابجاي 
آيـد   از دل خاك بيرون مي) ري -راغ -راغه(در حين كندن زمين، گلدان راغه 

كه اشاره به قدمت آن دارد و در آينده نزديك، آنچه را كـه بـر روي آن نقاشـي    
اين گلدان رنگ لعابي دارد و ناگفتـه پيداسـت كـه هنـر     . شده خواهيم سنجيد
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است و از همين طريق نيـز در   ي بشر بوده سفالگري يكي از كارهاي مورد عالقه
كاو، آنها را پيدا كرده و وندشناسان، ضمن كي خاكي، باستان نقاط گوناگون كره
هـا، مـداركي را بـه     ههاي مربـوط بـه آن دور   ي اعتالي انسان از فرهنگ و درجه

  . شويمدهند كه هر روزه با آنها مواجه مي دست مي
اين گلدان راغه هيچ زر و سيمي در خود ندارد و تنها سنبل قـدمت آن اسـت   

تر دوهـزار   چهار صد يا دقيق به دو هزار و) جستجو(كه ارزش دارد و اين قدمت 
آنچنانكـه  . است وف كوربگردد كه مورد و منظور راوي  و پانصد سال پيش برمي

بـود كـه    تـر يـادآوري شـده    زيسته و پيشپيداست، افالطون در همين زمان مي
= فيزيـك . بعـد از =متا(هايي مبني بر متافيزيك افالطون پيش از مرگ يادداشت

از سـويي در  . شاگرد او، يعني ارسطو به چاپ رسيدبود و توسط  هنوشت) طبيعت
گيـرد و ايـن تـاريخ،     مورد بحث فالسفه قـرار مـي  ، همين زمان است كه نوشتار

آغازگاه نشر در علوم گوناگون است به اين معنا كه از همين زمـان آراء و نقطـه   
. توب شد و به صورت كتاب و نوشته جات در اختيار مردم قرار گرفتكنظرات م

همين گلدان يا كوزه بعـدها  . است هابهام قرار گرفتاز ي  ا ههال تا پيش از آن دراما 
كـه در  . آورد و در قسمت دوم داستان، سر از بساط پيرمرد خنزر پنزري در مـي 

آنجا مفهوم حاصل و دسترنج و كاوش همان پيرمرد فيلسوف است و همواره زير 
صورت رفتار پيرمرد قوزي با  در هر !ماند رها پنهان ميظيك دستمال چركي از ن

چـه از راوي     انگيز است؛ كميز و شآ مسخره اي به گونهي داستان،  روايت كننده
ه پاسخ او را بشنود با چاالكي مخصوصي كو بدون اين   جا خوبه؟ همين. پرسد مي

ي تبحر پيرمرد در خاك كردن اوهـام و   كه نشانه! كند به كندن زمين مي شروع
شناسـد و بـه    اي سر راه انسان اسـت و اينكـه همـه جـا را مـي      انحرافات انديشه

فيلسوف و انديشمند (ي امور آگاهي دارد و هنوز اعتبار چنداني براي راوي  همه
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خواهـد دسـتمزد او را    چرا كـه راوي دو بـار مـي   . قائل نيست)  تازه از راه رسيده
    ببينيم چرا؟. پذيرد بپردازد ولي او با سماجت خاصي نمي

كه معـادل دو هـزار و چهـار صـدم     (راوي بيشتر از دو قران و يك عباسي اوال 
مـن دسـت كـردم جيـبم كـه      «چه، عين جمله چنين است . ندارد) دينار است

مفهوم اين است كه من  »دو قران و يك عباسي بيشتر نداشتم. مزدش را بدهم
ه دوهـزار و پانصـد سـال   -چهارصـد وي كافي در آثار مـدون دوهـزار    ههم به انداز

دانم كه از دوهزار و پانصد  ام و مي ي آن مسائل را فهميده هام و هم تحقيق كرده
سال پيش، دانش، حكمت و فرهنگ در ايران، آشور و كلده تدوين گشته و بعـد  

پـذيرد و   اما پيرمرد نمـي . اي از ابهام قرار دارد هاله به اروپا رفته و پيش از آن در
ي خشـك چنـدش    ارائه دهد، با خنـده بدون اينكه در اين خصوص نظر خاصي 

  . رود انگيزي، از كنار مطلب گذشته و حاشيه مي
ي راوي به  جا طرح گردد، اشاره بايد در همين مطلب بسيار مهم ديگري كه مي

اي كه قبال جوش  رودخانه ”درخت سرو”است و در كنار آن ” ي خشك رودخانه”
ا صـداي خُـر خُـر خـود،     و خروش داشت كه كنايه از مذاهب گوناگون است، و ب

و ديگـر در ايـن     همه را به انحراف و گيجي انداخته بود، در اينجا خشـك شـده  
 است و هيچ تفسير ي آغازين موهومات بوده، در واقع خشك بوده نطقه كه نطقه

است و اشـاره ديگـر اينكـه در ايـن      و تزييني براي مذاهب و اديان وجود نداشته
دارنـد و از خـواص قبلـي كـه داشـتند، خـالي       نقطه گلهاي نيلوفر هيچ بـويي ن 

ولــي در همــين نقطــه درخــت ســرو قــرار دارد كــه ســنبل آزادي و . انــد شــده
  . شود آزادانديشي است و زير همين درخت است كه اوهام به خاك سپرده مي
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  39بند 
همين كه تنها ماندم، نفس راحتي كشيدم، مثل اين بود كه بـار سـنگيني از   

دور خودم را . د و آرامش گوارايي سر تا پايم را فرا گرفتروي دوشم برداشته ش
ي كوچكي بود كه ميان تپه ها و كوه هاي كبود گيـر   نگاه كردم، اينجا محوطه

  . بود كرده
هـاي كلفـت و يـك     روي يك رشته كوه آثـار و بنـا هـاي قـديمي بـا خشـت      

بـي   اين محل دنج، دور افتاده و. شد ي خشك در آن نزديكي ديده مي رودخانه
من از ته دل خوشحال بـودم و پـيش خـودم فكـر كـردم ايـن       . سر و صدا بود

شـد، جـايي بـه فراخـور      هاي درشت وقتي كه از خواب زميني بيدار مـي  چشم
بايستي كه او دور از ساير مـردم،   كرد وانگهي مي اش پيدا مي ساختمان و قيافه

  . ديگران بود ي ديگران باشد، همانطوري كه در زندگيش دور از دور از مرده
و آرامـش گـوارا و خـوش      شـده  هبار سنگين اوهام از روي دوش راوي برداشـت 

چرا كه او موفق شده، منشاء اوهـام  . گيرد آيندي سر تا پاي وجود او را در بر مي
را در جــايي كــه فراخــور حــال اوســت بــه خــاك بســپارد و بــه عبــارتي ديگــر 

بود، از آنها دور كند و  ها افتاده اناست آنچه را كه مثل خوره به جان انس توانسته
  . به اصطالح مال بد را بيخ ريش صاحبش پس بدهد

كار را انجام بدهـد و بـه آزادي برسـد، بـه نظـر       است اين اگر چه راوي توانسته
آيد كه هنوز مشكالت ديگري سرِ راه قرار دارند، طوريكه در بندهاي بعدي با  مي

هـا و   راوي چيزي نيست كه به كليت انسان اما اين عمل. آنها روبرو خواهيم شد
باشد تا آرامش گواراي او تكميل گردد، چه اوهام  در حد اجتماع تأثير گذار بوده
ها ريشه دوانيده و تك تك افـراد   هاي ذهن انسان در طول هزاران سال، در خانه

كـار را انجـام    بايستي ايـن بشري، در صورت كشش به سمت آزادي مي ي هجامع
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اما بزودي . تا بتوانند زير درخت سرو بنشينند و از زندگي آزاد لذت ببرندبدهند 
خواهيم ديد كه ذرات وجودي اوهـام در اشـكال گونـاگون، دوبـاره بـه زنـدگي       

ها برگشته و يك زندگي قوي و سر شار را خواهد داشـت و راوي بـه ايـن     انسان
سته منشـاء اوهـام   اما در اينجا او خوشحال است كه توان. مسئله خواهد پرداخت

عقب بنشاند، طوري كه در صورت  ي آن پس رانده و ي آغازين و اوليه را تا نقطه
اش پيـدا  گيري حقيقيها، جايي به فراخور ساختمان شكل بيدار شدنِ آن چشم

  . بوخواهد كرد؛ جايي دنج و دور از زندگي مردمان با گلهاي نيلوفر كبود و بي

  40بند 

رداشتم و ميان گودال گذاشتم گودال درست به انـدازه  چمدان را با احتياط ب
چمدان بود، مو نمي زد ولي براي آخرين بـار خواسـتم فقـط يكبـار در آن، در     

دور خودم را نگاه كردم دياري ديـده نمـي شـد، كليـد را از     . چمدان نگاه كنم
 اما وقتي كه گوشه ً لباس سـياه او را . جيبم در آوردم و در چمدان را باز كردم

و كرمهايي كه در هم مي لوليدند دو چشم   پس زدم، در ميان خون دلمه شده
به من نگاه مي كرد و زندگي مـن    درشت سياه ديدم كه بدون حالت، رك زده

به تعجيل در چمدان را بستم و خاك رويـش  . بود در ته اين چشمها غرق شده
فر كبـود بـي بـو    ريختم، بعد با لگد خاك را محكم كردم، رفتم از بته هاي نيلو

آوردم و روي خاكش نشا كردم، بعد قلبه سنگ و شن آوردم و رويش پاشيدم تا 
بـه  . اثر قبر بكلي محو بشود به طوري كه هيچكس نتواند آنرا تشـخيص بدهـد  

قدري خوب اينكار را انجام دادم كه خودم هم نمي توانستم قبـر او را از بـاقي   
ي به خودم انداختم، ديدم لباسم كارم كه تمام شد نگاه. زمين تشخيص بدهم

بود، دو مگـس زنبـور    خاك آلود، پاره و خون لخته شده سياهي به آن چسبيده
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بود كه در هم  طاليي دورم پرواز مي كردند و كرمهاي كوچكي به تنم چسبيده
مي لوليدند خواستم لكه خون روي دامنم را پاك بكنم اما هر چه آستينم را با 

و رويش مي ماليدم لكه خون بدتر مي دوانيد و غليظ تر آب دهن تر مي كردم 
ميشد، به طوريكه به تمام تنم نشد مي كرد و سرماي لـزج خـون را روي تـنم    

  . حس مي كردم
ي  و در همين بند چهل شاهد هستيم كه با وجود آنهمه دالئل قاطع و مبـارزه 

 ضـمير نـا  راوي بر عليه خرافات و پندارهاي نادرست، باز هم كشـش اوهـام در   
شـان،  سـپاري هاي خـاك  هخودآگاه و خودآگاه، قوي است و حتي در آخرين ثاني

يعنـي دل كنـدن از منشـاء    ! هـا را ببينـد   راوي دوست دارد بار ديگر آن چشـم 
ل اين مطلب به شرح و ياي نبوده و نيست و دليل يا دال كار ساده اًموهومات جد

طول اين ساليان دور و دراز،  بسط اوهام در خالل هزاران سال مربوط است و در
ها ي مـاوراء الطبيعـي در جـان و ذهـن جوامـع       همواره موهومات و كج پنداري

پـس دل كنـدن از آن كـار آسـاني     . اسـت  هريشه دوانيده و ذره ذره جاي گرفتـ 
در هر صورت بعد از اين نگاه كوتاه به داخل چمدان و خاك كـردن آن،  . نيست

ـ  انـد مثـل دو مگـس     ه داسـتان وارد شـده  شاهد عنصرهاي ديگري هستيم كه ب
ي دوهزاروپانصـد سـاله اسـت كـه دور      ي آثار مدون شـده  زنبورطاليي كه نشانه

در بند چهل ) رنگ زنبور طاليي(توجه شود كه اين مطلب . كنند راوي پرواز مي
ي لعاب شفاف قديمي بنفش داشـت كـه بـه رنـگ      كوزه«... ي  وسه و در جمله

اي اسـت كـه    است و اشاره بـه دوره  آمده» . بود ر آمدهزنبور طاليي خرد شده، د
است به مكتوب شدن و آن گلـدان راغـه يـا     هبشري شروع كردفرهنگ و دانش 

كوزه، سفالي است كه يادآور همان زمان است كه توسط پيرمـرد قـوزي از زيـر    
  . زن اثيري خاك شد، بود و در همان چال خاك در آمده
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ي ايـن   اند كـه در برگيرنـده   تن راوي چسبيدهديگر اينكه كرمهاي كوچكي به 
 هاي خون همطلب است كه راوي به طور قطعي از دست اوهام رهايي نيافته و لك

اوست طوريكه هر چه سـعي در پـاك كردنشـان     ي آلودگي لباس او، نشانه روي
تـر و   هـاي موهومـات غلـيظ   ها و كشـش  دارد، اين لكه هاي خون و اين آلودگي

تـر توضـيح داده    بخشي از داليل اين مطلب پـيش . كند شد ميبيشتر به تن او ن
به  بوف كورشده بود و بخشي ديگر در بندهاي بعدي و باالخص در قسمت دوم 

ببينيم راوي بعد از دفن كردن موهومات، در چه شرايطي . آنها اشاره خواهد شد
   امور اطراف چگونه است؟ برد و نگاه او به بسر مي

  41بند 
ي نعـش   آمد، من بي اراده رد چرخ كالسكه بود، نم نم باران مي نزديك غروب

ي نعش  همين كه هوا تاريك شد جاي چرخ كالسكه. كش را گرفتم و راه افتادم
كش را گم كردم، بي مقصد، بي فكر و بي اراده در تاريكي غليظ متراكم آهسته 

بعد از آنكـه   دانستم كه به كجا خواهم رسيد چون بعد از او، رفتم و نمي راه مي
بودم، در شـب تـاريكي، در    هاي درشت را ميان خون دلمه شده ديده آن چشم

رفتم، چون دو چشمي  بود راه مي شب عميقي كه سر تاسر زندگي مرا فرا گرفته
بـود و در ايـن صـورت     ي چراغ راه بود براي هميشه خاموش شـده  كه به منزله

ســكوت. ا هرگـز نرسـم  بـرايم يكسـان بــود كـه بـه مكــان و مـاًوايي برسـم يــ      
بودند، به موجـودات   كامل فرمانروايي داشت، به نظرم آمد همه مرا ترك كرده

اي بين من و جريان طبيعت، بين من و تاريكي عميقي  رابطه. جان پناه بردمبي
اين سكوت يك جور زباني اسـت  . بود بود توليد شده كه در روح من پايين آمده

مـن دسـت داد و    رم گيج رفت، حالت قي بهفهميم، از شدت كيف س كه ما نمي
پاياني در خودم حس كردم؛ رفـتم در قبرسـتان   خستگي بي. پاهايم سست شد
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كنار جاده روي سنگ قبري نشستم، سرم را ميـان دو دسـتم گـرفتم و بحـال     
اي مـرا بخـودم آورد،    ي خشـك زننـده   ناگهان صداي خنده. خودم حيران بودم

بـود   لي كه سر و رويش را با شال گردن پيچيـده رويم را برگردانيدم، ديدم هيك
مـن   پهلويم نشسته بود و چيزي در دستمال بسته زير بغلش بود، رويش را بـه 

   :كرد و گفت
گـي   البد با خودت مـي    خواستي شهر بري، راهو گم كردي هان؟ حتما تو مي 

، هاس اما نترس، سر و كار من با مرده. اين وقت شب من تو قبرسون چكار دارم
. شغلم گور كنيس، بد كاري نيس هان؟ من تمام راه و چاه هاي اينجا رو بلـدم 

دوني گلدونه  مثال امروز رفتم يه قبر بكنم اين گلدون از زير خاك در اومد، مي
دم  اصالً قابلي نداره، من اين كـوزه رو بتـو مـي   ! راغه، مال شهر قديم ري هان 

 . بيادگار من داشته باش
ي  بم دو قران و يك عباسي در آوردم، پيرمرد با خندهمن دست كردم در جي

  :خشك چندش انگيزي گفت
همين بغل، من يه . خونت رو هم بلدم. ”شناسم هرگزقابلي نداره، من تورو مي«

 ». دو قدم راس. كالسكه نعش كش دارم بيا تورو به خونت برسونم هان
ايش مي لرزيـد،  از زور خنده شانه ه. كوزه را در دامن من گذاشت و بلند شد

سر پـيچ جـاده   . ي پيرمرد افتادم من كوزه را برداشتم و دنبال هيكل قوز كرده
پيرمـرد بـا   . بـود  ي نعش كش لكنته با دو اسب سياه الغر ايسـتاده  يك كالسكه

چاالكي مخصوصي رفت باالي نشيمن نشست و من هـم رفـتم درون كالسـكه    
راز كشـيدم و سـرم را   بـود د  ميان جاي مخصوصي كه براي تابوت درست شده

ي بلند آن گذاشتم، براي اينكه اطراف خودم را بتوانم ببيـنم كـوزه را    روي لبه
  . نرا نگه داشتمام گذاشتم و با دستم آ روي سينه

كم سياهي و تاريكي به محيط راوي باز گشـته اسـت   نزديك غروب است و كم
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ـ  . نم باران در اين هواي مخصـوص ادامـه دارد  ولي نم اران صـحبتهايي  قـبال از ب
در اينجا هم باران همان نقش را دارد و افكار تاريك فرد را شستشو . بوديم كرده
در اين حال، او هيچ راهنمايي ندارد، از شـهر و زنـدگي اجتمـاعي دور    . دهد مي
راهي كه پيرمـرد  (ي پيرمرد  شناسد از اين رو رد چرخ كالسكه و راه را نمي  شده

ي مهمي  مسئله. كند كه او را به راهروي دعوت ميتنها موردي است )  طي كرده
دانيم كه هر راهـي،   مي. روي هست كه ناچارم مقداري به آن بپردازمهدر اين را

اسـت و منظـور    ها از حـد شـمارش گذشـته    هراهروي دارد و امروزه تعداد اين را
راه . اي، ايدئولوژيكي و فكري است مطلب همانا راههاي گوناگون فلسفي، انديشه

، كلماتي هستند سرشار از مفهوم و راز و مبلغين )رهبر(راهبر -راهنما  -راهرو -
دريـن خصـوص   . كننـد  هر راهي، ديگران را به وارد شدن در راهشان دعوت مي
هاست به اين معنا كه  هآنچه قابل اهميت است روشن بودن و آشكار بودن اين را
از نظـر گـاه فكـري    (انـد   همه اين راههاي فكري و فلسفي گوناگون معرفي شده

ي اينها نقطه منفي و ضايعي در  اما با همه) اند هايي گذشته و شكل گرفته انسان
كنـد و آنهـم    همين خصوص هست كه با شدت خاصي به موضوع ربط پيدا مـي 

) رهبـري (چـه، كسـي كـه در مقـام راه بـري      . ي رهبـري اسـت   كلمه يا پديده
شـخص       كشاند اما در چه مسـيري؟  نشيند، اجتماعي را به دنبال خودش مي مي

برد كـه شـخص    است، به راهي مي رهبر، اجتماع را كه مقام رهبري را به او داده
از سويي نيـز امكـان   . به آن راه ارادت، وابستگي و باور دارد) خود رهبر(خودش 

اينكه در همان اجتماع افرادي به راه رهبر، فكر او، روش او، ايـدئولوژي او، بـاور   
ولـي رهبـران همـواره در جهـت اهـداف و      . نكـار اسـت  اباشند، غيرقابل  نداشته
رسـانند   هاي ايدئولوژيكي خويش يا باور خويش، قوانيني را به تصويب مي آرمان

كنند و اگر كسي از آن قـوانين سـر    ظف به اجراي همان قوانين ميؤو همه را م
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بـا مشـكل      را ردكند؛تر، وجود رهبر و راه و مسلك او  باز زد، يا به عبارتي دقيق
  . جدي روبرو خواهد شد

ي رهبري حاوي مطلبي ديگر نيز هست و آن آموزگار بودن و آموزگاري  پديده
موزگـار نـدارد و آمـوزش    آ در صورتي كه حقيقت هيچ نيازي بـه . حقيقت است

ي دروغـين آموزگـاران    حقيقت چيزي جز دروغي بزرگ نيست و امـروز چهـره  
هاسـت   ر است و اين وظيفه يا خواست تك تك انسانحقيقت بروشني روز آشكا

كه خودشان حقيقت را باز يابند، نه اينكه كسي در مقام آموزگار حقيقت، راه را 
ي حقيقـت   هايش بر روي كلمـه  همارتين هايدگر در نوشت. آموزش بدهد، به فرد

ي ذات  دليل اين است كه حقيقـت در گـذر زمـان و بـه واسـطه     ( !كشد خط مي
و از همين روست كه نيچه مرگ خدا را ). است بودهواره در حال تغييرهستي؛هم
. زيرا كه خدا و حقيقت، از دوران افالطـون تـا كنـون يكـي بـود     . بود اعالم كرده

حاصل بحث اينكه هيچ حقيقتي وجود ندارد و اين زنان هستند كه اين واقعيت 
اقعي، زني اسـت  زن و: گويد كه دانند و از همين روست كه نيچه مي را خوب مي

ترين پديدار  كند كه زنان بزرگ و اضافه مي. كه در فكر چيرگي است نه حقيقت
توجهي عميق و جدي دارند و ) پديدارها(شناسان هستند، زيرا كه زنان به ظاهر
از اين رو رهبري، و آموزگاري حقيقـت،  . به همين خاطر زنان استادان پديدارند

تـرين دروغ گويـان، در    قيقـت، بـزرگ  چيزي جز فريـب نيسـت و آموزگـاران ح   
اجتماعات بشري هستند كـه غالبـاً در لبـاس اديـان و مـذاهب گونـاگون، و در       

  . برندآليستي و افالطون باوري، بسر مي سيستم ايده
تجزيه و تحليل حقايق به فرد و اجتماع مربوط است نه اينكـه كسـي   از سويي 

داند، يـا   به حقيقت نزديك ميدر مقام رهبري قرار گرفته و آنچه را كه خودش 
) رهبـري (اين شـيوه  . تحميل و تزريق نمايد انگارد، به فرد و اجتماع حقيقي مي



115 
 

چيزي جز تخريب مقام و ارزش انساني نيسـت و در آن ِ واحـد تـوهيني اسـت     
ي گوسـفند نيسـت كـه     چرا كه اجتماع گله. شود عظيم كه به فرد و اجتماع مي
هـاي   هول گردي فلسفي و قـرار نگـرفتن در را  . دچوپاني يا سگي آنرا هدايت كن

  . جستجوگر واقعي استها، خواستگاه انسان ِ و در تاريكي  معرفي شده
كش ي نعش اراده رد چرخ كالسكه در ابتداي بند چهل و يك راوي داستان بي

 اپس ناچار. وخم آن آشنايي نداردشناسد و با چم گيرد، چرا كه راه را نمي را مي
و از ايـن طريـق   . افتـد  ي پيرمـرد مـي   شـده  سپرده كالسكه يعني راهرخبه رد چ

  . پذيرد اي مي رهبري پيرمرد فيلسوف را به صورتي كناري و حاشيه
اراده در فكـر و بـي  بـي . شـود  كالسكه نيز گـم مـي  با تاريك شدن هوا، رد چرخ

نقطـه   بينيم كه در همـين در واقع مي. رود تاريكي غليظ متراكم، آهسته راه مي
اند يـا   االن ديگر همه راهها گم شده. است  هاي فلسفي ناب، روي داده ول گردي

بـود و   آنهـا را سـنجيده  . بـود  ها را جستجو كرده هي را تر بگوييم، راوي همه دقيق
بود و يكايك آنها را مردود شمرده و بـه هـيچ چيـز اطمينـان قطعـي       فهم كرده

هـا،   شمند و جستجوگر، در قعر تاريكيندارد و در مقام يك انسان فيلسوف، اندي
داشت راوي بر حسب اتفـاق   اگر اين حالت ادامه مي. كند ول گردي ِ فلسفي مي

اي از ذهنش باشد و راهي جديد  اي در زاويه توانست شاهد جرقه اي، مي يا حادثه
هـا   را پيدا كند يا به تعبيري ديگر، قضاوت كـرده و راهـي را در همـين تـاريكي    

  . بيابد
ي چـراغ راه راوي   بـه منزلـه  ) هـا  انديشـي اوهـام و كـج  (هاي زن اثيـري   مچش
امـا االن  . تر از طريق روشنايي كـدر آن، در راهـي، راهـرو بـود     است و پيش بوده

بـه همـين خـاطر    . است ها نيست و خود راوي آنها را از بين برده ديگر آن چشم
اي هميشه خاموش ي چراغ راه بود بر منزله چون دو چشمي كه به«گويد كه  مي
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 »بود و در اينصورت برايم يكسان بود كه به مكان و ماّوايي برسم يا هرگز نرسم شده
برد طوري كه هر كسي مسـتعد ايـن حالـت و ايـن      او در حالت مخصوصي بسر مي

نيسـت و از سـويي داراي   افكار نيست و اين جايگاه خالي از ترس و اتفاق و حادثـه  
سـكوت كامـل در اطـراف فرمـانروايي        ر هر صـورت د. لذتي عميق و ناگفتني است

شود كه راوي بـه   كند و اين سكوت و تاريكي و راه گم كردگيِ فلسفي باعث مي مي
و بـه زنـدگي     جان پناه ببرد چرا كه او قبال در اجتماع زنـدگي كـرده  موجودات بي

يكي بـين او و تـار  ، جريان طبيعت ي بين او و رابطه. گروهي و اجتماعي عادت دارد
ي آن است كه انسـان مثـل    نشانه، آيد در اطراف و جان و وجودش پديد مي، عميق
است و طبيعت و ايـن جهـان زمينـي، خـود      اي از دريا، جزيي از طبيعت بوده قطره
  . پايان هستي غريق است اي است كه در تاريكي بي نقطه

ا از نظر راوي سكوتي كه در اطراف حضـور دارد، يـك جـور زبـاني اسـت كـه مـ       
هاي مذاهب و جوش و خروش  در اين سكوت ديگر قيل و قال رودخانه. فهميم نمي

هيچ راهي و هيچ رهبري، مقامي ندارد و ارزش . افكار انحرافي، هيچ اعتباري ندارند
انسان كـامالً آزاد  . هاي فلسفي و فكري تا حد صفر تنزل پيدا كرده هسرتاسر دستگا

انگيز را ندارد و زيبايي، ژرفنا، مفهوم است و هيچكسي حق شكستن اين سكوت دل
و ارزش اين سكوت طوري است كه حالتي از كيف و شادي حقيقـي را بـراي راوي   

  . خوردآورد؛ طوري كه از شدت كيف سرش گيج مي پديد مي
 14ايست اندازه ي چنداني ندارد و راوي داراي حدود و افسوس كه اين حالت ادامه

است، نياز به همدمي دارد تا بـا   عي عادت كردهو از سويي چون به زندگي اجتما
                                               

هاي بسيار پيشين آنچـه را كـه انـدازه داشـت و در      اي دارد و انسانها در دوره اي اندازه در تعريف اندازه بايد گفت كه هر پديده - 14
انـدازه اسـت   اي كـه بـي   پديـده . اندازه و نامحدود بود متنفر و بيـزار و از هر آنچه كه بي، داشتند وست ميگنجيد، د تعريف و تجربه مي

امور در پايين، آنچنان   اندازه، از آن باال بهكه نگاه كمال و بي در صورتي .شود كند و توسط كساني معرفي مي خود را كامل معرفي مي
  .شوند اي از ابر و بخار، گنگ ديده مي هاله شوند و در نامفهوم ميها  موهوم و گيج است كه اشياء و پديده
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و از تجارب خود بگويد و بشـنود و در ايـن حالـت حيرانـي در       او صحبت كرده
اين حريف صـحبت وجـود   . گيرد ميان قبرستان، سرش را در ميان دو دست مي

شـناخته و  كسي كه قبال راوي را مي. كند داشته و در كنار راوي حضور پيدا مي
در ) پيرمرد قـوزي (هاي اين شخص به جمالت و گفته. ار او آگاه استاز روند افك

و  كنـد  او از گلدان راغـه و از شـهر ري صـحبت مـي    . بند چهل ويك دقت شود
به ، است يادگار آن دوره و دانش و درك آنها را كه در قالب و سنبل گلدان نهفته

آنـرا  . ايـد  كرده انگاري شما كتابي را مطالعه! دهد حريف تازه به ميدان آمده مي
ايـد و ديگـر بـه آن نيـازي نداريـد و آنـرا بـه         ايد و ارزش آنرا شناخته فهم كرده

اصالً قابلي نـداره  …«گويد  اما پيرمرد ضمن تعارف گلدان مي. دهيد ديگري مي
صحبت  بنابراين حريف »من اين كوزه رو به تو ميدم، به يادگار من داشته باش

رد كه براي پيرمرد ديگر انكارپـذير نيسـت و از   بودن راوي و حضور او ارزشي دا
ي تمدن بشري است از نظـر او   ساله دوهزاروپانصدسويي گلدان راغه كه يادگار 

است و مطالب  هقابلي ندارد، يعني چندان ارزشي ندارد و او قبال آنرا مطالعه كرد
با دقت  است و اين راويست كه جوان است و نا آزموده، و نياز دارد تا آنرا فهميده

تمامي مطالب مربوط به زردشت و قبـل از آن آيـين   . آنرا مورد كاوش قرار دهد
مهري است كه در ايران رواج داشته و شهر ري با تمامي كوشكها و مسـجدها و  

امـا  . بايد كامالً آنها را درك نمايـد  ها و مردمانش، مسائلي است كه راوي ميباغ
بيكار ننشسته بـود و آنچـه را در ايـن     تر رفت، راوي در اين زمينه چنانكه پيش

از اين رو با پرداخت دو قران . بود خصوص بود گردآوري و مورد مطالعه قرار داده
ي  اندوخته  است و تمامي صد سالي همان دوهزاروچهار و يك عباسي كه نشانه

ي كـافي در آثـار مـدون     خواهد به پيرمرد بگويد كه من هم به اندازه اوست، مي
امـا پيرمـرد   . ام ساله تحقيـق و مطالعـه كـرده   ) دوهزار وپانصد(ارصد دوهزاروچه
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ي خشـك چنـدش انگيـزش     كنـد و بـا خنـده    گيرد و قبول نمي قوزي، آنرا نمي
    :گويد مي
دانم و تـو   من مي. هرگز. هيچگاه ”... شناسمقابلي نداره، من تو رو مي. هرگز ”

ات را  هبراي نمونه راه خان! شناسم، اينها كافي نيست و تو هنوز خام هستيرا مي
كند كه  است، به او پيشنهاد مي و با اين درك كه راوي راه را گم كرده. داني نمي

ي  پذيرد و وارد كالسكه راوي نيز مي. رهبري راه را به او بسپارد و بدنبال او بيايد
. كنـد  اش سـنگيني مـي   هدر حاليكـه وزن گلـدان روي سـين   . شود كش مينعش

كه  در صورتي. گيرند كه هديه و يادگاري را از هيچكس پس نمي فراموش نكنيم
گيـرد كـه بـه هنگـام توضـيح       صـورت مـي   بوف كوراين اتفاق حائز اهميت در 

  . دهيم و به داليل آن خواهيم پرداخت مي
ي پيرمرد راهنما و راوي درست مثل دو روشنفكر است كـه بـا همـديگر     رابطه

در ضمن هـر دو  . ا عميق، فلسفي و پيچيدهام. كنند مي) ديالوگ(بحث و گفتگو
و در روش . به طور موقتي همراه هستند و اين همراهي، همان همانديشي است

ي آنها، تفـاوت و تضـادي روي خواهـد داد و همراهـي آنـان بـراي        و راه انديشه
  . هميشه نبوده و نخواهد بود

  42بند 
خيزهاي بلند و ماليم بر . شالق در هوا صدا كرد، اسبها نفس زنان براه افتادند

صـداي  . شـد  داشتند، پاي آنها آهسته و بي صـدا روي زمـين گذاشـته مـي     مي
از پشـت  . ي گردن آنها در هواي مرطوب به آهنگ مخصوصي مترنم بود زنگوله

هاي براقي كه از ميان خون دلمـه شـده سـياه     ي چشم ابر ستاره ها مثل حدقه
آسايش گوارايي سرتاپايم را فـرا  . ردندك باشد روي زمين را نگاه مي بيرون آمده
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درختهاي . داد ي مرا فشار مي اي روي سينه گرفت، فقط گلدان مثل جسد مرده
پيچ پيچ با شاخه هاي كج و كوله مثل اين بود كه در تـاريكي از تـرس اينكـه    

هـاي عجيـب و    خانه. بودند مبادا بلغزند و زمين بخورند، دست يكديگر را گرفته
ي بريده بريده هندسي با پنجـره هـاي سـياه، كنـار جـاده رج      غريب به شكلها

ي ديوار اين خانه ماننـد كـرم شـبتاب تشعشـع كـدر و       بودند، ولي بدنه كشيده
كرد، درختها به حالت ترسناكي دسته دسته، رديف  ناخوشي از خود متصاعد مي

ي  آمد كـه سـاقه   كردند ولي به نظر مي گذشتند و از پي هم فرار مي رديف، مي
بـوي مـرده، بـوي گوشـت     . خورند پيچند و زمين مي نيلوفرها توي پاي آنها مي

بود، گويا بوي مرده هميشه به جسم من فرو  تجزيه شده همه جان مرا فرا گرفته
ــه ــود       رفت ــده ب ــياه خوابي ــابوت س ــك ت ــن در ي ــرم م ــه عم ــود و هم ام و هب

گذرنـده   هاي هديدم مرا ميان مه و ساي يكنفر پيرمرد قوزي كه صورتش را مي
  . گردانيد مي

آنچه در اين بند قابل توجه است، گلدان راغـه اسـت كـه مثـل جسـدي روي      
هاي عجيب و غريب به شكلهاي  طور خانه همين. كند ي راوي سنگيني مي سينه

هاي سياه كه ديوارهاي آن داراي روشنايي ضعيفي در حد نور  ههندسي با پنجر
نهـا را زمـين   پيچند و آ درختها مي كرم شبتاب است و نيلوفرهايي كه توي پاي

ي متحـرك در يـك    و در آخر، خود راوي است كه در نقش يك مـرده . زنندمي
  !است تابوت سياه خوابيده

هاي ياد شـده   بينيم كه خانهشد بود اما مي تر توضيح داده در مورد گلدان پيش
بـا   شود كه اشاره اسـت بـه اينكـه تمـدن،     از ديوارشان، نور ضعيفي متصاعد مي

آليستي قرار داشته، ولي در ايـن رونـد طـوالني،     هاينكه تحت تأثير گرايشات ايد
هـاي   ههـا در زمينـ   اسـت، و انسـان   ههمه چيز به صورت كج و منفي رشد نكـرد 
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هر چند ضعيف و در    اند؛ هپيشرفتهايي كرد مختلف تحرك داشته و از نظر علمي
ـ   ه طـور مطلـق تحـت تـأثير     حد تشعشع نور كرم شبتاب؛ اما در هر حال آنهـا ب

درزهاي روشـنايي علـم و آگـاهي،     از اند و همواره هموهومات جاري اطراف نبود
اند ولي در مقايسه با روند پيشرفت و پيچيدگي اديـان   هراهي به درون افكار يافت

اند، جايگـاه چنـدان    هي امور را به ماوراءالطبيعه مربوط دانست هو مذاهب كه هم
آليسم اسـت، در   هي نيلوفرها كه سنبل اردوگاه ايد هچه ساقحائز اهميتي ندارد؛ 

ي درختان گوناگون امور مربـوط بـه انسـان و خواسـتگاه و جايگـاه ايشـان؛        هتن
  . زنندپيچيده و آنها را زمين مي

ي  هدر حد كرمهاي كوچكي كه به تنـ (ي آلودگي به موهومات  هراوي به واسط
اراده، تنزل كرده، رهبري پيرمرد قـوزي  ي يك جسد بي هتا انداز) اند هاو چسبيد

  . است هكش او جاي گرفتي نعش هرا پذيرفته و در كالسك
كـش در گذشـته، جسـدهاي بسـياري را حمـل و نقـل       ي نعـش  هاين كالسـك 

اســـت و حـــاال پيرمـــرد، راوي داســـتان را در حاليكـــه وزن گلـــدان  هكـــرد
هـاي   هميـان سـاي  كند، در  اش سنگيني مي هايست و روي سين كه بصورت مرده

و حمل جسد، جسدي كـه  ) نعش كشيدن(ي نگاه  اين زاويه. گرداند گذرنده مي
اما راوي فقط يك جسد نيست و . اي از خود ندارد، بسي سنگين است هيچ اراده

پـس پيرمـرد قـوزي، يـك انسـان      . افكار او با ژرفناي خاصـي در جريـان اسـت   
  . گرداند اي گذرنده ميه هانديشمند و حريف قابل توجهي را در ميان ساي

داشت، با كاراكترهايي كه تا كنـون   ارزشي خاص نمي) راوي(و اگر اين حريف 
اعتنـاء كـرده و او را   توانست كال و كامالً راوي را بي ايم، مي از پيرمرد قوزي ديده

و بحـث و گفتگـو، نتوانسـته و     سكنار بگذارد، اما تا بحـال در ايـن كـش و قـو    
چرا كه حريف او صميمي، صادق و بسـيار   ؛اعتناء باشدبي تواند نسبت به او نمي
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بـوف  پيرمـرد فيلسـوف و راوي   (جدي است و اولين تفاوتي كه بين اين هـر دو  
و   وجود دارد، اين است كه پيرمرد جسدهاي بسياري را بـه خـاك سـپرده   ) كور

اعتنـايي  بـي ) خداي موهومات(هاي عجيبي، به زن اثيري  ترها نيز با خنده پيش
كـه   بود، در صورتي اما هيچوقت موفق به كشتن و چال كردن آن نشده. بود كرده

است و اكنون در جهـت شـناخت علتهـاي پديـدار      راوي آن مرحله را طي كرده
انديشـد و در تـالش درك    شدن اوهام و خرافات، به كوچكترين مسائل نيز مـي 

اتفاقـاتي رخ   حاال ببينيم در بند بعـدي و در ادامـه چـه   . عميق موضوعات است
    دهند؟ مي

  43بند 
. من كوزه را برداشتم و از كالسكه پـايين جسـتم  . كش ايستادي نعش كالسكه

ام بودم، به تعجيل وارد اتاقم شدم، كـوزه را روي ميـز گذاشـتم     هجلوي در خان
رفتم قوطي حلبي، همان قوطي حلبي كه غلكم بود و در پسـتوي اتـاقم قـايم    

چي  هدم در كه به جاي مزد قوطي را به پيرمرد كالسكبودم برداشتم آمدم  كرده
دوبـاره  . شد اش ديده نمي كهاثري از آثار او و كالس. بود ولي او غيبش زده. بدهم

كوزه را از ميان دستمال بيرون . يوس به اتاقم برگشتم، چراغ را روشن كردمأم
ـ  . خاك روي آنرا با آستينم پاك كردم. آوردم نفش كوزه لعاب شفاف قـديمي ب

آن به  ي هبود و يك طرف تن داشت كه به رنگ زنبور طاليي خرد شده در آمده
ميـان حاشـيه   ... اي از نيلوفر كبود رنگ داشـت و ميـان آن   شكل لوزي حاشيه

هـايش سـياه درشـت،     چشـم . بـود  هصورت زني كشـيده شـد  ... لوزي صورت او
نكـه از  مثـل اي . داشت ههاي سرزنش دهند تر از معمول، چشمهاي درشت چشم

هـاي   چشـم . دانسـتم  هاي پوزش ناپذيري سرزده بود كـه خـودم نمـي    همن گنا
. افسونگر كه در عين حال مضطرب و متعجب، تهديد كننده و وعده دهنده بود
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كرد و يك پرتو ماوراءالطبيعي مست كننـده   ترسيد و جذب ميها مي اين چشم
روهـاي باريـك بهـم    هاي برجسته، پيشاني بلند، اب هدرخشيد، گون در ته آن مي

پيوسته، لبهاي گوشتالوي نيمه باز و موهاي نامرتب داشت كه يك رشته از آن 
  . بود هايش چسبيده هروي شقيق

بودم از توي قوطي حلبي بيرون آوردم،  تصويري را كه ديشب از روي او كشيده
اي فرق نداشت، مثل اينكه عكس يكديگر  مقابله كردم، با نقاشي روي كوزه ذره

شايد . هر دو آنها يكي و اصالً كار يك نقاش بدبخت روي قلمدان ساز بود. دبودن
بود و دست من به اختيار  روح نقاش كوزه در موقع كشيدن در من حلول كرده

شد از هم تشخيص داد فقط نقاشي من روي كاغذ  آنها را نمي. او در آمد ه بود
كه روح مرموز، . اشتد بود، در صورتي كه نقاشي روي كوزه، لعاب شفاف قديمي

بود و شراره روح شروري در تـه   يك روح غريب غير معمولي به اين تصوير داده
فكـر،  هـاي درشـت بـي    نه، باور كردني نبود، همان چشم. درخشيد چشمش مي

تواند پي ببرد كه چه احساسي  كسي نمي! همان قيافه تودار و در عين حال آزاد
   آيا چنين اتفـاقي ممكـن بـود؟   . گريزمخواستم از خودم ب مي. به من دست داد

هـاي   آيا فقـط چشـم  . هاي زندگيم دوباره جلو چشمم مجسم شد تمام بدبختي
هايي كه مال  ها، چشم حاال دو نفر با همان چشم   يك نفر در زندگيم كافي نبود؟

چشـمي كـه خـودش    . نه، قطعا تحمل ناپذير بود! كردند او بود، به من نگاه مي
ـ    ي هكنار تن آنجا نزديك كوه، خشـك بخـاك    ي هدرخت سـرو، پهلـوي رودخان

زير گلهاي نيلوفر كبود، در ميان خون غليظ، در ميـان كـرم و   ، بود سپرده شده
هـا بـزودي در    هگيا ي هبودند و ريش جانوران و گزندگاني كه دور او جشن گرفته

بـه  اش را بمكد، حاال با زندگي قوي و سرشار  هرفت كه شير آن فرو مي  ي هحدق
كردم،  من خودم را تا اين اندازه بدبخت و نفرين زده گمان نمي !كرد من نگاه مي

-حس جنايتي كه در من پنهان بود، در عين حال خوشـي بـي   ي هولي بواسط  
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چـون فهميـدم كـه يكنفـر همـدرد      . مـن دسـت داد   دليلي، خوشي غريبي بـه 
را صـدها شـايد    آيا اين نقاش قديم، نقاشي كه روي اين كـوزه . ام هداشت قديمي

تا اين لحظه من خودم را    بود، همدرد من نبود؟ هزاران سال پيش نقاشي كرده
بردم زمانيكه روي آن كوههـا، در آن  دانستم ولي پي ترين موجودات ميبدبخت

بـود مردمـاني    هاي وزين سـاخته شـده  هاي ويران، كه با خشت ها و آبادي خانه
هـاي  شده و شايد ذرات قسمت ا پوسيدهكردند كه حاال استخوان آنه زندگي مي

ميان اين مردمان يك نفر نقاش . كرد تن آنها در گلهاي نيلوفر كبود زندگي مي
. ساز بد بخت مثل من وجود داشته، مثل منزده، شايد يكنفر روي قلمدانفلك

توانستم بفهمم كه او هم در ميـان دو چشـم درشـت     و حاال پي بردم، فقط مي
  . داد من دلداري مي همين به. درست مثل من   گداخته؛ ميسوخته و سياه مي

باالخره نقاشي خودم را پهلوي نقاشي كوزه گذاشتم، بعد رفتم منقل مخصوص 
چند . ها گذاشتم انداخت آوردم جلوي نقاشيخودم را درست كردم، آتش كه گل

خواسـتم   پك وافور كشيدم و در عالم خلسه به عكسها خيره شـدم، چـون مـي   
توانست افكار مـرا   خودم را جمع كنم و فقط دود اثيري ترياك بود كه مي افكار
  . آوري كند و استراحت فكري برايم توليد بكندجمع

هاي  هاست و راوي در خالل راه، تصويرها و انديش خانه رسيده كالسكه به دم در
و  اسـت  شنيده و سـنجيده   است،  ديگري را كه پيرمرد به او نمايانده و عبور داده
كـه بيشـتر از همـان    ) غلك را( حاال در پاسخ، سرتاسر ذخيره و برداشت خود را

موضوع دوهزاروچهارصد يا دوهزار وپانصد سـال در آن نيسـت، بعـالوه نقاشـي     
هاي زن اثيري كه برداشـت مسـتقيم او از عمـق فاجعـه و      ديشب خود از چشم

دهـد، امـا بـه     مي است و در غلك جاي دارد، به پيرمرد تجزيه و تحليل آن بوده
است و حاضر به  چي ميدان را ترك كرده هتر رفت پيرمرد كالسك داليلي كه پيش
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  . اي با راوي نيست ي بيشتر و زد و خورد انديشه مكالمه
بينيم، حاكي از اينكـه لعـاب شـفاف    حاال از نگاه راوي و از نزديك كوزه را مي

ي  و در يك طرف تنـه  است قديمي بنفش داشته و برنگ زنبور طاليي خرد شده
بـوديم، امـا    قبال از نيلوفر صـحبت كـرده  . نيلوفر كبود قرار دارد   آن و در حاشيه؛

ي مستقيمي با دو مگس زنبور طاليـي   هاينكه رنگ زنبور طاليي خرد شده رابط
  . دارد كه در بند چهل به آن اشاره كرديم و نيازي به تكرار آن نيست

و بـا اينكـه     شـده  ها كشيده قاشي، همان چشمي ن بينيم كه روي كوزهحاال مي
بود، در اينجا و به تعبير خود او، با زنـدگي قـوي و سرشـار     راوي آنرا چال كرده

هنوز نگاه سرزنش كننده دارد و اعتراض اينكه راوي مرتكـب  . حضور پيدا كرده
چـرا كـه حاميـان اوهـام هرگـز      . است كه غير قابل بخشش اسـت  گناهاني شده
رفت، كسي منشاء قدرت و هستي آنان را بميراند و از بين ببرد ويـا  نخواهند پذي

تازه او متوجه . عمل راوي غير قابل بخشش است اين رو از. مورد نقد قرار بدهد
انـد و خرافـات و كـج     ي جامعه نفوذ كرده شده كه هواداران موهومات، در پيكره

همچنان بايسـتي نـاظر   بنابراين . است ها رخنه كرده پنداري تا اعماق فكر انسان
  . حضور موهومات در ميان اجتماع باشد و با اين درد هميشگي بسوزد و بگدازد

شمارد، چرا كـه درد او  ترين مردمان ميو در اين حال است كه خود را بدبخت
هـاي ايـن درد و زخـم بـه صـدها مسـئله ديگـر مربـوط          هناگفتني است و ريش

شـريح آنهـا، آسـتين همـت را بـاال      گردد كه راوي بزودي براي شـناخت و ت  مي
كنـد و آن اينكـه او تنهـا     زند و در اين هنگامه تنها يك چيز او را دلگرم مي مي

 بوف كـور است كه دقيقاً مثل راوي  هاي پيشين نيز، نقاشي بوده هنبوده و در دور
تـر   است و در مفهومي دقيق و سرتاسر عوالم و افكار او را طي كرده  انديشيده مي

ي خـدا بـاور    انـد كـه بـه پديـده     در دوران باستان نيز همواره افرادي بودهاينكه 
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  . اند را مردود دانسته) متافيزيك(اند و موهومات مربوط به ماوراء طبيعي نداشته
تـري بـه    ي دقيـق  كنـد، كـه اشـاره    هاي وزين ياد ميهمچنين راوي از خشت

الخره بـا وجـود فشـار    ي آشنايي باستانيان به خرد و علم است و اينكه با مسئله
موهومات، كساني در پرورش علم و صنعت و هنر، بيكار ننشسته بودند و جامعه 

روند  و هاي وزيني بر ساختمانانساني را در جهت مثبت، هدايت كرده و خشت
  . اند تكاملي انسان و اجتماع افزوده

ا تر توضيح داديم كه منظور راوي از ترياك، شراب و غيره چيست؟ اينجـ  پيش
) تخيـل (شـود و ديگـر از شـراب     در بند چهل وسه مجدداً از ترياك صحبت مي

ي لعابي و باسـتان در   هخبري نيست و حقايق جاري اطراف كه حتي سر از كوز
تر بـه جمـالت راوي، ايـن     و با نگاه دقيق. توان با خيال پاسخ گفت آورده را نمي

ي تريـاك همانـا    كلمـه شود كـه منظـور راوي از بيـان     انديشه بيشتر نمايان مي
ــد اينطــور     انديشــه ــان بن ــه در پاي ــيظ اســت؛ طــوري ك ي عميــق و تفكــر غل

توانست افكار مـرا جمـع آوري    فقط دود اثيري ترياك بود كه مي…”نويسد مي
و در پاراگراف آخـر همـين بنـد روي    ” كند و استراحت فكري برايم توليد بكند

ي او  خواهـد كـه سـايه    ار آن ميتاكيد خاصي دارد و با تكر”فكر و افكار”ي  كلمه
  . متوجه شود) ي عميق انديشه(دقيقاً برداشت خود او را از استعمال ترياك 

، هر جا كه از ترياك ياد شده، منظـور بـه تفكـر نشسـتن     بوف كوربنابراين در 
خواهيم ديد كه ننه جون، يـا   بوف كورآنچنانكه در قسمت دوم . باشد عميق مي

كشـد كـه بـه هنگـام، كامـل آنـرا و        ي اجتماع، قليان مي يهتر، دا به تعبير دقيق
  . اش را آشكار خواهيم كرد همنظور نهفت

هـاي   تـري از علـت و معلـول    در اينجا همين بس كه راوي بـراي درك عميـق  
ها و افكـار   هآورد و با آتش انديش پديداري موهومات، منقل مخصوص افكار را مي
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تر اينكه، اين مسـائل   يا ساده. سوزاندميعميق، يكايك عوامل روند موهومات را 
دهد و  ي خرد گذرانيده و آنها را روبروي دالئل محكم علمي قرار مي را از دريچه

چـرا كـه او فقـط حقيقـت را        برايش مهم نيست كـه چـه پـيش خواهـد آمـد؛     
خواهد و چون از ابتداي داستان تا كنون داليـل بسـياري بـراي وهـم بـودن       مي

اســـت، مـــورد داده و منشـــاء آنـــرا بـــه خـــاك ســـپرده متافيزيـــك ارايـــه 
از ايـن رو راوي بـراي   . شـود  تهديد نگهبانان اوهام قرار گرفته و سـرزنش مـي  

از جان خـود نيـز   ، حقيقت، براي جايگاه و خواستگاه انسان حقيقي و اجتماعش
است و از اين به بعد با جديت بيشتري مقدمه را براي قسـمت دوم   گذشت كرده
  . آورد م ميداستان فراه

  44بند 
بود كشيدم تا اين افيـون غريـب همـه مشـكالت و      هر چه ترياك برايم مانده

بـود، ايـن همـه يادگارهـاي دور دسـت       هايي كه جلـو چشـم مـرا گرفتـه     پرده
كشـيدم آمـد و    حالي كه انتظارش را مي. خاكستري و متراكم را پراكنده بكند

در يـك  . زرگ و افسـون آميـز شـد   كم كم افكارم دقيق، ب   بيش از انتظارم بود؛
بعد مثل اين بود كه فشار و وزن روي . حالت نيمه خواب و نيمه اغما فرو رفتم

مثل اينكه قانون ثقل براي مـن وجـود نداشـت و آزادانـه     . ام برداشته شد سينه
يك جور كيف . كردم بود پرواز مي لطيف و موشكاف شده  دنبال افكارم كه بزرگ، 

يـك  . بـودم  اد شـده زاز قيد بار تـنم آ . تا پايم را فرا گرفت عميق و ناگفتني سر
ي افكارم از هـم   بعد دنباله. دنياي آرام ولي پر از اشكال و الوان افسونگر و گوارا

ور بودم كه پر از  هدر امواجي غوط. شد گسيخته و در اين رنگها و اشكال حل مي
انم را حـس  شـنيدم، حركـت شـري    صـداي قلـبم را مـي   . نوازشهاي اثيري بـود 
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  . اين حالت براي من پر از معني و كيف بود. كردم مي
كردم كه خـودم را تسـليم خـواب فراموشـي      خواستم و آرزو مي از ته دل مي

توانست دوام داشـته باشـد، اگـر     شد، اگر مي اگر اين فراموشي ممكن مي. بكنم
رفـت و   رفت، در وراء خواب، آهسته در عـدم صـرف مـي    هايم كه بهم مي چشم

ي مركب، در يك  كردم، اگر ممكن بود در يك لكه هستي خودم را احساس نمي
شد و بعد از اين امواج  ام ممزوج ميآهنگ موسيقي يا شعاع رنگين، تمام هستي

بـه  ، شـد  دوانيد كه به كلي محوو ناپديد مـي  شد و مي و اشكال آنقدر بزرگ مي
  . بودم آرزوي خود رسيده

مثل يك نوع خستگي گوارا . من دست داد  كم حالت خمودت و كرختي بهكم
بعد حس كـردم كـه   . كرد و يا امواج لطيفي بود كه از تنم به بيرون تراوش مي

متدرجا حاالت و وقايع گذشـته و يادگارهـاي   . رفت زندگي من رو به قهقرا مي
ديدم، بلكه  ديدم، نه تنها مي ي زمان بچگي خودم را مي پاك شده، فراموش شده

لحظـه بـه لحظـه    . كـردم  و دارها شركت داشتم و آنها را حس مـي در اين گير 
بعد ناگهان افكارم محو و تاريك شد، به نظرم آمـد  . شدم تر مي  هكوچكتر و بچ

كه تمام هستي من سر يك چنگك باريك آويخته شده و در ته چـاه عميـق و   
لي شدم و مي لغزيدم و دور مي. بعد از سر چنگك رها شدم. تاريكي آويزان بودم

بعد . پايان در يك شب جاوداني بوديك پرتگاه بي. خوردم به هيچ مانعي بر نمي
يك لحظه . بست قش مينپي جلو چشمم درپي  هاي محو و پاك شده از آن پرده

در ، يك مرتبه خودم را، وقتي كه به خودم آمدم. فراموشي محض را طي كردم
آمـد و در   م غريب مـي اتاق كوچكي ديدم و به وضع مخصوصي بودم كه به نظر

  . عين حال برايم طبيعي بود
ها و پوششهايي كه جلوي نگـاه   ي آن پرده براي درك حقيقت و برداشتن همه
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اســت، سرتاســر آنچــه را كــه در خصــوص مطالعــه، در  هو چشــم راوي را گرفتــ
از اين رو   ). بود كشيدم هرچه ترياك برايم مانده(گذراند  دسترس دارد، از نظر مي

تـري از ايـن   ي كلـي  ي منابع قابل دسترس رجوع كـرده و نتيجـه   ه همهراوي ب
گيرد و اين درك و برداشت خود را از طريـق قسـمت دوم    مطالعه و تحقيق مي

دهد و به شـرح آن   اي نزديكتر به مردم و زندگيشان، نشان مي داستان و از زاويه
  . پردازد مي

از بـدو پيـدايش فـرد، شـروع     گيرد كه  ، او تصميم ميبوف كوردر اين نقطه از 
كرده و چگونگي روند تكاملي موهومات را همراه با روند تكـاملي انسـان، مـورد    

ي افكـاري دقيـق، بـزرگ و     بررسي قرار بدهد و اين در حاليست كه او از زاويـه 
  . كند افسون آميز؛ مسئله را طرح مي

و كيفيـت  ) نظـر بـه پـاراگراف دوم و سـوم    (او بعد از يك نگاه كوتاه رمانتيكي 
ي مركـب، يـا آهنـگ     تسليم شدن به خواب فراموشي و حل شدن در يك لكـه 

مسير عكس زمان حال را تا هنگام جنين بودن و در    موسيقي، يا شعاعي رنگين؛
اي تردسـتانه، فضـاي رحـم را     كند و بـه شـيوه   شكم مادر قرار داشتن دنبال مي

 ، تمام هستي خـود را در تر شدن هطوري كه بعد از كوچكتر و بچ. دهد شرح مي
) رحـم مـادر  (سر يك چنگك باريك آويخته شده، در ته چاهي عميق و تاريك 

  . بيندآويزان مي
لغزيـدم بـر   ي مـي  جداي آويزان بودن جنين در داخل رحـم مـادر، بـه كلمـه    

  . دانند كه فضاي رحم مادر، تاريك و لغزان است خوريم و همه مي مي
كند، يعني  حظه فراموشي محض را حس ميدر روند عكس زماني، راوي يك ل

كند كه قبل از جنين بـودن، هسـتي او در نبـود     عدم مطلق را اينگونه طرح مي
اين مسئله به همان . او صورت نگيرد) بودن(توانست كه  مطلق قرار داشته و مي
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توان نام اين حالت را، تصادف و اتفاق  گردد ولي مي ي جبر و اختيار بر مي قضيه
آنچنان كه در بسـياري مـوارد   ) برخورد يك اسپرم و تخمك. (ي خوانددر تاريك

از هايـدگر، چنـين مطلبـي را     ”دازايـن ”ي  واژه(. دهـد  نيز اين اتفـاق روي نمـي  
به كتاب هستي و زمان از هايدگر، مراجعـه شـود و همچنـين     -دهد پوشش مي

سـارتر، در  از  ”هستي و نيستي ”هايدگر و در كتاب برداشت ژان پل سارتر، از اثر
  ). بحث اگزيستانسياليسم

دانـد و از ايـن حالـت     ، آنـرا جبـري مـي   بوف كـور ي  در هر حال روايت كننده
اجباري بودن، چندان راضي نيست و بيشتر بـه سـمت اختيـار و آزادي كشـش     

صـحبت  ) قدرت اختيار مرگ(تر از شراب باالي رف  دهد؛ چرا كه پيش نشان مي
ان شراب به صورت شرابي كه آغشـته بـه زهـر مـار     بود و در آينده نيز هم كرده
اين رو به عمد، اين قدرت آزادانه و اختياري را كه  از. شود ست، مطرح مياناگن 

  . دهد انسان در خود نهفته دارد، در مقابل جبرِ آمدن خويش؛ قرار مي
عمرخيام در اين خصـوص زيبـاترين رباعيـات فلسـفي را سـروده و از زوايـاي       

است و صادق هدايت با جمع آوري و تفكيك رباعيات  ا توضيح دادهگوناگون، آنر
اسـت، و بـا نوشـتن     خيام، از آنچه كه بـه نـام خيـام در كتابهـاي متعـدد آمـده      

ي  ي بسيار عميق و سرشار از قدرت درك و موشـكافي مطالـب، انديشـه    مقدمه
ـ «سازد كه در كتاب  ي او را مطرح مي خيام و فلسفه م خيـا « »هـاي خيـام   هتران

ديگر ، همراه بوف كوراست و من در جاي جاي درك و برداشت از  آمده »صادق
هاي خود هـدايت، در شـرح    هو غيره، به نوشت” حاجي آقا”  ، ”مازيار ”آثار او، مثل

  . ام خيام توجه كرده
بينيم كه تولد يافتـه و  در هر صورت بعد از آن سفر به قهقرا رفتن، راوي را مي

وضعيت مخصوص او به نظر غريب است اما در عين حال  .در اتاق كوچكي است
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تري تولد يافته و با اين تولد كه ناشي از او در دنياي طبيعي. كامالً طبيعي است
ميرد و از ايـن پـس بـا     هاي عميق اوست، آن منِ سابق در او مي هتفكر و انديش

خود را ي ديگري روبرو هستيم، كسي كه تمامي تجربيات قبلي  راوي تولد يافته
  . بود، دارد كه در خالل قسمت اول داستان به دست آورده

  45بند 
بودم محيط و وضع آنجا كامالً به من آشـنا و   در دنياي جديدي كه بيدار شده

نزديك بود و مربوط بود، به طوري كه بيش از زندگي و محيط سابق خودم بĤن 
ياي ديگـر ولـي   يك دن. مثل اينكه انعكاس زندگي حقيقي من بود. انس داشتم

آمد در محيط اصلي خودم بر  بقدري به من نزديك و مربوط بود كه به نظرم مي
تـر متولـد    اما در عين حـال نزديكتـر و طبيعـي     در يك دنياي قديمي. ام گشته
  . بودم شده

يك پيه سوز سـر تاقچـه اتـاقم ميسـوخت، يـك      . هوا هنوز گرگ و ميش بود
كردم كه تنم  حس مي. ولي من بيدار بودمبود  ي اتاق افتاده رختخواب هم گوشه

دسـتهايم خـونين   . هاي خون به عبا و شال گردنم چسبيده بود هداغ است و لك
اما با وجود تب و دوار سر يك نوع اضطراب و هيجـان مخصوصـي در مـن    . بود

وانگهي مدتها بود كه منتظر . بود كه داروغه بيايد و مرا دستگير كند توليد شده
ولي تصميم داشـتم كـه قبـل از دسـتگير شـدنم      . اروغه بيفتمبودم به دست د

اين احتياج نوشتن . ي شراب زهر آلود را كه سر رف بود بيك جرعه بنوشم پياله
خواسـتم ايـن ديـوي كـه      مي. بود ي اجباري شده بود كه برايم يك جور وظيفه

خواستم دل پري خـودم   كرد، بيرون بكشم، مي مدتها بود درون مرا شكنجه مي
سـوز را جلـو كشـيدم و     هباالخره بعد از اندكي ترديـد پيـ  . ا روي كاغذ بياورمر

  اينطور شروع كردم
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است،  بوف كوري كوتاهي براي شروع قسمت دوم  كه مقدمه پنجودر بند چهل
قبل از آن توجه داشـته باشـيم كـه    . شود اشاره مي نكاتي وجود دارد كه به آنها

-ه متولد شده و اين سفر را از پيش طرحراوي داستان در محيط جديدي، دوبار
حاال هدف او اين است كه بگويد از همـان اوان بچگـي، انحـراف    . بود ريزي كرده

شود و به محض تولد انسان مورد  فكري و خرافات كذايي در گوش او خوانده مي
بـوف  راوي همان راوي قسـمت اول  . گيرد هجوم افكار غلط و موهومات قرار مي

شدن يا مردن آن راوي قديمي يا به عبارت  هتفاقي كه افتاده، كشتاست اما ا كور
تر من سابق است و اكنون ما با يك راوي در محتوا جديد و در قالب قديم  دقيق

بـود،   او سرتاسر تجاربي را كه قـبال بـه آنهـا رسـيده و انديشـيده     . روبرو هستيم
راف و اجتمـاع  هاي خود را در زندگي حقيقي اطـ داراست و اكنون همه برداشت

  . دهد فعلي، نشان مي
يك خصوصيت در راوي اين قسمت وجود دارد و آن پشت سر گذاشتن مرحله 

  . است) چي هپيرمرد قوزي يا كالسك(پيرمرد فيلسوف 
هاي خـون بـر    هبينيم او از وجود لكخوب با نگاهي ديگر به بند چهل و سه مي

  . كند گردن به اضافه يك هيجان، صحبت ميروي عبا و شال
صحبت ) كه در اينجا مدرك جرم است(هاي راوي قبال علت اين خون بر لباس

داشـتن  ، چي هكردن مرحله و مقام پيرمرد كالسكبوديم اما اولين نشانه طي كرده
گـردن خـودش، هـيچ صـحبتي يـا      گردن راوي است چرا كه قـبال از شـال  شال
  . هاستاين يك وجه اشتراك ظاهري بين آن. بود اي نكرده اشاره

 . »...صوصي در من توليد شده بودهيجان مخ ...«گويد او مي
بايـد فـرد در شـرايط راوي قـرار داشـته       براي درك اين هيجان مخصوص، مي

اي جـدي و   آنان كه بر عليه پديده. پردازيم اما براي شرح آن به مثالي مي. باشد
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ر سـيطره حضـور   اند و ب مبارزه كرده) از نظر فكري يا سياسي(قويتر از خودشان 
اند، اين هيجان مخصوص را تجربه  اند و مورد تهديد قرار داشته آن اعتراض كرده

رسـاند و از طرفـي   هيجان داشتن در موضوعي، عمق اهميت آن را مي. اند كرده
است و يـا در شـرف انجـام     نيز احتمال از دست رفتن جان، براي كاري كه شده

خداونـد   بـوف كـور  چه، راوي . دشو شدن است، باعث خصوصيت آن هيجان مي
و اين در حالي است كه بسياراني در اطراف . پنداري و انحراف را كشته استكج

اين همان . سازندبه همان خدا باور داشته و دارند و كشته شدن آن را تكفير مي
آلـود  گردن و لباسش نيـز خـون  دست، شال. گناهي ست كه راوي مرتكب شده

از اين رو داروغه كـه سـر نگهبـان و پاسـدار     . شدني استاست و انكار عمل او نا
امـا هيجـان و   . موهومات است، در پي راوي و امثال اوسـت تـا مجـازات نمايـد    

تـر از دسـتگير شـدن يـا      ايست كـه بـرايش مهـم    كشش مبازره با اوهام به گونه
در ضمن اين راوي شرابي دارد كه زهرآلوداسـت و بـاالي رف   . شدن استكشته

كنـد و   در اينجا راوي به عنوان يك اسلحه از شراب زهرآلود ياد مي. پنهان است
  . آن را دارد

است كه » احتياج به نوشتن«ي است، مسئله پنجونكته مهمي كه در بند چهل
كسي كه بـه يـك حقيقـت فلسـفي     . است براي او يك جور وظيفه اجباري شده

. ح داده و معرفي كنـد داند كه آن را به ديگران شر خود را موظف مي، برد ميپي
  . شود ريزي ميتر طرح وشش اين موضوع بهتر و دقيقدر بند چهل

  46بند 
كـردم   گمان مـي . كردم كه خاموشي بهترين چيزهاست من هميشه گمان مي

كه بهتر است آدم مثل بوتيمار كنار دريا بـال و پـر خـود را بگسـتراند و تنهـا      
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كـي  . آنچه كه نبايد بشود شدولي حاال ديگر دست خودم نيست چون . بنشيند
داند، شايد همين االن يا يك ساعت ديگر يـك دسـته گزمـه مسـت بـراي       مي

من هيچ مايل نيستم كه الشه خودم را نجات بدهم، بـه  . دستگير كردنم بيايند
عالوه جاي انكار هم باقي نمانده؛ بر فرض هم كه لكه هاي خون را محو بكـنم  

يفتم يك پيالـه از آن بغلـي شـراب، از شـراب     ولي قبل از اينكه به دست آنها ب
  . ام خواهم خورد موروثي خودم كه سر رف گذاشته

ي انگور در دستم بفشارم  خواهم سرتاسر زندگي خودم را مانند خوشه حاال مي
ام مثـل آب   ي آنرا، نه، شراب آنرا، قطره قطره در گلوي خشـك سـايه   و عصاره

ه بروم دردهايي كه مرا خـرده خـرده   خواهم پيش از آنك فقط مي. تربت بچكانم
چون به اين . است، روي كاغذ بياورم ي اين اتاق خرده مانند خوره يا سلعه گوشه

آيـا مقصـودم نوشـتن    . توانم افكار خودم را مرتب و منظم بكنم وسيله بهتر مي
هرگز، نه مال دارم كـه ديـوان بخـورد و نـه ديـن دارم كـه          وصيت نامه است؟
تواند بـرايم كـوچكترين ارزش را    گهي چه چيز روي زمين ميشيطان ببرد، وان

ام، گذاشتم و خواسـتم از   است از دست داده داشته باشد؟ آنچه كه زندگي بوده
خواهد كسي كاغذ پاره هـاي مـرا    دستم برود و بعد از آنكه رفتم، به درك، مي

شتن كه من فقط براي اين احتياج نو. خواهد هفتاد سال سياه نخواند بخواند، مي
من محتاجم، بيش از پيش محتـاجم  . نويسم است مي عجالتا برايم ضروري شده

ي  اين سايه. ي خودم ارتباط بدهم كه افكارم را به موجود خيالي خودم، به سايه
شومي كه جلو روشنايي پيه سوز روي ديوار خم شده و مثل اين است كه آنچه 

. سايه حتما بهتر از من مي فهمداين . بلعد خواند و مي را مي نويسم به دقت مي
توانم حرف بزنم، اوست كـه مـرا وادار بـه حـرف زدن      ي خودم مي فقط با سايه

خواهم عصاره،  مي... . . تواند مرا بشناسد، او حتما مي فهمد كند، فقط او مي مي



 

134 
 

ام چكانيده به او  نه، شراب تلخ زندگي خودم را چكه چكه در گلوي خشك سايه
  ”!دگي من استاين زن ”: بگويم

انديشد كه خاموشي و عدم، بهترين است و انتخاب او همـين فراموشـي    او مي
امـا او در  . داشت است، البته اگر از ابتدا توان يا حق آن انتخاب يا تصميم را مي

تولد خود هيچ نقشي و تصميمي نداشته و اين كاري است كه شده، بـه روايـت   
او دچـار  ) تولد يافتن انسـان (با اين شدن و  »آنچه كه نبايد بشود، شد... «راوي

شود و حتي حد اقل آزادي طبيعي خود را به خاطر حضـور   زخمهايي عميق مي
دهد و حاال كه در آمدن خود به جهان  موهومات در اجتماع انساني از دست مي

كند كه در مقابل اين جبر،  ها و انحرافات، تأثير يا دستي نداشته، اشاره مي هرجال
اين  از. تواند تأثير داشته و تصميم بگيرد مرگ را دارد و در اين نقطه مياختيار 

رو و حاال كه در جنگ با اوهام همواره مورد تهديد حافظان اديـان و متافيزيـك   
هـاي   هقرار دارد و قبل از دستگيري و مجازات، به خاطر عدم باور به اين انديشـ 

  . كند استفاده ميي يك اسلحه  انحرافي از شراب زهرآگين به مثابه
ي منظور خودش را  گيرد كه به هر صورتي كه هست، سايه او تصميم راسخ مي

برده و شناخته است، آگاه گرداند و زندگي خودش را و از حقيقتي كه به آن پي
اي بريـزد   هايش را، قطره قطره در گلوي خشك سـايه  هها و تجرب هسراسر انديش

  . ترين است هكه تشن
پيش از آنكه بروم دردهايي كه مرا خرده خـرده ماننـد   ... «ي  با نوشتن جمله

بـاز هـم مثـل     »است روي كاغذ بيـاورم  ي اين اتاق خورده خوره يا سلعه گوشه
 »اق، كاغـذ تـ ي ا خـرده خـرده، سـلعه، گوشـه    «، كلمات بوف كوري  اولين جمله

يـت  هايي از عمق و اهم هزيبايي و تأثير عميق كالم و حروف را شاهديم كه نشان
زنند بلكـه  چرا كه حروف و كلمات حلقوي، نه تنها گلو را خراش مي. ماجراست
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-ي آزادي انگار پيكر يك انسان اعدام شده. در گوش نيز، سنگيني خاصي دارند
. كشـانند اند و آنرا در ميان خيابـان مـي   خواه را با طناب به پشت اتومبيلي بسته

ث اصطكاك گوشـت و پوسـت   حدي )شهر كامياران كردستان ايران 1360سال (
در زندگي زخمهايي هسـت   «اي عين اين جمله است آن انسان، حديث و گفته

 »تراشد خورد و مي كه مثل خوره، روح را آهسته در انزوا مي
هرگز،  ”دهد نامه اينگونه جواب ميراوي پرسش خود را مبني بر نوشتن وصيت

او در پـي  ” شيطان ببـرد چون نه مال دارم كه ديوان بخورد و نه دين دارم كه 
انـد و پشـت بـه مـردم      اندوختن مال نبوده و بر خـالف آنانكـه قلـم را فروختـه    

نويسد و دلش به خاطر  حكايت انسان را مياند، مثل قلم راست ايستاده و ايستاده
اجتماع و آدمهايش، سرشار زخم و خون است و همواره از خواسـتگاه و جايگـاه   

اند كه غرق  افسوس كه اطراف او را كساني گرفته كند اما حقيقي انسان دفاع مي
در هـر حـال زنـدگي خـود را در ايـن راه از دسـت       . درياي موهومـات هسـتند  

هـايش را بخواننـد يـا     هاست و بعد از مرگ او، اگر هفتاد سال سـياه، نوشـت   داده
نخوانند، چه اهميتي خواهد داشت؟ اما در هر صورت احتياج به نوشتن، كـاري  

  . كند كه حقيقت را طرح كرده و حتي آنرا فرياد بكشد را وادار مياست كه او 
ي زنـدگي و حقيقـت    خواهد نه عصاره، بلكه شراب و خالص شده مي اين رو از

توضيح بدهد و بگويد اين زنـدگي مـن   ) هاست كه در آينده(اش  هخود را به ساي
اش  هكه سايراوي اصرار دارد . است اين زندگي تو است، اين زندگي انسان است

ي  ي او، بعد از خودش و در آينـده  فهمد و دليل آن است كه، سايه بهتر از او مي
ها بازتر و  و ديدگاه انسان  آيد؛ زماني كه علم بيشتر پيشرفت كرده دور دست مي

روشنتر است، امكانات بيشـتر اسـت و امكـان تحـرك و تجزيـه و تحليـل امـور        
سايه در بند قبلـي، صـفت شـوم را بـه      تر است اما همين فلسفي بيشتر و دقيق
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-ي شومي كه جلو روشنايي پيه اين سايه «:چرا كه او اينطور نوشته! خود گرفته
  چرا شوم؟ »سوز روي ديوار خم شده

البته اين نكته باز هم از موهومات . اوال مشهور است كه جغد يا بوف شوم است
اند، الغيـر بـوف    ندهها مثل آب تربت چكا اجتماع خرافي است كه در گوش سايه

هـاي درشـت و    يا جغد سنبل روشن و دقيق تفكر و فكر كردن است و با چشـم 
ي شوم نيز  سايه. كند گذرد، با دقت بررسي مي ريزبين، آنچه را كه در اطراف مي

هاي شلوغ نيز، تنهاست و انگار در خرابه است چرا زير روشنايي چلچراغ مهماني
هاست كـه در   جسد و ظاهر اين انسان. ميق استي افكار او وسيع و ع كه دامنه

آنها . نها در ميان جمع نيز هويداستجوشد و با كمي دقت، تنهايي آاجتماع مي
سايه  «ي  ي بسيار مهم ديگري در جمله ولي نكته. همواره پيشرو و تك هستند

وجود دارد كه شرح آن از ضروريات تفسير كتاب  بوف كوربه تعبير راوي  »شوم
  . است

ي منظور راوي شوم است چرا كه با طرح حقـايقي كـه بـا آنهـا      انسان يا سايه
علت در اين است كه او به باورها و انحرافات  !رساندروبروست، جامعه را آزار مي

هـايي را كـه بـا تزويـر و دروغ بـر روي حقيقـت        برد و پـرده  اجتماعي حمله مي
ها و امكانات ديگري صحبت بـه   هازكند و از ت زند يا پاره مي اند، كنار مي پوشانده
ها و امكانات و طرح آنها چون برخالف عقايد جاري است،  هاين تاز. آورد ميان مي

دره وحشتناكي . باشد شوم مي) سايه(از اين رو عمل او . خوشايند اجتماع نيست
اين شـكاف  . اش در سوي ديگر وجود دارد هبين اجتماع از يك سو و راوي و ساي

ميسـر نيسـت و حاصـل برخـورد آنهـا غالبـاً       ، است كه پر كـردن آن  اي به گونه
  . خورداش مي هزخمهايي است كه فرد از سوي جامع

و سكوت كردن ايـن سـايه، تأييـد خرافـات و موهومـات      ، طرح نكردن، نگفتن



 

137 
 

بيند كه به اجتماع است و اين چون برخالف حقيقت است، او خود را مجبور مي
  . ه داشته باشد و آنها را مطرح كندحقايق آشكار و نهان، توج

گيرد، يا هفتاد سال سياه  هاي او مورد توجه قرار مي هها و نوشت هباالخره يا گفت
خواند و همچنان وهـم و جهالـت، بـر طبـل سـياه       ها را نمي هكسي آن كاغذ پار

در اينجـا قسـمت   . رسد كوبد؛ چرا كه نفع آن به حاميان موهومات مي ناداني مي
كنيم تا اين مسئله  نوشته صادق هدايت را نقل مي” حاجي آقا ”كتاب كوتاهي از

  . از زبان راوي بهتر تفهيم شود
  ):الشريعه  همكالمه بين حاجي آقا و حج. (يرحاجي آقا چاپ امير كب

ي شـما رواج   پـس وظيفـه  . عوض شدن جامعه يعني مرگ مـا و امثـال مـا    -
خواني، افتتاح تكيـه و حسـينيه،    هگيري، روضزن، بافورخونه، جن هزن، سين هقم

  . تشويق آخوند و چاقوكش و نطق و موعظه بر ضد كشف حجابه
بايد هميشه اين ملت را به قهقرا برگردانيد و متوجه عـادات و رسـوم دو سـه    

باشيد، يكـي از ايـن    آسوده. كنهسياست اينطور اقتضا مي. هزار سال پيش كرد
هـاي ديگـر دنيـا همـين كـار را      پرسه كه چـرا جا  ملت با هوش از خودش نمي

چـرا دواي فرنگـي   . گيـر و دعـانويس هسـت   شند، جناگر ناخوش مي. نكردند
بخورند كه جگرشان داغون بشه، چرا چراغ برق بسوزانند كه اختـراع شـيطاني   

. سوز روشن بكنند كه پولشان توي جيب هـم مذهبشـان بـره    هفرنگي است؟ پي
ها رسوخ بكنيد و به   خانه در قهوه مخصوصا سعي بكنيد كه در مجامع عمومي و

بعـد هـم سـينما،    . هايي بر ضد روسها بدنـد  خصوص فراموش نكنيد كه شهرت
يـن   در. تئاتر، قاشق، چنگال، هواپيما، اتوموبيـل و گرامـافون را تكفيـر بكنيـد    

  . قسمت ديگر خودتان استاديد
 دجاله، كـه يـك چشـم بـه     مثل دفعه قبل كه شهرت داديد، راديو همان خر
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ديني بي. ده و از اين قبيل چيزها پيشاني داره و از هر تار سيمي هزاران صدا مي
زمان رضاشاه را تقبيح بكنيد، چادر نماز و چادر سـياه و عمامـه را بـين مـردم     

ايـن  . خانـه غافـل نباشـيد   از معجز سقا. تشويق و در صورت لزوم توضيع بكنيد
 ”به قدر كافي دست داريم دفعه بايد توي دهات رخنه بكنيد چون تو شهرها

ـ  هاي كه بر عليه اين اقدامات، انديش سايه. خوب سـتد و  يا هها، افكار و تزويرها ب
آنها را افشاء نمايد، صفت شـوم بـودن را داراسـت، چـرا كـه اجتمـاع را از ايـن        

آشـكار   ها و نفوذ انحرافات، آگاه ساخته و حقيقت آنها را هموهومات، از اين خراف
اش از ابـراز   هامـا نـه راوي و نـه سـاي    . براين شوم و خطرنـاك اسـت  بنا. سازد مي

شـده، بـيم    هاي سياه زخيمي كه بر روي آن كشيده هحقيقت و پاره كردن پارچ
هر چند كار آنها از نظر مناديان اوهام، بر خالف رسم و رسومات جاري و . ندارند

  . عقايد موجود، گناهي نا بخشودني است
ي اوست كه صادقانه و صميمانه بگويند  راوي و سايه ي در هر حال اين وظيفه

 »اين زندگي ماست«كه 

  47بند 
است ولي امروز پيرمرد  هركس ديروز مرا ديده، جوان شكسته و ناخوشي ديده

مـن  . هاي وا سوخته و لـب شـكري دارد   بيند كه موهاي سفيد، چشم قوزي مي
چـون  . به خودم نگاه بكنم ترسم از پنجره اتاقم به بيرون نگاه بكنم، در آينه مي

اما براي اينكه بتوانم زندگي خودم . بينم همه جا سايه هاي مضاعف خودم را مي
اوه، چقـدر  . ام شرح بدهم بايد يك حكايـت نقـل بكـنم    ي خميده را براي سايه

حكايتهايي راجع به ايام طفوليت، راجـع بـه عشـق، جمـاع، عروسـي و مـرگ       
مـن از قصـه و عبـارت پـردازي خسـته      . دكدام حقيقت نـدار   وجوددارد و هيچ

  . ام شده
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تـرين اثـر از    من سعي خواهم كرد كه اين خوشه را بفشارم ولي آيا در آن كم
دانـم كجـا    مـن نمـي  . دانـم  اين را ديگر نمي. حقيقت وجود خواهد داشت يا نه

ي آسمان باالي سرم، يا اين چند وجـب زمينـي كـه رويـش      هستم و اين تكه
در هر صورت من به هـيچ چيـز   . ابور يا بلخ و يا بنارس استام مال نيش نشسته

  . اطمينان ندارم
ام و از بسكه  من از بس چيزهاي متناقض ديده و حرفهاي جور به جور شنيده

هايم روي اشياء مختلف سابيده شده، اين قشر نـازك و سـختي كـه     ديد چشم
ثقل و ثبوت اشياء  به. كنم حاال هيچ چيز را باور نمي   روح پشت آن پنهان است؛

دانم اگر انگشـتهايم را   نمي. به حقايق آشكار و روشن همين االن هم شك دارم
آيا ثابت و محكم هستي،    :ي حياطمان بزنم و از او بپرسم به هاون سنگي گوشه

  در صورت جواب مثبت بايد حرف او را باور بكنم يا نه؟
يده كه از تـأثير باورهـاي   هر كس ديروز او را ديده، جواني خام و شكسته را د

بينـد كـه   پيرمـرد قـوزي مـي   يـك  اسـت امـا امـروز     كج و انحرافي ناخوش بوده
  . عالمتهاي خاصي را دارد

ي و جـود   هاي گذشته و درك او از مطالعه گذر و تفكر اين انسان از داالن قرن
اين . است تبديل كرده بوف كورچي قسمت اول  هو هستي، او را به پيرمرد كالسك

هـاي   هبديل و تحول آنچنان است كه نگاه بـه بيـرون از پنجـره و ديـدن سـاي     ت
ترسد چرا كه شكاف بسيار عميقـي بـين او و   او مي. شود مضاعف باعث ترس مي

متافيزيك را با داليـل   ،ديگراني كه عين او هستند اما راوي. ديگران وجود دارد
گـر اعمـال و    هنظـار  داند و اين در حالي است كـه در اطـرافش   بسيار، مردود مي

  . اي، آشكار است رفتار كساني است كه در آنها جهت انحرافي انديشه
در باور اين اطرافيان چه حكايتها كه از عشق، جمـاع، توليـدمثل، عروسـي، و    
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تمامي مفـاهيم عـالي بشـري مسـخ     . كدام حقيقت ندارد  شود و هيچ مرگ نمي
حتي . حقيقتي را در بر نداردنها هيچ آ اند و حكايتهاي ساختگي و موهومي شده

كـه عاشـقان،    عشق زير پرچم مهر نشسته و نقاب خوبي برچهره زده، در صورتي
افـرادي  (هـاي ديگـر هسـتند     راضي به كشتن موجودات ديگـر و حتـي انسـان   

هاي انتحـاري مشـهورند، عاشـقاني هسـتند كـه بـه        امروزه به عمليات كننده كه
 تمـامي ). شديدي از عشـق را دارا هسـتند  هايشان تعلق خاطر  هها و گرو سازمان

انـد و بيشـتر    آنچه كه در راستاي انسـان، آزادي و حقيقـت بـوده؛ وارونـه شـده      
مفاهيم عالي بشري، خالي از معنا و مفهوم شده و بر عليه اين سه پديـده قيـام   

  . اند هكرد
 .ها خسته و بيزار است و به هيچ چيز اطمينـان نـدارد   او از اين عبارت پردازي

باور كردني نيست كه اين چند وجب زميني كه رويش نشسته، آيا مال نيشـابور  
اولين دانشـگاه   رقيب و همپاي نام داشت و ”گندي شاپور“نيشابوري كه    است؟
در آن سـاخته  كه در آتن و به دسـت افالطـون درسـت شـد،      ”آكادمي“، جهان
خ است؟ كـه زمـاني   آيا مال بل. هاي آن موجود نيست بود و حاال حتي خرابه هشد

است و يا تكه زميني از  شاهد قدرتمندترين سيستمهاي سياسي و اجتماعي بوده
اسـت و تمـامي    واي تقديس و موهـوم پرسـتي بـوده   أبنارس است كه مكان و م

در آن النـه  ) آليسـم اسـت   هاي از اردوگـاه ايـد   كه گوشـه (هاي هندويسم مكتب
  . اند هكرد

يده شده كـه هـيچ فرصـتي    يح اشياء ساهاي راوي، روي سط از بس ديد چشم
ديگـر بـه هـيچ چيـز     . ها نيست براي تعمق و دريافت عمق همان اشياء و پديده

ي سـنگين آون در   اطمينان ندارد، حتي به عضوي از اعضاء بدن خود، زير ضربه
  . ي حياط گوشه
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است، ديگر  هاي متناقض و جور به جور و مخالف شنيده از بس تفسيرها و گفته
چـرا كـه بـر    . نگـرد  ي ترديد مي چ مكتبي باور ندارد و همه چيز را با ديدهبه هي

فرض مثال، باور كردني نيست كه حتي جايگاه علـم و دانـش بـه مكـان تبليـغ      
  . باشد هديني و انحرافي، تبديل شد
گندي شاپور يا نيشـابور فعلـي    آتن و جهان در هاياگر راوي از اولين دانشگاه

هـاي بسـيار و مختلـف     و همـين امـروز نـاظر سـازمان    ي ا كند، سايه صحبت مي
اند، مثل بسيج دانشجويي،  هعجيب و غريبي است كه تا اعماق اجتماع نفوذ كرد

انگاري خيلـي شـديد اصـرار    . ي علميه و دانشگاه در سرتاسر ايران وحدت حوزه
خواهنـد علـم را بـه فيضـيه     دارند كه فيضيه با علم مربوط اسـت و بـا زور مـي   

ي متضـاد را از اهـم امـور كشـوري      از اين رو وحدت ايـن دو پديـده  . بچسبانند
بـه   بـوف كـور  اگر راوي . دوازده علم: گويند اند و به آخوند هم مي همحسوب كرد

ي تيسـفون،   در نيشابور و يا آتش زدن كتابخانه، دانشگاه ينخاطر از بين رفتن ا
است كه دانشـجوي آنـرا   هايي  ي او شاهد روز به روز دانشگاه ناراحت است؛ سايه

يـا امـام زمـان    «: گوينـد  اندازند و ميي باال، به حياط همان دانشگاه مي هاز طبق
 ! »...بگيرش

تـر اسـت ولـي    تر و زخمي هاز خود راوي آن، شكست بوف كوري  از اين رو سايه
هنوز آنچه بين ايـن دو در اشـتراكي لـرزان اسـت، همانـا نوشـتن اسـت بـراي         

  . هاي ديگر يندهآهاي ديگر در  سايه
راوي را در حالي رها كرده بوديم كه ديگر به هـيچ چيـز اطمينـان نداشـت و     

و  نگريسـت  ي ترديـد مـي   ي حال، به ديـده  حتي به حقايق آشكار و نهان لحظه
و بدون ترديد و شـك   هاي فلسفي است ي انديشه شك و ترديد، اساس و انگيزه

  . ي ماجرا و حاال ادامه. پذيرد ميي فلسفي صورت ن ها، انديشه ورزي، به پديده
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  48بند 
ولي حاال كـه در آينـه نگـاه    . دانم آيا من موجود مجزا و مشخص هستم؟ نمي

ولي هيچ . تجزيه شده. سابق مرده است »من«نه، آن . كردم خودم را نشناختم
دانـم   بايد حكايت خودم را نقل بكنم ولي نمي. سد و مانعي بين ما وجود ندارد

بايـد خوشـه را   . سر زندگي قصـه و حكايـت اسـت   تاسر. ا شروع كردبايد از كج
  . ي پير بريزم ي آنرا قاشق قاشق در گلوي خشك اين سايه بفشارم و شيره

ام مي جوشد،  هايي كه عجالتا دركله ي فكر از كجا بايد شروع كرد؟ چون همه
ن است يك اتفاق ديروز ممك. دقيقه و تاريخ ندارد، ساعت. مال همين اآلن است

شـايد از  . تر از يـك اتفـاق هـزار سـال پـيش باشـد      تأثيرتر و بي هبراي من كهن
ها بريده شده، يادگارهاي گذشته جلـوم   آنجاييكه همه روابط من با دنياي زنده

. گذشته، آينده، ساعت، روز، ماه و سال، همه برايم يكسان است. بندد نقش مي
. ي پوچ، چيز ديگري نيسـت مراحل مختلف بچگي و پيري براي من جز حرفها

-ها، رجاله با تشديد همين لغت را مـي  فقط براي مردمان معمولي، براي رجاله
ها كه زندگي آنها موسم و حد معيني دارد، مثـل فصـلهاي    جستم، براي رجاله
ولـي زنـدگي   . كند صدق مي، است ي معتدل زندگي واقع شده سال و در منطقه

مثـل اينسـت كـه در يـك منطقـه       اش يك فصل و يك حالت داشـته  من همه
در صورتي كه ميان تـنم هميشـه   . است سردسير و در تاريكي جاوداني گذشته

  . كند سوزد و مرا مثل شمع آب مييك شعله مي
دهد و حصاري كـه دور زنـدگي و    ميان چهار ديواري كه اتاق مرا تشكيل مي

شـتباه  شـود، نـه ا   افكار من كشيده، زندگي من مثل شمع خرده خرده آب مـي 
ي ديگدان افتاده و بـا آتـش    ي هيزم ترّ است كه گوشه كنم، مثل يك كنده مي
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است و نه ترّ و تـازه مانـده،    هيزمهاي ديگر برشته و زغال شده، ولي نه سوخته
  . فقط از دود و دم ديگران خفه شده

هـاي قـديمي    ي اتاقها با خشت و آجر روي خرابه هزاران خانه اتاقم مثل همه
درسـت شـبيه مقبـره    . بدنه سفيد كرده و يك حاشيه كتيبه دارد ساخته شده،

ترين حاالت و جزييات اتاقم كافي است كه ساعتهاي دراز فكر مرا به  كم. است
ام  چون از وقتي كه بستري شده. خودش مشغول بكند، مثل كارتنك كنج ديوار

. شـده اي كه به ديـوار كوبيـده    هميخ طويل. كنند به كارهايم كمتر رسيدگي مي
هـاي ديگـر را متحمـل     جاي ننوي من و زنم بوده و شايد بعدها هم وزن بچـه 

پايين ِميخ از گچ ديوار يك تخته ور آمده و از زيرش بوي اشياء  كمي. است شده
شود، بـه طـوري    اند استشمام مي و موجوداتي كه سابق بر اين در اين اتاق بوده

بوهاي سمج، تنبـل و غلـيظ    است اين كه تاكنون هيچ جريان و بادي نتوانسته
هاي قديمي، بوهاي دهن، بوي پا، بـوي   بوي عرق تند، بوي ناخوشي: راپر بكند

ي سوخته، بوي پياز  تند شاش، بوي روغن خراب شده، حصير پوسيده، خاگينه
داغ، بوي جوشانده، بوي پنيرك و مامازي بچه، بوي اتاق پسري كه تازه تكليف 

ي آنهـا   ده و بوهاي مرده يا در حال نزع كه همهآم شده، بخارهايي كه از كوچه
خيلي بوهاي ديگر . اند ي خود را نگه داشته هنوز زنده هستند و عالمت مشخصه

  . اند هم هست كه اصل و منشاء آنها معلوم نيست ولي اثر خود را باقي گذاشته
و چـون   ”آن من سـابق مـرده اسـت    ”شود كه در ابتداي بند آشكارا عنوان مي

بند ( اما سايه در اينجا. آنرا شرح داده بوديم، ضرورتي براي تكرار نيست تر پيش
كه منظور راوي از صـفت پيـر   ” سايه پير ”است هصفت پير گرفت) متشهچهل و 
  . اش دو موضوع است هبراي ساي

پـاي راوي مسـير را طـي كـرده و مثـل خـود او كـه بـه          ه اول آنكه سايه، پا ب



 

144 
 

ي  ديگر اينكه سـايه . است ي او نيز پير شده سايهي پيرمرد قوزي رسيده،  مرحله
تجـاربي كـه روي آنهـا فكـر     . ي بسيار زيـاد اسـت   ي پختگي و تجربه پير، نشانه

هاي فراوان، اما پشت آنهـا در زيـر آن    است چرا كه افرادي هستند با تجربه شده
 هايي كه تجربه. ها هستند ها خميده شده و همواره دست به گريبان تجربه تجربه

، حاصـل هـر   بوف كـور ي پير راوي  كه سايه در صورتي. اند هتجزيه و تحليل نشد
كنـد و روي آنهـا بـا حساسـيت و      ها را، كامالً تجزيه و تحليل مي كدام از تجربه

ايسـت پيـر و آشـنا بـه عمـق و ژرفنـاي        از اين رو سايه. انديشد دقت خاصي مي
راوي مفهومي ندارد چـرا   پيري براي مراحل مختلف بچگي و. ها و مسائل پديده

طـول زنـدگي و   . كند نه كميت آن كه او به كيفيت روند زندگي و زمان نگاه مي
دهنـد و   زمان آن در خور توجه كساني است كه تنها به لذايذ زندگي اهميت مي

خواهنـد و هرگـز از روي صـميميت و    اين لذتها را تنها براي خود خواسته و مي
ها برنداشته و حتي بارهايي افزوده و  وي دوش انسانصداقت و راستي، باري از ر

 15يدرجاله با تشد. گيرند ها در اينجا رجاله نام مي اين دسته از انسان. افزايند مي
  . اند هكساني كه تا دندان، در ميان اوهام و خرافات غرق شد

زندگي او در ميان اين چهار ديواري ناخوشايندي كه مثل حصاري دور افكار و 
گذرد و مثل شـمع خـرده خـرده     ها مي اش كشيده شده و در كنار رجالهيزندگ

  . شود آب مي
تواند از اجتماع به طور مطلـق   اي اجتماعي است، نمي از آنجاييكه انسان پديده

اق او در ميـان اجتمـاعي كـه    تـ جدا شود و اين هم خود حالتي جبري است و ا
وجود او دقيقاً مثل همان . استعميقاً به خرافات باور دارند، درست شبيه مقبره 

                                               
  .گويند در فارسي مردم پست و فرومايه را مي=  به تعبير فرهنگ فارسي عميد، رجاله -15
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ي ديگدان افتاده و از آتـش هيزمهـاي ديگـر برشـته و      هيزم است كه در گوشه
زغال شده ولي نه سوخته و نه ترّ و تازه مانده، بلكه دقيقـاً از دود و دم ديگـران   

بوف ، يكي از قويترين تعبيرات راوي هشتو لپاراگراف سوم بند چه. خفّه شده
مفهوم چنين زندگي، جز زنداني بودن در ميان يك . دش استاز زندگي خو كور

  . تواند حالت يا معناي ديگري داشته باشد گور يا مقبره، نمي
هاي قـديمي سـاخته شـده، سـاكنين آن      ي هزاران خانه اق راوي روي خرابهتا

ي آنهـا،   اند كـه عالمـت مشخصـه    هايي بودهها داراي خصوصيتها و بيماري خانه
. رسـند ي ور آمـده، بـه مشـام مـي     ت بوهاي زننده از زير تختـه مجموعا به صور

ت، سماجت و تنبلي آن بوها طوري است كه پس از مدت زماني دراز، هنوز ظغل
اند و هيچ بادي نتوانسته اين يادگارهاي بد، نا خوشايند و كريه را  هم باقي مانده

  . پاك بكند
هايست كه در  تحرك انسان ي تنبل بودن، به قهقرا رفتن و عدم اين بوها نشانه

اي از  راوي بـه مجموعـه  . اند اشان و جود داشته هاي خاص زندگي ها و دوره شيوه
انجامد امـا در اينجـا    كند كه توضيح هر كدام به طول مي بوهاي زننده اشاره مي
هاي قـديمي كـه اشـاره بـه طـاعون،       بوي نا خوشي. كنيم اهم آنها را بررسي مي

اي يـا عالجـي    است و بشر براي آنهـا چـاره  ) جزام(وره تيفوس، وبا، سفليس، خ
ها از جهت اصلي يعني  ي انحراف انسان بوي روغن خراب شده كه نشانه. نداشت

گياه خواري است؛ چرا كه انسان ابتدا گياه خوار بوده و بعدها با اختراع آتـش و  
روغـن  هاي اين بي راهه رفتن، به  پس از آن به تدريج گوشت خوار شده و نشانه

اند و خوي بشري  هها را سرخ كردگردد كه در آن انواع گوشت خراب شده بر مي
  . اند هاش دور كردرا تغيير داده و از سالمت طبيعي و ساختار اصلي

هاي مختلـف   مقابل بيماريبوي جوشانده كه اشاره به طريق جلوگيري آنها در 
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هـم بيشـتر   وميـر  د دانـش پزشـكي اسـت كـه بـه ايـن وسـيله مـرگ        بوده و ر
و اشاره به بوهاي مرده يا در حال مرگ كه از نظـر او هنـوز زنـده    . است شده مي

چـرا كـه پـس از مـرگ،     . انـد  داشـته  هي خـود را نگـ   هستند و عالمت مشخصـه 
دهند مثل نـاخن دسـت و پـا و     عنصرهايي از بدن؛ هنوز هم به زندگي ادامه مي

  . موي سر
انـد و   ها را داشـته  است كه اين نشانه شدههايي بنا  در مجموع اتاق راوي روي خانه

ي تنبلي و سـماجت خاصـي كـه     هرگز در جهت رفع و رجوع كردن آن، به واسطه
است اما از  هشناسد و آنرا فهم كرد اند و راوي اين محيط را كامالً مي هدارند، بر نيامد
گي و او به سـاد . سوزد كه اين خواستگاه و جايگاه انسان نبوده و نيستته دلش مي

بلكـه دقيقـاً بـه عكـس از ايـن         گـذرد؛  هـاي گنديـده نمـي    اعتناء، از كنار الشـه بي
آنچنانكه مثل . برد اش رنج مي هي انحرافي در جامع خصوصيتها و حاالت پديد آمده

افتاده و از آتش ديگـران زغـال   ) اجتماع(ي ديگدان  در گوشه )يك فرد(يك هيزم، 
  . است از دود و دم ديگران خفّه شده   سوخته نشده ولي بدتر از آن؛. شده

  49بند 
يكي از آنها رو به . ها دارد اتاقم يك پستوي تاريك و دو دريچه با دنياي رجاله

شود و ديگري رو به كوچه است از آنجا مرا به شـهر ري   حياط خودمان باز مي
نامند و هزاران كوچه و پس كوچـه و   كند شهري كه عروس دنيا مي مربوط مي

ترين شهر  هاي تو سري خورده و مدرسه و كاروانسرا دارد شهري كه بزرگ خانه
اينجـا  . كنـد  كشـد و زنـدگي مـي    آيد، پشت اتاق من نفس مي دنيا به شمار مي

هاي محو و مخلوط  گذارم و سايه هايم را به هم مي ي اتاقم وقتي كه چشم گوشه
همـه جلـو    شهرآنچه كه در من تأثير كرده با كوشـكها، مسـجدها و باغهـايش   

  . شود چشمم مجسم مي
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ولـي در  . كنـد  ها مربوط مي اين دو دريچه مرا با دنياي خارج، با دنياي رجاله
بيـنم و در زنـدگي    اتاقم يك آينه به ديوار است كه صورت خودم را در آن مـي 

  . هاست كه با من هيچ ربطي ندارد تر از دنياي رجاله محدود من آينه مهم
گـاه  دريچه يا پنجره است كه چگونگي ديدگاه و نظر اتاق ذهن راوي داراي دو
اولين دريچه به محيط خانه و خانواده بـاز  . بينيمها مي او را از داخل اين دريچه

ت ايـن     مي شود كه شرح كامل آنرا در خالل داستان خواهيم داشت و بـه كيفيـ
دوم رو ي  كنند، پي خواهيم برد و اما دريچه خانه و افرادي كه در آن زندگي مي

  . باشد به كوچه و شهر ري مي
ي آنكه زادگاه زردشـت   قبال اشاراتي از شهر ري داشته و اهميت آنرا به واسطه

است گفتـيم و بـه تعبيـر     ي ابريشم قرار داشته راه جاده سرِبر است و همچنين 
    . است ترين شهر دنيا بوده راوي در اين بند، عروس دنيا و بزرگ

وجه باغها، كوشكها و مسجدهايي است كـه در آن قـرار   راوي از اين دريچه مت
شويم كـه اهـالي ايـن شـهر در     ي اخير، متوجه مي با خواندن همين جمله. دارد

از آيين زردشتي دور شـده و  ) زماني كه راوي مشغول نوشتن است(حال حاظر 
پنـدار نيـك، گفتـار     ”ها و مراسم پيشين مبني بر شعار معروف به جاي آتشكده

ي روشـن حضـور    شـده كـه نشـانه    ه، در آن مساجدي سـاخت ”دار نيكنيك، كر
  . يعني اسالم استاز گروه اديان سامي،  آخرين دين

اند و به آخـرين ديـن    ها يا مردمان حاضر در شهر، مسلمان شده بنابراين سايه
ي بسيار حساس و مهمي ست اما داليل چگونگي اين تغيير  اين نكته. اند هگرويد

چـه قطعـا از      كنـيم؛  مقال نيست و ناچارا از شرح آن حذر مي ي اين در حوصله
  . موضوع دور خواهيم شد

هاي آخر راوي است  ي قابل توجه ديگري كه در اين بند وجود دارد جمله نكته
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از ايـن  » سـازد  ها مربوط مي اين دو دريچه او را به دنياي رجاله«مبني بر اينكه 
است كـه علتهـاي    و مستثني نگرديده هاست رو جهان اطراف راوي، جهان رجاله

  . آن، به تدريج معلوم خواهدشد
است كه براي راوي اهميت دارد و منظور او از آينه در  ”آينه ”ديگر اينكه تنها

اتاق، نگاه به حقيقت و خويشتن است و روشنتر اينكه او در نگاه به آينه، اوال به 
يشتن خويش را و افكـارش را  تواند خو شود، دوما از اينراه مي حقيقت مربوط مي

  نقد نمايد

  50بند 

ي اتاق من است كه روزي  ي شهر دكان قصابي حقيري جلو دريچه از تمام منظره
كنم مـرد   رساند هر دفعه كه از دريچه به بيرون نگاه مي دو گوسفند به مصرف مي

 هـاي  بينم، هر روز دو يابوي سياه الغر يابو هاي تب الزمي كه سرفه قصا ب را مي
كنند و دستهاي خشكيده آنها منتهي به سم شده، مثـل اينكـه    عميق خشك مي

اند و در دو  مطابق يك قانون وحشي دستهاي آنها را بريده و در روغن داغ فرو كرده
مرد قصاب دست چپ خود . آورند طرفشان لش گوسفند آويزان شده؛ جلو دكان مي

ا را با نگاه خريداري ورانـداز  كشد، اول الشه گوسفنده اش مي را به ريش حنا بسته
كند، بعد  كند، دنبه آنها را با دستش وزن مي آنها را انتخاب ميزكند، بعد دو تا ا مي
آنوقت قصاب . افتند آويزد يابوها نفس زنان به راه مي برد به چنگك دكانش مي مي

هاي بريده، چشم هاي رك زده و پلـك هـاي    هاي خون آلود را با گردن اين جسد
كند، بعـد يـك    است نوازش مي لود كه از ميان كاسه سر كبودشان در آمدهخون آ

كنـد و گوشـت    دارد تن آنها را با دقت تكه تكه مي گزليك دسته استخواني بر مي
تمام اين كارهـا را بـا چـه لـذتي انجـام      . فروشدلخم را با تبسم به مشتريانش مي
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سگ زرد گردن كلفـت  برد آن  من مطمئنم يك جور كيف و لذت هم مي! دهد مي
هـاي بيگنـاه نگـاه     هم كه محله مان را قرق كرده و هميشه با گردن كج و چشـم 

دانـد آن   ي اينها را مـي  كند، آن سگ هم همه حسرت آميز به دستهاي قصاب مي
  !برد داند كه قصاب از شغل خودش لذت مي سگ هم مي

ي شـهر ري،   و از تمـام منظـره  ) كوچـه (از داخل دريچه و نگاه راوي به بيرون 
  . هيمد ميشوند كه در بندهاي جداگانه، آنها را شرح  چند چيزديده مي

ي دقيق و زالل، به  اولين منظره، دكان قصابي است و قصاب كه در اينجا اشاره
گري انسان است چرا كه قصاب استعداد كشتن و تكه پـاره كـردن   خوي وحشي

ي  دادگاه شهادت يـا هرگفتـه  در قوانين قضايي آمريكا، در (هر موجودي را دارد 
  ). گردد پذيرند كه علت آن به همين موضوع بر مي قصاب را نمي

انـد، دقيقـاً همـان     پاي بـه صـحنه گذاشـته   ، يابوهايي كه در همين بند پنجاه
بودنـد   هكش قسمت اول داستان، بسته شداسبهايي هستند كه به كالسكه نعش

كننـد و طبـق يـك قـانون      يهاي خشـك مـ   در اينجا نيز رنگشان سياه و سرفه
ي  انـد؛ كـه اشـاره    وحشي، دستهاي آنها را بريده و يـا در روغـن داغ فـرو كـرده    

برّند و يـا در  مستقيم به قوانيني است در ممالك اسالمي كه دست دزدها را مي
  . است كنند و بارها و بارها اين اتفاق روي داده روغن داغ فرو مي
. دانـد  ين را وحشي و دور از تمدن انساني مـي اين قوان بوف كوراز اين رو راوي 

كنـد كـه    طريق اشـاره مـي   از سوي ديگر شغل قصاب را به نقد كشيده و از اين
امـا     است؛ خوار بوده و اخالق خوب و متناسب و مهربان داشته هاز ابتدا گيا  آدمي

و جـانوران ديگـر را تكـه    ) در واقع همه چيزخوار شـده (خوار شده بعدها گوشت
-كه اين انحراف است و پيكر آدمي براي گوشت در صورتي. خوردكرده، مي تكه

هايش كه صد درصد بـا   ها و روده ها، ناخن مثال دندان. است هخواري شكل نگرفت
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ي انسان بسيار دراز است ولـي بـه    بدن گوشت خواران تفاوت دارد چرا كه روده
ضـوع در اولـين اثـر    ايـن مو . هسـتند   كوتاهي  خواران، داراي رودهعكس، گوشت

. اسـت  با داليل فراواني تجزيه و تحليل شـده  1306 »خواري هفوائد گيا« هدايت
در هر حـال حتـي   ). خوار بود هالزم به يادآوري است كه صادق هدايت خود گيا(  

كـه تصـوير      بـرد؛  داند كه قصاب از شغل خـودش لـذت مـي    سگ زرد محله مي
چـرا كـه آنهـا از    . دهـد  ذهن تداعي مـي خوار را به ها و شكارچيان گوشتپلنگ

لتي در حاليكه مقام انساني حـا برند، شكار خويش و تكه پاره كردن آن لذت مي
گز راضي به كشتن و آسيب زدن بـه جـان ديگـران    به عكس داشته و دارد و هر

-نيست كه اين مسئله به اولين آيين بشري يعني آيـين مهـر بـر مـي    ) هستي(
و حـاال   شـد  ي رو به كوچه ديده مـي  ود كه از دريچهاين اولين تصويري ب. گردد

  . است هتصوير دوم كه بسيار جالب و داراي مطالبي پيچيد

  51بند 
كمي دورتر زير يك طاقي، پيرمرد عجيبي نشسته كه جلويش بسـاطي پهـن   

ي رنگـين، يـك    ي او يك دستغاله، دو تا نعل، چند جور مهره توي سفره. است
ي  از انبر زنگ زده، يك آب دوات كن، يك شـانه گزليك، يك تله موش، يك گ

ي لعابي گذاشته كه رويـش را دسـتمال    دندانه شكسته، يك بيلچه و يك كوزه
ام،  ها من از پشت دريچه بـه او نگـاه كـرده    ها، روزها، ماه ساعت. چرك انداخته

ي بـاز كـه از ميـان او پشـم      هميشه با شال گردن چرك، عباي شوشتري، يخه
بيرون زده با پلكهاي وا سوخته كه ناخوشي سمج و بي حيايي  اش هسفيد سين

فقـط  . خورد و طلسمي كه به بازويش بسته، بيك حالت نشسـته اسـت   آنرا مي
خواند گويـا از همـين راه    اش قرآن مي هاي زرد و افتاده شبهاي جمعه با دندان



 

151 
 

آورد؛ چون من هرگز نديدم كسي از او چيزي بخرد مثـل   نان خودش را در مي
. اسـت  ام، اغلب صورت اين مرد در آنها بـوده  اينست كه در كابوسهايي كه ديده

اي  ي مازويي و پشت پيشاني كوتاه او چه افكار سـمج و احمقانـه   پشت اين كله
ي روبروي پيرمرد و بساط خنزر پنزر او  مثل علف هرز روييده است؟ گويا سفره

گرفتم بروم بـا او حـرف   چند بار تصميم . ي مخصو ص دارد اش رابطه با زندگي
  . بزنم و يا چيزي از بساطش بخرم، اما جرات نكردم

بينيم كه خنزر پنزري اسـت و  پيرمردي را مي) ي نگاه زاويه(و حاال از همين دريچه 
چي را دارد كه نقاط اشتراك هردو اسـت؛ بـا    ههاي پيرمرد قوزي و كالسك دقيقاً نشانه

مثـل  . و واقعيـت، عميـق و پرمعنـا هسـتند    تغييراتي كه در ظاهر سـاده و در بـاطن   
. طلسمي كه به بازو بسته و همچنين تالوت قرآن كه در همين جا شرح خـواهيم داد 

چينـد، درك كـرد و   بايد مفهوم وسايلي را كه او روي سـفره، هـر روز مـي    اما اول مي
چرا كه شخصيت اصلي اين پيرمرد از شغل او و بساط خنزر پنـزرش، هويـدا   . فهميد

اي خاص و مفهومي دقيق  ي پيرمرد، نشانه هر يك از اين وسايل داخل سفره. ودش مي
يك دستغاله كه نشانه و سنبل بازيافت و انديشـه در مسـايل سـطحي    . و روشن دارد

توان سطح باغچه يـا بـاغ را    چرا كه دستغاله به سطح زمين كار دارد و با آن مي. است
رك در امور مختلف هستند كه اا تنوع مددو تا نعل كه سنبل درجه ي. دستكاري نمود

مسـايل  هـا و   پديـده ي رنگين كه سنبل و اطالع از  چند جور مهره. او طي كرده است
اي براي كشتن مثل سـاطور و قمـه اسـت كـه      يك گزليك كه وسيله. گوناگون است

بـه ايـن مفهـوم كـه     . است  گري آدمياشاره و سنبل آشنايي پيرمرد به خوي وحشي
از سـويي انسـان   . باشـد  كـار مـي   داد كشتن را داراست و مستعد براي اينانسان استع

گرفتـه و متمـدن    هحيواني ناطق است كـه در طـي هـزاران سـال، از طبيعـت فاصـل      
مـوش كـه    هيك تل. گري را با خود دارداست اما هنوز هم استعداد و خوي وحشي شده



 

152 
 

يـك گـازانبر   . دارد هايي است كه بر سـر راه آدمـي قـرار   ها و كلكسنبل درك فريب
ي آگاهي از امور تكنولوژيكي اوست چرا كه آدمي در رونـد تكـاملي    زده كه نشانهزنگ

امـا در  . است خويش، پا به پا و به خاطر نيازهايش، در تكنولوژيك و ايجاد آن كوشيده
- به اين مفهوم كه اين آگاهي از امور تكنيكـي، عقـب  ! است زدهاينجا اين گازانبر، زنگ

حقير و ضعيف است؛ طوري كه كهنه بوده و كـارآيي آن در برابـر پيشـرفتگي     مانده،
يـك آب دوات  . و آن تـوان را دارا نيسـت  . ديگر جوامع بشري، بسيار نامحسوس است

هـا و   كن كه سنبل آشنايي به تفسيرهاي گوناگون و به هم ريختگي در ميان انديشـه 
اي فلسفي  ري خود نيز به گونهدر هر حال پيرمرد خنزر پنز. هاي مختلف است فلسفه

ميختـه اسـت،   آ  است و به مسايل فلسفي قديم كه تعداد زيـادي از آنهـا بـا سفسـطه    
را پرسـتش   »آپـيس  گـاو «اي از آن  آشنايي دارد مثال در مكتب هندويسم كه شاخه

گاو آپيس، يك گاو از نـژاد مخصوصـي اسـت كـه روي     . (كند، نزد او مردود است  مي
ي دندانه شكسته، كه به خود  يك شانه). خاكستري رنگ قرار دارد هايزبان آن، خال

ي آن شكسـته اسـت، مفهـوم خـود      پيرمرد تعلق دارد اما از اين لحاظ كه يك دندانه
نشانه ، خود شانه. رساند كه در روانشناسي داراي مبحثي طوالني استشيفتگي را مي

اي  از آن شكسته، دقيقاً اشـاره اي  از خودشيفتگي پيرمرد است و از اين نظر كه دندانه
است به نقصان، خرابي، و نا كامل بـودن شخصـيت فـرد اسـت كـه بـه ايـن وسـيله         

شود كه تصوير اين شانه و طرح آن يا  نقص آن و رد آن آشكار مي) ي شكسته دندانه(
وجود آن در بساط پيرمرد، آدرسي روشـن از بـه خـود باورداشـتن و زيـاد بـه خـود        

يك بيلچه كه سنبل كند و كاو در مسايل . ن خودشيفتگي استاست كه همارسيدن
 و اي است كه بيشتر به مسايل مشكل و در عمـق سـر   است و وسيله هعميق و پيچيد

امـور   ي بيلچه و دستغاله، در اينجا كـامالً آشـكار اسـت، دسـتغاله بـه      رابطه. كار دارد
ي لعـابي قـرار    يك كوزه و در پايان. امور پيچيده و عميق ربط دارد بهسطحي و بيلچه 
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دارد كه رويش را با دستمال چركين پوشانيده است كه سنبل حاصل كـار پيرمـرد و   
قبال از همين كوزه صحبتها شده بـود؛ در  . ها و زندگي اوست ي سرتاسر انديشه نتيجه

ايست كه هنگام  ي لعابي، در حقيقت همان كوزه اينجا همين بس كه اشاره شود، كوزه
بـود و بـه راوي    هي اديان و صاحب موهومات از زير خاك بيرون آمـد چال كردن خدا

و در اينجا باز حضور پيداكرده و در زير دسـتمال چـركين پيرمـرد از    . شده بود ه هدي
رو يـن ا خواهـد آنـرا بفروشـد، از    چرا كه پيرمرد خنزر پنزري نمـي . نظرها پنهان است

ي ايـن مسـايل را    راوي همـه . كنـد  ي لعابي را همواره از نظر ديگران پنهان مـي  كوزه
اسـت و بـا دقـت     داند و مفهوم يكايك اين اشياء خنزر پنزر را عميقـاً درك كـرده   مي

  . خاصي، پيرمرد بساطي را زير نظر دارد
هـاي   آنچه كه در اينجا حائز اهميت است، ديدگاه اين پيرمرد است كـه نشـانه  

هـاي خـود    اسـت، در جملـه   بارز اين ديدگاه كه از نقطه نظر راوي كامالً مردود
  :است به اينصورت آمده بوف كورراوي 
فقط شبهاي جمعه با . و طلسمي كه به بازويش بسته به يك حالت نشسته است(... 
خوانـد گويـا از همـين راه نـان خـودش را در       اش قرآن مـي  هافتاد هاي زرد و دندان
رد فيلسوف، حالتي پس پيرم ).آورد، چون من هرگز نديدم كسي از او چيزي بخرد مي

هـاي گونـاگون، بـه     ها و آشنايي بـه فلسـفه   كارانه دارد و پس از درك انديشه همحافظ
  . خواند آخرين دين گرويده و شبهاي جمعه قرآن مي

بـوف  اسالم، در هنگام نوشتن (ي اين بينش آخرين دين  او عالمت مشخصه
 س؛ چــون ديـن جديــدتري پـاي بــه ميـدان نهــاده و بـه جهــوا ويتـن     كـور 

Jehovah witnesses    اي از مسـيحيت هسـتند و    مشـهورند كـه شـاخه
و بسـته اسـت و در همـين نقطـه از      باز به، به صورت طلسمي )كليسا ندارند

  . رود ديگر پيش نرفته و نمي روند فلسفه و واقعيت، راكد مانده و
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پشـت  «: نويسـد  راوي مي. كلمات و جمالت پاياني اين بند بسيار اهميت دارند
و » .اي مثل علف هرز روييـده اسـت   ي كوتاه او چه افكار سمج و احمقانهپيشان

ي  ي او و عمامـه  ي مازويي و تراشـيده  تر از آن به كله ي پيش همچنين در جمله
  . شود شير و شكري، اشاره مي

يك مفهوم را دارند؛ مازو  هاي مختلف، اشتراكاًي مازويي در فرهنگ لغت كلمه
شود كـه گـاهي از يـك گـردو      ي درختان ايجاد مي از نيش حشرات بر روي تنه

 ي آن است كه بر روي آن هي مازويي در برگيرند هدر اينجا كل. شوند تر مي بزرگ
آميز توهمات گذشـتگان قـرار    هنيش مطالب تلقيني و علوم سفسط) سر پيرمرد(

ي مازويي براي پيرمرد بسـاطي، چيـزي كـامالً در     هاز اين رو دارا بودن كل. دارد
، افكـاري  بوف كورپشت پيشاني كوتاه او، به تعبير خود ِراوي . ور وجود اوستخ

بنابراين راوي مقـام حقيقـي ايـن    . سمج و احمقانه، مثل علف هرز روييده است
گيرد كـه   داند و با اينكه چند بار تصميم مي پيرمرد را شناخته و او را مردود مي
هـا و  دهـد چـرا كـه از دام    جام نميكار را ان از پيرمرد چيزي خريداري بكند؛ اين

  . هاي او هراس دارد هسفسط

  52بند 
ام به من گفت اين پيرمرد در جواني كوزه گر بوده و فقط همين يك دانه  دايه

كوزه را براي خودش نگاه داشته و حـاال از خـرده فروشـي نـان خـودش را در      
  . آورد مي

ام و يـك   داخلي، فقط دايـه اما از دنياي . اينها رابطه من با دنياي خارجي بود
ولي ننه جون دايه او هم هست، دايه هردومان اسـت  . زن لكاته برايم مانده بود

چون نه تنها من و زنم خويش و قوم نزديك بوديم، بلكه ننه جون هردومـان را  
چون من اصالً مادر و پدرم را  اصالً مادر او مادر من هم بود. با هم شير داده بود
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. او آن زن بلند باال كه موهاي خاكستري داشت مرا بزرگ كـرد  ام و مادر نديده
مادر او بود كه مثل مادرم دوستش داشتم و براي همين عالقه بود كه دخترش 

  . را به زني گرفتم
هـا كـه ننـه     ام، فقط يكي از اين حكايت از پدر و مادرم چند جور حكايت شنيده

ننه جـون بـرايم    يد حقيقي باشدكنم با پيش خودم تصور مي  جون برايم نقل كرد، 
اند، هر دو آنها يك شكل، يك قيافه و يك  پدر و عمويم برادر دو قلو بوده: گفت كه

طوريكه تشخيص آنها از يكـديگر   هاند و حتي صدايشان يكجور بوده ب اخالق داشته
عالوه بر اين رابطه معنوي و حس همدردي هـم بـين آنهـا    . است كار آساني نبوده

شـده ديگـري هـم     نها ناخوش مياست، به اين معني كه اگر يكي از آ وجود داشته
به قول مردم مثل سيبي كه نصف كرده باشند باالخره هردوي  است شده ناخوش مي

روند و  هندوستان مي هو در سن بيست سالگي ب گيرند آنها شغل تجارت را پيش مي
اي،  لدار، پارچه پنبهمنيره، پارچه گ: هاي مختلف مثل اجناس ري را از قبيل پارچه

جبه، شال، سوزن، ظروف سفالي، گل سر شـور، و جلـد قلمـدان بـه هندوسـتان      
هـاي ديگـر    پدرم در شهر بنارس بوده و عمويم را به شهر. فروختند بردند و مي مي

فرستاده بعد از مدتي پدرم عاشق يك دختـر بـاكره    هند براي كارهاي تجارتي مي
كار اين دختر رقـص مـذهبي جلـو بـت     . شود ميبوگام داسي، رقاص معبد لينگم 
هـاي   يك دختر خونگرم زيتوني بـا پسـتان   است بزرگ لينگم و خدمت بتكده بوده

هاي درشت مورب، ابرو هاي باريك بهم پيوسته، كه ميانش را خال  ليمويي، چشم
  . گذاشته سرخ مي
با ساري توانم پيش خودم تصورش را بكنم كه بوگام داسي، يعني مادرم،  حاال مي

ابريشمي رنگين زردوزي، سينه باز، سربند ديبا، گيسوي سنگين سياهي كه مانند 
و در پشت سرش گره زده بود، النگوهاي مچ پـا و مـچ دسـتش،     شب ازلي تاريك
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خمار و مـورب،    هاي درشت سياه،  حلقه طاليي كه از پرّه بيني گذرانده بود، چشم
ني كه به آهنگ سه تار و تنبك و تنبور و ي موزو هاي برّاق با حركات آهسته دندان

هـاي لخـت شـالمه     رقصيده يك آهنگ ماليم و يكنواخت كه مرد سنج و كرنا مي
هـا و   اند آهنگ پر معني كه همه اسرار جادوگري و خرافات و شـهوت  زده بسته مي

دردهاي مردم هند در آن مختصر و جمع شده بوده بوسـيله حركـات متناسـب و    
اسـت،   شده ز حركات مقدس بوگام داسي مثل برگ گل باز مياشارات شهوت انگي

است، چه  زده اين حركات كه مفهوم مخصوصي در بر داشته و بدون زبان حرف مي
تأثيري ممكن است در پدرم كرده باشد؟ مخصوصا بوي عرق گس و يا فلفلي او كه 

شـده، بـه مفهـوم شـهوتي آن منظـره       مخلوط با عطر موگرا و روغن صـندل مـي  
هاي دور دست را دارد و به احساسات  عطري كه بوي شيره درخت افزوده است مي

 دهد بوي مجري دوا، بوي دواهايي كه در اتاق بچـه نگـه   دور و خفه شده جان مي
هاي ناشناس سرزميني كـه پـر از معنـي و آداب و     روغن آيد و از هند مي دارند مي

همه اينها يادگارهـاي دور و  . داده هاي مرا مي رسوم قديم است البد بوي جوشانده
شـود كـه بـه     كشته شده پدرم را بيدار كرده پدرم بقدري شيفته بوگام داسي مـي 

ولي پس از چندي كه دختر آبستن . گرود مذهب دختر رقاص به مذهب لينگم مي
  . كنند شود او را از خدمت معبد بيرون مي مي

تـا اينجـاي داسـتان    اي كه راوي در بند چهل ونه طرح كرده بود،  از دو دريچه
هاي خـاص  شهر ري با وصف، ي اول آگاهي يافتيم و متوجه شديم كه از دريچه

اول قصاب و . ي مهم آشنا شديم خودش هويدا شد و در همين راستا با دو چهره
  . دوم پيرمرد خنزر پنزري

ـ      و در بند اخير شـان بـاز    هاز دومين نقطه و نظرگـاه راوي كـه بـه حيـاط خان
اند  هاي ديگري به سناريو وارد شده بينيم كه چهره شويم و مييمطلع م شود مي
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، پـدر، عمـو و   )بوگـام داسـي  ( ي اجتمـاع، مـادر راوي   جون يا دايـه  هاز جمله نن
  . تدريج نشان خواهيم داد  كه جايگاه هريك را به. همچنين زن لكاته
ه بـرايم  ام و يك زن لكات هاز دنياي داخلي، فقط داي: نويسد كه راوي اينطور مي

  . بود هماند
دايه، آنچنان كه اشاره شد دايه اجتمـاع  . اين دو چهره را كمي بيشتر باز كنيم

هاست و كودك از ابتدا در دامـان اوسـت كـه رشـد      ل اوليه تربيت انسانؤو مس
كند و از همان ابتدا نيز، باورهاي خود را به انواع و اشكال گوناگون، در گوش  مي

جايگـاه  ) دايـه (اين مسئول تربيت اوليـه  . كند قين ميتل) انسان( و ذهن كودك
گيري زبان، فرهنگ، انديشـه و  چرا كه هم اوست كه در روند شكل خاصي دارد

تـأثير مسـتقيم      حتي لباس پوشيدن فرد و نهايتاً دين يا ايـدئولوژيك، بـه فـرد؛   
كـه   اما رابطه اين دو يعني فرد و اجتماع نيز داراي اهميت است چـرا . گذارد مي

است كـه نوسـاناتي را در    بسياري اوقات و در طول تاريخ، يك فرد تنها، توانسته
اي كه ابتدا از  هاي تودهمثال انقالب و جهش. ي اصلي اجتماع ايجاد نمايد پيكره

. از سويي تأثيرات اجتماع برفرد، انكـار ناپـذير و قطعـي اسـت    . شود فرد آغاز مي
ـ   نسان كه يك يهـودي اگـر در خـانواده    آ آمـد،   دنيـا مـي   هو اجتمـاع مسـيحي ب

توانست يهودي باشد و يا اگر يك مسلمان در خانواده و اجتمـاع بـر فـرض     نمي
  . شد نه مسلمان آمد، همانا كه بودايي مي بودايي به دنيا مي

براي همين است كه فرد از همان آغاز، با عقايد و باورهاي جـاري در اجتمـاع   
و اگر فردي بر خالف جريان باورهاي . شود مي خوگرفته و راهروِ راه اجتماع خود

شـود   حركت كند، يا از آن اجتماع، ترد مـي اجتماع،  هاي آن دادهيعني اجتماع 
و اي بسـا كـه او را يـك ديوانـه، خطـاب       اعتنايي خواهد شد؛ويا كامالً به او بي

كه در هر دو صورت مسئله، اين فرد است كـه بـا مشـكل مواجـه     . خواهند كرد
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بگيـريم و   »دال«از اين رو اگر فرد را، يـا انسـان را بـه طـور معمـولي       .شود مي
اي كه بين آنهاست، داللتي خواهد  رابطه ، حاصلِِ»مدلول« هاي اجتماعي را داده

. دهـد  شد كه در اشكال گوناگون، حضور خود را و تأثير خود را بر فرد، نشان مي
  . باشد وجهي خاص و مهم مي ، دارايبوف كوري  در قصه) اجتماع(از اين رو دايه

  . و اما زن لكاته و تعريف آن
، داراي بارهـاي خـاص خـود    بـوف كـور  اي مخصـوص و در داسـتان    لكاته واژه

لكاته در لغت به معني خود فروش و زني است كه از طريـق واگـذاري   . باشد مي
  . برد جسم خود، هر از گاهي را در آغوش كسي ديگر به سر مي

در ايـن قسـمت،    »زن لكاتـه «ابتداي داستان و» يزن اثير« ي مهم اينكه نكته
 اي يـا چيـزي جـز خـداي اديـان      هردو يكي هستند و اين هر دو، كسي، پديده

سقراط، مردم در جسـتجوي   توجه شود كه در دورانِ پيش از.  نيست) حقيقت(
ري ناپذيها، فنا در آن دوره و. باشد چيزهايي بودند كه براي آنها، پايدار و اساسي

-هـاي يونـاني، فنـا    بين رفتن اسـطوره  اي تعلق داشت و با از به خدايان اسطوره
بـراي نمونـه هراكليتـوس، اصـل     . شود ي فيلسوفان منتقل مي ناپذيري، به حوزه

فيثاغورث آنرا به عدد تشبيه كرد يـا  . ديد هميشگي و فناناپذيري را در آتش مي
بينـيم   رسيم مي به افالطون مي زماني كه و. تالس آنرا به عنوان آب معرفي كرد

ي خـدايان   و بـه تـدريج مجموعـه   . شـود  از طريق ارسطو، متافيزيك مطرح مـي 
همان خدا نيز نهايتاً به  شود و غيره، به يك خدا تبديل مي اساطيري و مصري و

رسـيم، تحليـل او را از سـه    وقتي به نيچه مي. شود ها، پرتاب مي آنسوي آسمان
براي دريافت : گويد نيچه مي چرا كه. بينيمبطه با زن ميزاويه و سه نگرش در را

  كدام هستند؟ اما چرا؟ و آن سه. بايستي زن بود حقيقت، ناچاراً
  . زن همچون قدرتي فريب كار -1
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 . زن به عنوان نيروي حقيقت -2
  . زن فرا سوي اين دو قطب -3

ي  و در مرحله. و در همين مرحله پاسدار دروغ است عقيم استي اول  در مرحله
نيچـه  . اسـت  انگيـز زيبـا و طـرب  . مفهوم سـوم  و در. شود دوم با حقيقت يكي مي

 ي دوم، يعنـي مسـيحيت، دوگـانگي افالطـونيِ     دهد كه در گـذار دوره  توضيح مي
گيـرد و   شـدت مـي   )جهانِ پديدارها و ناپديدارها(مابين جهان حسي و فرا حسي 

يقـت و جهـان حقيقـي    يا عالم ديگـر، جايگـاه حق  ) جهان متافيزيكي(ديگر جهانِ
و زن بـه  . گيرد و در اين مرحله حقيقت، منشي زنانه به خود مي. شود شناخته مي

و در همـين دوره دروغ بـا مردانگـي و اختگـي     . شـود  معماي هستي تبـديل مـي  
اش از عـدم وجـود   ي آگـاهي  ي سـوم، زن بـه واسـطه    در مرحله. شود مي مقايسه

و در همـين  . كنـد  و بـا آن بـازي مـي   بـرد   ي ابـزاري مـي   اسـتفاده  حقيقت، از آن
شـود   گيـرد و ديـوني سوسـي مـي     اي دو گانه به خود مـي  است كه زن چهره دوره

اي دو گانـه دارد كـه هـم داراي ماهيـت زنانـه اسـت و هـم         چهره  ديوني سوس، (
در گـذار از  » حقيقـت «ي سـوم، زن يـا    دهد كه در دوره دريدا توضيح مي) مردانه
از همين لحـاظ  . است ي مدرن و پسامدرن، از بين رفته هي كالسيك به دور مرحله

آنهـا اسـتادان    - ترين پديدارشناسان هسـتند  زنان بزرگ«: گويد است كه نيچه مي
بـراي درك حقيقـت، ناچـاراً    «: كند و از همين نگاه هست كه اضافه مي» پديدارند

و  - خدا - نهاي ز ها و پديده در نتيجه و چنانكه آشكار است واژه. »بايستي زن بود
  . حقيقت؛ هر سه يكي هستند

هـاي تـاق و    خواهيم ديد كه زن لكاته، معشـوقه  بوف كور رويِ بندهاي پيشِدر 
جگركي، فقيه، فيلسوف، قصاب، سـوداگر، مفتـي، داروغـه و سـيرابي     ( جفت دارد

با زن لكاته رابطه دارند و اين اسـمها و القـاب   از جمله كساني هستند كه ) فروش
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در هر حال مطلب اين است كه . است آمده) چاپ اميركبير(بوف كور 61در صفحه 
اي را در آغوش و همراه يك دين و يا يـك ايـدئولوژي،    و شب و دوره خدا، هر روز

  . است هگذرانيد
. نـام دارد  »لكاتـه زن «و در قسمت دوم» زن اثيري«از اين رو درابتداي داستان، 

خاكي رايج و مشهور است، اينكه  هي كرها گوشه هآنچه كه در ميان مردم و در گوش
ي، زن بـوف كـور  و به روايـت  . خدا داراي يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر است

لكاته با صد و بيست و چهار هزار، پيرمردهاي خنزر پنـزري، رابطـه داشـته و هـر     
  . است شب را در آغوش يك دين جداگانه سپري كرده

ولي ننه جون دايه او هـم  « :نويسد ينطور ميا دوو هراوي در جمالت اول بند پنجا
 »هست، دايه هردومان است

ي اجتماع پرورده شده و بـه تعبيـري    ها، در دامان دايه همراه انسان  يعني اوهام، 
ها و اجتماع آنهاست كـه خـدا و اديـان را توليـد و معرفـي       زاللتر اينكه اين انسان

، اين مسئله باز و روشـن و  بوف كوركه پيشترها در قسمت اول ، نسانآ. است كرده
 ي خشك بود و ديديم كه زن اثيري زير درخت سرو و در كنار رودخانه هآشكار شد

هـاي او بـرروي گلـدان يـا      چال شد اما يادگار چشم )اند همذاهبي كه خشك شد(
انديشـيده و عاشـق متافيزيـك     كه عين راوي مي(كوزه لعابي بوسيله انساني ديگر 

نزديـك و در خـالل زنـدگي روزمـره      از بود و در اين قسـمت و تصوير شده ) بوده
اجتماع، شاهد همان زن اثيري در قالب زن لكاته هستيم و حركات و روند زيست 

  . شويم امروزين او در اجتماع فعلي آشنا مي ي  هكنيم و با چهر او را نظاره مي
بلنـد بـاال يـا    مـادر راوي، همـان زن   ودو،  هيكي ديگر از عناصر تازه در بند پنجـا 

 داسي است كه عينا مادر اصـلي زن لكاتـه نيـز هسـت، چـه راوي اينطـور      - بوگام
  :نوشته
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ام و مـادر   هاصالً مادر او مادر من هم بود چون من اصالً مادر و پدرم را نديـد « 
مـادر او بـود كـه    . او آن زن بلندباال كه موهاي خاكستري داشت مرا بزرگ كرد

اي همين عالقـه بـود كـه دختـرش را بـه زنـي       مثل مادرم دوستش داشتم و بر
ها تداعي ازدواج خـواهران و بـرادران، در اجتماعـات اوليـه را      اين جمله »گرفتم

رساند و به تعبير اديان سامي، هابيل و قابيل با خواهران خود ازدواج كردنـد  مي
كـه راوي بـه    همين نكته استاند و  و از آنجا كه ايشان فرزندان آدم و حوا بوده

اصالً مادر او، مادر من «:نويسد آن اشاره كرده و، مورد و منظور اوست چرا كه مي
اي بـه دوسـتش مجتبـي     هدايت در نامه! (واين مادر همانا كه حواست »هم بود

خواهد كه در مورد ازدواج فرزندان آدم و حوا، آنچه را كه اطالع  مينوي، از او مي
كنـد كـه گويـا هابيـل و قابيـل،       مـي  در آن نامه، اشـاره  دارد، برايش بفرستد و
اند وبه هنگام ازدواج و از آنجا كه يكي از خواهران نازيبـا   خواهران دو غلو داشته

سد او را برانگيخته و برادر خود يعني هابيـل را  ح) گويا همسر قابيل(است،  بوده
  16.كشد مي

                                               
جملـه يكـي از    از. شـود  به دوستانش، اين نكته آشكار مي هاي او صادق هدايت در خصوص آدم و حوا تحقيقات جدي فراواني داشته و از نامه -  16
ـاپ اول  » هاي صادق هدايت نامه« هاي او كه در اين خصوص به دوستش مجتبي مينوي نوشته و در كتاب نامه گرد آورنده، محمود بهارلو، نشر اوجا، چ

ترجمه كـرده   Bailyكه حاال عوض همه اين اينها جاماسب نامه را ... « ”:قسمتي از آن نامه چنين است. آمده است 200ي  و در صفحه 1374در تابستان 
ـنت ( Traditionكي بوده بعد هـم در   Lilithبه عالوه تحقيقاتي راجع به دختر حضرت آدم الزم داشتم اوال . پيدا كن برايم بفرست ـا    )س يهـودي آي

ـا آمدنـ     هابيل و قابيل را مي...   نه؟ دهند يا دختري به آدم نسبت مي ـا را طبـق     نويسند كه هر كدام دوغلو با جفت خـواهري بـه دني ـتند خـواهر آنه د، خواس
clearing )معاوضه بكنند كه بچه آنها حرام زاده نشود، اوني كه خواهرش خوشگل بود به رگ غيرتش برخورد كه تاي غلـوي بـرادرش كـه    ) اجازه

ـاجم شـده، هـر چـه     خيلـي طـ   رسد برايم نقل بكن چون  حاال از اين حكايت هم هرچه به نظرت مي. بد گل بود بگيرد و زد برادرش را كشت رف احتي
اي راجـع بـه    ديگـر اينكـه اگـر مقالـه    ) هابيـل و قابيـل  ( Abel and Cainمعلومات راجع به دختر حضرت آدم پيدا كردي بفرست، همچنين راجع به 

ـاش اگـر    بفرسـت  خودت نداري از ديگـران بگيـر و  . بفرست، كه معلومات به ته كشيده وراداري ف) كه احتماال همان موسيقي است( مزقيان ـئن ب ، مطم
  ). را نجات بدهيد اعالم خطر، به معني ما. S. O. S(save our souls چاپ نشد معلوماتت به يغما نخواهد رفت وبرايت پس مي فرستم

  امضاء صادق هدايت  . اگر مردي ما را حالل كن
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م داسي اما اينكه بوگا. شود در بندهاي بعدي داستان، اين نكته بهتر آشكار مي
است كه  يا همان مادرزن لكاته، در ابتدا رقاص معبد لينگم و دختري باكره بوده

ي اوهـام، بـا پـدر     به اين مفهوم كه دختر باكره. شود توسط پدر راوي حامله مي
پـدر راوي در اصـل اهـل شـهر ري در ايـران      . شود راوي در آميخته و باردار مي

ي فروش كـاال   اند و به واسطه ي بودهاست و همچنان عموي راوي نيز اهل ر بوده
اهميـت مسـئله در ايـن اسـت كـه      . انـد  هـايي از ايـران بـه هنـد رفتـه      و پارچه
از ري وارد هند شده  بوف كورالطبيعي يا متافيزيكي به تعبير هاي ماوراء انديشه

است امـا آنچنـان كـه در     ي اوهام، آغشته و شكل گرفته و در آنجا با دختر باكره
وسه خواهيم ديد بر سر تصاحب دختر باكره اوهام، مجادلـه عميقـي    پنجاه بند

اسـت؟   گيرد؛ مبني بر اينكه بوگام داسي ابتدا از چه كسي حامله شده صورت مي
است و آخرش  ههاي ميان پدر و عمو، باعث پيچيدگي زيادي شد چرا كه شباهت
وي آورده، آشـنا  شود كه آيا ايرانيان ابتدا بـه افكـار متـافيزيكي ر    نيز معلوم نمي

  ها؟  اند و يا هندي شده
ي اين اتفاقات در شهر مقدس و مذهبي هندوستان، يعنـي شـهر بنـارس     همه

ي آزمايشي كه در بند بعـدي بـا آن روبـرو هسـتيم، معلـوم       اما نتيجه روي داده
كنـد و معلـوم    ي ميـاني را گرفتـه، قضـاوت نمـي     از اين رو راوي انـدازه ، نيست
ش به هند تعلق داشـته،  اليي اص هاي متافيزيكي در كنه يشهكند كه آيا اند نمي

ي شـرق   نا گفته پيداست كه اين ماجرا بـه رونـد انديشـه و فلسـفه       يا به ايران؟
كما اينكه غرب نيز چنين مسيري را از طريق متافيزيك افالطون، . مربوط است

لمـاني  فيلسـوف و اسـقف آ  (كانـت  ايمانوئل پي گرفته و فيلسوفان ديگري مانند
هـاي صـليبي تـا زمـان     وجنـگ . زننـد دكارت، به آن دامن مـي و ) قرن هجدهم

آليسـم و متافيزيـك    هي بارزي از روند دستگاه فكري ايد رنسانس در اروپا، نشانه
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آليسم و افالطون باوري، دقيقـاً يـك    هايد –، يعني متافيزيكسهاست كه اين هر
  . نوشند اند و از يك چشمه آب مي هپديد

و از مكاتب هندويسـم   هاي باستاني را برگرديم و اينكه لينگم يكي از شاخهبه ماج
رقصي كـه در  . است كرده است و بوگام داسي در مقابل بت بزرگ، رقص مذهبي مي

ي غرايض بشري به خصوص شـهواني او كـه سـركوفت خـورده و انحـراف       آن همه
آهنگـي پـر از معنـا و     .است يافته، به صورت ايما و اشاراتي در رقص، باز تاب داشته
ها و دردهاي مـردم هنـد، در    مفهوم كه سرتاسر اسرار جادوگري، خرافات و شهوت

از اين رو گرايشات شديد شهواني است كـه منجـر بـه روي    . است آن منعكس شده
است كه زيگمونـد فرويـد، بهتـر از هركسـي ايـن       آوردن به اوهام و متافيزيك شده

  . است كرده وآنرا شرح داده طرح »وليبيد«موضوع را در قالب 
مخصوصا بـوي عـرق گـس و يـا     «: اند هاي راوي در اين خصوص اينگونه جمله

شده، به مفهوم شهوتي اين  فلفلي او كه مخلوط با عطر موگرا و روغن صندل مي
هاي دور دسـت را دارد و   ي درخت افزوده است عطري كه بوي شيره منظره مي

 »... .دهد يمبه احساسات دور و خفه شده جان 
است، طوري كه آشـكارا و زالل، از   داده بوف كوربهترين توضيح را خود ِ راوي 

تـوان چيـزي    كند و از اين بيان روشنتر، نمي احساسات دور و خفه شده، ياد مي
در هر صورت پدر راوي كه روشـنفكر و فيلسـوف ايرانـي اسـت بـه      . اضافه نمود

يـا بـه   . پـذيرد  ه و ديـن او را مـي  مذهب دختر رقاص يعني مذهب لينگم گرويد
  . گيرد عبارتي ادبي و ساده تر، گل نيلوفر كبود را از خداي اديان مي

  53بند 
گـردد   من تازه به دنيا آمده بودم كه عمويم از مسافرت خود به بنـارس برمـي  
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آمده، يك دل نه  ي پدرم جور مي ولي مثل اينكه سليقه و عشق او هم با سليقه
زند چون شباهت ظاهري  شود و باالخره او را گول مي مي صد دل عاشق مادرم

همـين كـه قضـيه كشـف     . كند كار را آسان مي و معنوي كه با پدرم داشته اين
هد كرد، مگر به اين شرط كه اگويد كه هردو آنها را ترك خو شود، مادرم مي مي
او تعلق و عمويم آزمايش مار ناگ بدهند و هر كدام از آنها كه زنده بماند به  پدر

قرار بوده كه پدر و عمويم را بايستي در يك اتـاق   آزمايش از اين. خواهد داشت
تاريك، مثل سياه چال با يك مار ناگ بياندازند و هر يك از آنها كـه او را مـار   

كنـد و ديگـري را    زند، آنوقت مار افسا در اتاق را باز مي گزيد طبيعتا فرياد مي
  . گيرد و تعلق ميدهد و بوگام داسي به ا نجات مي

قبل از اينكه آنها را در سياه چال بياندازند، پـدرم از بوگـام داسـي خـواهش     
كند كه يكبار ديگر جلو او برقصد، رقص مقدس معبد را بكند، او هم قبـول   مي
كند و به آهنگ نيلبك مار افسا جلو روشنايي مشعل با حركـات پـر معنـي     مي

خورد بعد پدر و عمويم  گ پيچ و تاب ميرقصد و مثل مار نا موزون و لغزنده مي
عوض فريـاد اضـطراب انگيـز، يـك      اندازند را در اتاق مخصوصي با مار ناگ مي

در را كه ، شود، يك فرياد ديوانه وار شناكي بلند مي ي مخلوط با خنده چند ناله
ولي صورت پيـر و شكسـته و موهـاي     آيد كنند عمويم از اتاق بيرون مي باز مي

هاي  بيم و هراس، صداي لغزش و سوت مار خشمگين كه چشمسرش از شدت 
هاي زهر آگين داشته و بدنش مركب بوده از يك گردن  گرد و شرر بار و دندان

شده، از شدت  دراز كه منتهي بيك برجستگي شبيه به قاشق و سر كوچك مي
شـود مطـابق شـرط و پيمـان      وحشت عمويم با موهاي سفيد از اتاق خارج مي

 شود يك چيز وحشتناك معلوم نيست كسـي  متعلق به عمويم مي بوگام داسي
چون در نتيجـه ايـن   . است كه بعد از آزمايش زنده مانده پدرم و يا عمويم بوده
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ـ     كلـي   هآزمايش، اختالل فكري برايش پيدا شده بوده زنـدگي سـابق خـود را ب
انـد كـه عمـويم     از ايـن رو تصـور كـرده   . شـناخته  فراموش كرده و بچه را نمي

است آيا همه اين افسانه مربوط به زندگي من نيست، يا انعكاس آن خنده  ودهب
چندش انگيز و وحشت اين آزمايش تأثير خود را در من نگذاشته و مربوط بـه  

  شود؟ من نمي
ام  از اين به بعد من بجز يك نان خـور زيـادي و بيگانـه چيـز ديگـري نبـوده      

ش با بوگام داسي به شهر ري بر براي كارهاي تجارتي خودباالخره عمو يا پدرم 
   .ي من باشد مي سپارد آورد به دست خواهرش كه عمه گردد و مرا مي مي

راوي تازه بدنيا آمده و عمـويش كـه در مسـافرت بـوده بـه شـهر بنـارس بـر         
گردد و از آنجا كـه او نيـز گرايشـات متـافيزيكي داشـته و عـين پـدر راوي         مي
كنـد و نتيجـه مـاجرا بـه يـك       م اختالط مـي ي اوها انديشيده، با دختر باكره مي

ي  هشود مبني بر اينكه چه كسي اول بـا دختـر بـاكر    ي جدي كشيده مي مبارزه
  موهومات آشنا شده و اين دختر به چه كسي تعلق دارد؟

ي آن شـخص   تعيـين كننـده  ) شـاه كبـري هنـدي   = نـاگن ( آزمايش مار ناگ
الل حـواس گرديـده، دقيقـاً    اما از آنجا كه فرد نجات يافته دچـار اخـت  . شود مي

شود كه او پدر راويست يا عموي او؟ و قـبال بـه ايـن موضـوع اشـاره       معلوم نمي
اما هيچ جاي ترديدي نيست كه اديـان و باورهـاي متـافيزيكي مـا     . كرده بوديم

ـ . اسـت  و رفـت و آمـد بـوده    سبين دو فرهنگ ايراني و هندي، در كش و قو ه ب
ها و مذاهب بسيار زيادي است  ها، آيين دينخصوص هند كه از اين لحاظ داراي 

  . ي اين مقال نيست كه شرح آنها در حوصله
گـري و كتـاب آن، يعنـي اوسـتا، مـورد نظـر       شـت و زرتشـتي  تو اما اينكـه زر 

هـاي مكـرر بـه شـهر بنـارس       است، چرا كه جـداي اشـاره   بوف كوري  نويسنده
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. اسـت  شـت بـوده  تگاه زرهندوستان، به شهر ري نيز اشارات فراواني دارد كه زاد
ي اوهـام توسـط    ولي نهايتاً هيچ قضاوتي را در ايـن خصـوص كـه دختـر بـاكره     

و داوري آنرا به خواننده و تحقيقات . كند ها؛ نمي ها باردار شده و يا هندي ايراني
  . سپارداو مي

هـاي ادبـي    در اين بند براي شرح شاه كبراي هندي، از اصـطالحات و عبـارت  
. باشد كه دقيقاً شبيه سر مار شاه كبري مي. مثال سر قاشق. شدهجالبي استفاده 

و عمـ ي موهومات توسط پدر و يـا   باالخره دختر باكره   :جمع بندي مطلب اينكه
شهر ري در ايران باز گردانده شده تا توسـط   به) راوي(ار دار شده و حاصل آن ب

امـا ايـن   . نمايـد ي اجتماع، بزرگ شده و در ميان مردم نقش خـود را ايفـا    دايه
كنـد و پـس از    درست مسيري بر خالف اين خواسته را طي مـي ) راوي(شخص 

يك رشته مطالعات سنگين فلسفي و در يافت حقيقت و شناخت خـود، دنيـاي   
ي اتاق  از دو دريچه(ي آنها  نامد و از كردار و پندار و رفتار همه آنان را رجاله مي

  . زند ها و باورهايشان مي كند و دست رد به انديشه دوري مي) راوي

  54بند 
ام گفت وقت خدا حافظي، مادرم يك بغلي شراب ارغواني كه در آن زهـر   دايه

يـك  . ام مي سپارد دندان ناگ، مار هندي حل شده بود براي من به دست عمه
اش بگذارد؟ شراب  تواند برسم يادگار براي بچه بوگام داسي چه چيز بهتري مي

بخشـد شـايد او هـم زنـدگي      ه آسودگي هميشگي مـي ارغواني، اكسير مرگ ك
ي انگور فشرده و شرابش را به من بخشيده بود از همـان   خودش را مثل خوشه

  !است زهري كه پدرم را كشت حاال مي فهمم چه سوغات گرانبهايي داده
آيا مادرم زنده است؟ شايد اآلن كه من مشغول نوشتن هستم او در يك ميدان 
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خـورد و   لو روشنايي مشعل مثل مـار، پـيچ و تـاب مـي    شهر دور دست هند، ج
هاي كنجكـاو   رقصد مثل اينكه مار ناگ او را گزيده باشد، و زن و بچه و مرد مي

اند؛ در حاليكه پدر يا عمويم با موهاي سفيد، قوز كرده،  ولخت دور او حلقه زده
ش مار كند و ياد سياه چال، صداي سوت و لغز كنار ميدان نشسته به او نگاه مي

زند، گردنش  هايش برق مي گيرد، چشم خشمناك افتاده كه سر خود را بلند مي
شود و خطي كه شبيه عينـك اسـت پشـت گـردنش بـه رنـگ        مثل كفچه مي

  . شود خاكستري تيره نمودار مي
ام كه در بغل همين ننجـون گذاشـتندم و    به هر حال من بچه شير خوار بوده

و مـن زيـر   . اسـت  داده ي مرا هم شير مـي  هام، همين زن لكات ننجون دختر عمه
اش بـود، در   ام آن زن بلند باال كه موهاي خاكسـتري روي پيشـاني   دست عمه

از وقتي كه خودم را شناختم، . همين خانه با دخترش همين لكاته بزرگ شدم
بقـدري او را دوسـت   . ام را بجاي مادر خودم گرفتم و او را دوست داشـتم  عمه

ين خواهر شيري خودم را بعدها چون شبيه او بـود بـه   داشتم كه دخترش، هم
مـن   يعني مجبور شدم بگيرم؛ فقط يكبار اين دختر خـودش را بـه  . زني گرفتم

اش بـود   تسليم كرد، هيچوقت فراموش نخواهم كرد، آنهم سر بالين مادر مـرده 
خيلي از شب گذشته بود، من براي آخرين وداع همين كه همه اهل خانـه بـه   

ديـدم دو  . با پيراهن و زير شلواري بلند شدم، در اتاق مرده رفـتم  خواب رفتند
يك قرآن روي شكمش گذاشته بودنـد  . شمع كافوري باالي سرش مي سوخت

ي روي صورتش را كـه پـس    براي اينكه شيطان در جسمش حلول نكند پارچه
ي  مثـل اينكـه همـه     . اش ديـدم  ي باوقـار و گيرنـده   ام را بـا آن قيافـه   زدم عمه

يك حالتي كه مـرا وادار بـه   . بود در صورت او به تحليل رفتهي هاي زمين قهعال
ولي در عين حال مرگ به نظرم اتفاق معمولي و طبيعـي آمـد   . كرد كرنش مي
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خواستم دستش را ببوسم و . لبخند تمسخر آميزي گوشه لب او خشك شده بود
همين لكاته كـه  از اتاق خارج شوم، ولي رويم را كه برگردانيدم با تعجب ديدم 

حاال زنم است وارد شد و روبروي مادر، مرده مادرش با چه حرارتي خـودش را  
هاي آبـداري از مـن    كشيد و چه بوسه به من چسبانيد، مرا به سوي خودش مي

امــا تكلــيفم را . خواســتم بــه زمــين فــرو بــروم مــن از زور خجالــت مــي! كــرد
اين بود كه ما را مسخره كرده اش مثل  هاي ريك زده دانستم، مرده با دندان نمي

بود به نظرم آمد كه حالت لبخند آرام مرده عوض شده بود من بي اختيار او را 
ي اتاق مجاور پس رفت و  در آغوش كشيدم و بوسيدم، ولي در اين لحظه پرده

  . ام، پدر همين لكاته قوز كرده و شال گردن بسته وارد اتاق شد شوهر عمه
ـ . شد مو بتن آدم راست مي. ندش انگيزي كردي چ ي خشك و زننده خنده ه ب

ـ  هايش تكان مي طوريكه شانه مـن از زور  . طـرف مـا نگـاه نكـرد    ه خورد، ولي ب
توانستم يك سـيلي محكـم بـه     و اگر مي. خواستم به زمين فرو روم خجالت مي

! چـه ننگـي  . كـرد  زدم كه به حالت تمسخر آميز به ما نگاه مي صورت مرده مي
كار را جور كرده  بيرون دويدم براي خاطر همين لكاته شايد اينهراسان از اتاق 

  . بود تا مجبور بشوم او را بگيرم
با وجود اينكه خواهر برادر شيري بوديم، براي اينكه آبروي آنها به بـاد نـرود،   

  . مجبور بودم كه او را به زني اختيار كنم
اصـالً نتوانسـتم    دانستم من چون اين دختر باكره نبود، اين مطلب را هم نمي

من رسانده بودند همان شب عروسي وقتـي كـه تـوي اتـاق تنهـا       بدانم فقط به
. مانديم من هرچه التماس درخواست كردم، بـه خـرجش نرفـت و لخـت نشـد     

مرا اصالً به طرف خودش راه نداد، چراغ را خاموش كرد و » بي نمازم«: گفت مي
د، انگاري كه او را در سياه مثل بيد بخودش مي لرزي. رفت آنطرف اتاق خوابيد



 

169 
 

كند يعني باور كردني هم نيست،  چال با يك اژدها انداخته بودند كسي باور نمي
شب دوم هم مـن رفـتم سـر    . او نگذاشت كه من يك ماچ از روي لپهاش بكنم

هاي بعد هـم از همـين قـرار، جـرات      جاي شب اول روي زمين خوابيدم و شب
خوابيدم كي  من آنطرف اتاق روي زمين ميكردم باالخره مدتها گذشت كه  نمي

كند؟ دو ماه، نه دو ماه و چهار روز دور از او روي زمين خوابيدم و جرات  باور مي
    . كردم نزديكش بروم نمي

خوريم و در اينجا دقيقـاً شـرح    در اين بند و در ابتدا، بار ديگر به شراب بر مي
شد، چرا كه زهر دندان ناگ با شود كه اين شراب همان اكسير مرگ مي داده مي

  . است هدر آن حل شد
در هر صورت اين شراب كه سـنبل اختيـار مـرگ اسـت، بـراي راوي بـه ارث       

ي المـوت قـزوين    واينكه شخصا در قلعـه  17در نهضت حسن صباح. رسيده است
  كـرده، تمـامي   هاي پراكنده در سرتاسـر ايـران را كنتـرل مـي     بوده و ديگر قلعه

هـاي آموزشـي بسـيار دشـواري      دوره) ها، مبـارزين  ن قلعهساكني( پيشمرگان او
اند و هر كدام از  شده هاي شگفت انگيزي اعزام مي اند و به ما موريت گذرانيده مي

در  كه بسيار كشنده و خطر ناك اسـت راهايشان، جوهر ترياك  موريتأآنها در م
آنـرا   شـدند، فـوراً   كردنـد و اگـر دسـتگير مـي     جوف آستينِ پيراهنشان قايم مي

                                               
 تيانـد،واقع  سـته يزمـان ز  كيـ ر د نكـه يبـر ا  يصـباح و نظـام الملـك را مبنـ     ام،حسـن يخ يعنـ ي يدبسـتان  اريـ سـه   تياگر حكا - 17

 هيـ او بـر عل  يومبـارزه   رانيـ در نقـاط مختلـف ا   يفراوانـ  يبر مذهب ومسلح كردن قلعه هـا  هيبر تك يحسن صباح مبن م،روشيانگاريب
 نينهضت از بـ  نيا يبوده است وپس از چند ريحسن صباح بر مذهب و شمش ديتاك هچرا ك. است اوردهين يوقت،دوام چندان نيحاكم

 ونهـا يليذهـن م  يدراز هرگـز كهنـه نشـده و قلعـه هـا      انيسـال  نيـ ِآن،در طـول ا  يبخـش فلسـف   ام،بخصوصيخ يها شهياما اند. درو يم
 ياسـت كـه مـ    يمنبع نيت،بهتريصادق هدا ي ته،نوش) اميخ يترانه ها(ايو » صادق اميخ«كتاب . نموده است ريرا تسخ گريد شمندياند

بخصـوص هـر   . كرده اند فيچرا كه در طول قرنها،آثار او را تحر. داشته،شناخت تيكه واقع را آنطور اميتوان به آن رجوع كرده و خ
 ياصـل  اتيـ و رباع هرا زدود فيو تحر يآشفتگ ني،ايبيبا دقت عج تيرا به نام او نشر داده است كه هدا ياتي،رباعيبا هر پنداشت يكس

در شـرح   تيخود هدا يبخصوص نوشته . ساخته است گران،جدايد اتيداده و آنها را از رباع صياست تشخ يرباع 84او را كه شامل 
  .است تيحائز اهم اميخ يها شهياند
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دادند؛ تا هيچ اطالعـاتي   خوردند و پس از چند دقيقه جانشان را از دست مي مي
شرابي كـه بـا زهـر مـار نـاگن هنـدي       ... ها و يارانشان افشاء نشود راجع به قلعه

  . شود آغشته است خيلي قويتر از جوهر ترياك محسوب مي
به دنيـا آمـده،   هم اوليه در بنارسِ هند  به هر حال راوي كه از بهم آميختن و

ي اجتماع رشد  شود تا در دامان دايه توسط پدر يا عمو به ري در ايران آورده مي
وليت تبليـغ و رشـد اوهـام و    ئشود؛ مسـ  و نمو بكند و بعدها وقتي كه بزرگ مي

شود  با ترفندي كه به كار برده شده، مجبور مي. خرافات را به عهده داشته باشد
كه بـاز هـم مفهـوم اولـين ازدواج بـين       ».گيردب خواهر شيري خودش را«لكاته 

پيشتر هم اشـاره شـده بـود كـه يكـي از      «. كند فرزندان آدم و حوا را تداعي مي
هاي صادق هدايت به دوستش در خصوص هابيـل و قابيـل اسـت و اينكـه      نامه

اند تا با خواهران خود ازدواج كنند و چون خواهر يكي از اين  ايشان مجبور شده
بوده، شوهر او يعني هابيل، از روي حسادت و نابرابري، برادر خود دختران زشت 

ايـن ازدواج  . »انـد  آنرا بازتـاب داده   آنگونه كه در اديان سامي.. .كشد قابيل را مي
اي كـه قـرآن    نچنان چندش انگيز، وهم و خرافه است كه كسي در حضور مردهآ

راوي چنين مطلبـي  از اين رو  !روي شكمش قرار دارد، با كسي هم آغوشي كند
ازدواج فرزندان آدم و كال خود آدم و حوا را به صورتي كه در اديـان سـامي   « را

قبـول نـدارد و آنـرا جزيـي از موهومـات جـاري در اجتمـاع         »انـد  معرفي شـده 
ي ديگري كه در اين بند حائز اهميت است قرآني است كه بـر   مسئله. پندارد مي

. حلول شيطان در بدن مرده، قرار دارد روي شكم مرده و به منظور جلوگيري از
است، اين خرافـه و كـج پنـداري را     جداي فضاي خاصي كه راوي آنرا شرح داده

در  ...« چرا كه خيلي زالل و روشن اينطور نوشته بردمينيز زير سئوال و ضرب 
 واقعيتو اين جمله يك » عين حال مرگ به نظرم اتفاق معمولي و طبيعي آمد
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و داليل علمي و روشـن فـراوان دارد كـه چـرا مـرگ صـورت        بسيار ساده است
و اين امري طبيعي است و دقيقاً غير طبيعي و موهوم آنست كه روي . پذيرد مي

! اي قرآن يا هر كتابي را بگذارند، به خصوص به خاطر اينكه شـيطان  شكم مرده
چـه  ) انسـانها (جالب اينجاسـت كـه خداونـدان زمـين     . در بدن مرده وارد نشود

 بـه هـر روي هنگـامي    !اند اي را كه نساخته داها، شياطين و موهومات احمقانهخ
اي كـه شـباهتهايي بـا     خواهد خداي اوهام را ببوسـد، شـوهر عمـه    كه راوي مي

زنـد و   پرده را پس مـي  »اش شال گردن و قوز كردگي«پيرمرد خنزرپنزري دارد 
اطرافيـان   مفهـوم ايـن اسـت كـه حـافظين و     . كند ي چندش انگيزي مي خنده

بسيار خوشحال هستند كه راوي به طرف موهومـات گـرايش   ) لكاته(موهومات 
كـه راوي متوجـه    هنگـامي . دهد و خواست آنان نيز دقيقاً همين است نشان مي

پذيرفت و به طرف لكاته كششي نشـان   شود، دوست دارد كه آن ننگ را نمي مي
وجـود او و در ذهـن او   اما در اين نقطه از داستان، چنـين كششـي در   . داد نمي

پيام ديگري كه در اين خصـوص نقـش   . باشد وجود دارد و انكار آن ناممكن مي
است، همانا، باكره نبودن زن لكاته است يعني او قبال در آغـوش ديـن يـا     خورده
انتظار لكاته از راوي فقـط آن اسـت كـه راوي ديـن     . است هاي ديگري بوده دين
مرد خنزر پنزري، طلسم آنرا بـه بـازو ببنـدد و    اي را مطرح سازد و مثل پير تازه

  . اوهام و خرافات باشد  حامي
ديگر اينكه راوي با وجود كششي كه نسبت به اوهام دارد، هيچ همبسـتري بـا   

. گيـرد  كند و تنها در حالت تئوري و ظاهر، مقام شوهر زن لكاتـه را مـي   آن نمي
ش با موهومات، ا يآشنايو او در طول . )هيچ خاصيت زن و شوهري بين ما نبود(

يعني دو هزار و چهار صد پانصد سال است كه از او دور بوده و همـواره در ايـن   
هاي همين بنـدپنجاه و چهـار،    اگر به آخرين جمله. ي اتاق، خوابيده است گوشه
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. اسـت  آمـده » زمـين «ي  ي پاياني كلمه بينيم دو بار در اين جمله دقت شود، مي
باالخره مدتها گذشـت كـه   ... « :جمله اين است. اژهكه تاكيدي است بر همين و

كند؟ دو ماه، نـه دو مـاه و    خوابيدم كي باور مي من آنطرف اتاق روي زمين مي
كـه  ».كردم نزديكش بـروم  چهار روز دور از او روي زمين خوابيدم و جرات نمي

زيـرا  (آور اين مطلب است كه، صاحب اديان، در آنسوي آسمانها قرار داشته پيام
و از روز پيدايشِ . است اي با زمين نداشته و هيچ رابطه) اثيري و متافيزيكي است
از راوي كـه يـك   . چهارصد يا پانصد سـال پـيش اسـت   واو كه مربوط به دوهزار

ايـن دوري، در  . است كند، كامالً دور بوده انسان است و بر روي زمين زندگي مي
. نيسـت » هـيچ «جز، فاصله بـا   كند، چيزي واقع، آنچه را كه در ذهن تداعي مي
-و صـاحب اديـان و مـاوراء    بـوف كـور  گـوي   بين اين هر دو موضوع، يعني قصه

ي  است، زيرا كـه راوي، بـه واسـطه    اي، واقعي صورت نگرفته الطبيعه، هيچ رابطه
از اين رو، آنچه را كه . توانسته با خداوند، ارتباطي واقعي داشته باشد دوري، نمي

انـد،   پيامبران، با خداوند، مطرح ساخته! ي بر ارتباط مستقيماديان و مذاهب مبن
در واقـع و از سـويي نيـز، هـيچ كـدام از      . اسـت  چيزي جز وهم و خرافات نبوده

و همواره بين انسـاني  ! اند همين پيامبران، به صورت مستقيم، با او رابطه نداشته
است كـه   رار داشتهآور، از سوي او بوده و خود خداوند، عنصر ديگري، قكه پيام 

درك و دريافت، ريزِ اين مطالب، در ذهنِ آگاه ! اند در اسالم، آنرا جبرييل ناميده
هايي كه هيچگـاه از  و پرسش. ها و ترديدهاستامروز، باعث بسياري شك ورزي 

جز سفسطه و توجيه خالي از علم، پاسخي )متافيزيكي(سوي، اين دستگاه فكري
اي مثـال اينكـه، چـرا خداونـد، همـواره و در طـول       بـر . به آنها داده نشده است

ي خود را بـراي آدمِ روي زمـين، و بـا     قرنهاي فراوان، تجديد نظر كرده و برنامه
است؟ آيا شدني نبود كه از همان آغـاز،   پيامبران گوناگون، تغيير داده! فرستادنِ
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ظـر  همـه تجديـد ن   گرفت؟ و اين يك پروگرام را براي هستي و انسان در نظر مي
كرد؟ و از سويي اگر اين اوهام، واقعيت دارنـد، چگونـه اسـت كـه از كمـال       نمي

زيرا با فرستادن پيـام آورِ دوم، برنامـه و   . است ، نقصان پديد آمده)خداوند(مطلق
و هـر كـدام از   . شود پيام و طرحِ اولي، مردود و يا دست كم، ناقص محسوب مي

خود را كاملتر از دين قبلي، به حساب و . شمارند اين اديان، ديگري را مردود مي
از روز اول، متوجـه  ! پرسش اينكه آيا خدايي كه در كمال مطلق است. آورند مي

ي چـه كسـي    مسئوليت اين آشفته بازاري، بـه عهـده  ! است؟ اين نقص ها نبوده
شود كه اين اديان و خود خداي آسماني  است؟ در نتيجه، و به آساني، معلوم مي

بوف از اين رو راوي . است ي دست بشر نبوده عي، چيزي جز ساختهو ماوراءالطبي
است و در خالل اين قرنهاي متمـادي، دور از   ، به واقع از زن لكاته، دور بودهكور

  . متافيزيك، و بر روي زمين مي زيسته است

  55بند 
او قبال آن دستمال پر معني را درست كرده بود، خون كبوتربـه آن زده بـود،   

شايد همان دستمالي بود كه از شب اول عشقبازي خودش نگهداشته . دانم نمي
گفتند بهـم   من تبريك مي بود براي اينكه بيشترمرا مسخره بكند آنوقت همه به

و  »يارو ديشب قلعه رو گرفت«: گفتند زدند، و البد توي دلشان مي چشمك مي
با . خنديدند خنديدند، به خريت من مي من مي آوردم به روي مباركم نميه من ب

  . خودم شرط كرده بودم كه روزي همه اينها را بنويسم
ـ   علـت اينكـه   ه بعد از آنكه فهميدم او فاسق هاي جفت و تاق دارد و شـايد ب

ي عربي خوانده بود و او را در تحت اختيار من گذاشته بود از  آخوند چند كلمه
يم گـرفتم  باالخره يك شب تصم. خواست آزاد باشد آمد، شايد مي من بدش مي
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كه به زور پهلويش بروم تصميم خودم را عملـي كـردم امـا بعـد از كشـمكش      
سخت، او بلند شد و رفت و من فقط خودم را راضي كردم آنشب در رختخوابش 

. داد بخوابم و غلـت بـزنم   بود و بوي او را مي كه حرارت تن او به جسم آن رفته
بعد اتاقش را از اتاق من  تنها خواب راحتي كه كردم همان شب بود از آنشب به

  . جدا كرد
 دانسـتم كـه   شـدم، او هنـوز نيامـده بـود، نمـي      شبها وقتي كه وارد خانه مـي 

خواستم كه بدانم چون من محكوم به تنهايي، محكوم  است يا نه اصالً نمي آمده
هاي او رابطه پيدا بكـنم   اي شده با فاسق خواستم به هر وسيله. ام به مرگ بوده
آمد،  كسي باور نخواهد كرد از هر كسي كه شنيده بودم خوشش مياين را ديگر 
كردم،  رفتم هزار جور خفت و مذلت به خودم هموار مي كشيدم، مي كشيك مي

زدم و  گفـتم و او را بـرايش غـر مـي     شدم، تملقش را مي با آن شخص آشنا مي
هايي؛ سيرابي فروش، فقيه، جگركي، ريـيس داروغـه،    آوردم آنهم چه فاسق مي

كرد، ولي همه شاگرد كله  مفتي، سوداگر، فيلسوف كه اسمها و القابشان فرق مي
داد با چه خفت و خواري خودم را كوچك  من ترجيح مي همه آنها را به. پز بودند

. ترسـيدم زنـم از دسـتم بـرود     مـي . كردم كسي بـاور نخواهـد كـرد    و ذليل مي
اي زنـم يـاد بگيـرم ولـي     ه خواستم طرز رفتار، اخالق و دلربايي را از فاسق مي

خنديدنـد اصـالً چطـور     جاكش بد بختي بودم كه همه احمقها بـه ريشـم مـي   
دانـم آنهـا را دوسـت     ها را ياد بگيرم؟ حاال مي توانستم اخالق و رفتار رجاله مي

عشق او اصالً با كثافت و مرگ توأم . داشت چون بي حيا، احمق و متعفن بودند
با او بخوابم، آيا صورت ظاهر او مرا شيفته خودش بود آيا حقيقتاً من مايل بودم 

كرده بود يا تنفر او از من، يا حركات و اطوارش بود و يا عالقه و عشـقي كـه از   
ي اينهـا دسـت بـه يكـي كـرده بودنـد؟ نـه،         بچگي به مادرش داشتم و يا همه
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ه دانم چـ  دانم، اين زن، اين لكاته، اين جادو، نمي تنها يك چيز را مي. دانم نمي
خواستم، بلكـه   زهري در روح من، در هستي من ريخته بود كه نه تنها او را مي

كشـيدم كـه الزم دارد و    فريـاد مـي  . تمام ذرات تنم، ذرات تن او را الزم داشت
اي باشم كه آدميـزاد   ي گمشده كردم كه با او در يك جزيره آرزوي شديدي مي

صـاعقه   مين يا طوفان و ياكردم كه يك ز در آنجا وجود نداشته باشد، آرزو مي
كشـيدند، دونـدگي    پشت ديار اتاقم نفـس مـي   ها كه اين رجاله ي هآسماني هم

آيـا  . مانـديم  تركانيد و فقط من و او مي همه را مي   كردند؛ كردند و كيف مي مي
آنوقت هم هر جانور ديگر، يك مار هنـدي، يـا يـك اژدهـا را بـه مـن تـرجيح        

شب را با او بگـذرانم و بـا هـم در آغـوش هـم      كردم كه يك  داد؟ آرزو مي نمي
  . ي عالي و جود و زندگي من بود آيد كه اين نتيجه نظر ميه مرديم ب مي

برد، مثـل اينكـه    ي من كيف و لذت مي مثل اين بود كه اين لكاته از شكنجه
خورد كافي نبود باالخره من از كار و جنـبش افتـادم و خانـه     دردي كه مرا مي

هيچكسي از رمـز ميـان مـا خبـر نداشـت،      . ي متحرك  دهنشين شدم مثل مر
كـرد بـه    ي پيرم كه مونس مرگ تدريجي من شده بود به من سرزنش مي دايه

شنيدم كه در گوشـي بـه هـم     خاطر همين لكاته پشت سرم، اطراف خودم مي
حق به  »كنه؟ اين زن بيچاره چطور تحمل اين شوور ديوونه رو مي »  :گفتند مي

  . اي كه من ذليل شده بودم باور كردني نبود ، چون تا درجهجانب آنها بود
هايم سرخ و  كردم گونه روز به روز تراشيده شدم، خودم را كه در آينه نگاه مي

هـايم حالـت    رنگ گوشت جلو دكان قصابي شده بودم تنم پر حـرارت و چشـم  
م و كرد از اين حالت جديد خودم كيف مي. بود خود گرفتهه خمار و غم انگيزي ب

 . هايم غبار مرگ را ديده بودم، ديده بودم كه بايد بروم در چشم
ي اصلي موهومات، از بـدام افتـادن راوي و    ناگفته پيداست كه اطرافيان هسته
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هـا از تـه دل بـه او     شوهر لكاته شدن، بسيار راضي و خوشحالند و همين رجاله
گيرنـد   خره مـي خندند و افكار نهاني او را در پي كشف و درك حقيقت، مسـ  مي

  . است چرا كه راوي نيز كششي به سمت خرافات، از خود نشان داده
ها وجود دارد، در اين است كـه   تنها تفاوتي كه در اين نقطه بين او و رجاله

ي مسايل پـي   خواهد به كنه راوي خواهان شناخت ودرك حقيقت است و مي
مين نيز خـود را  ببرد و علت يا علتهاي وجودي موهومات را بفهمد و براي ه

بيند كه نزد فاسق هـاي زن لكاتـه بـرود و در اخـالق و رفتـار آنهـا        ناچارمي
امـا ديگـران روشـي    . مطالعه نمايد و حقيقت وجودي آنها را كامالً فهم كنـد 

ديگرگون دارند، آنها در پي حقيقـت و درك آن نيسـتند و كشـش آنهـا بـه      
ي شـهواني آن   ، جنبـه تـر  هاي مختلفي دارد كه از همـه مهـم   خرافات، جنبه

چربد و اما اينكه اگر خرافات و موهومـات وجـود    است كه بر ديگر چيزها مي
پاشد، چه از راه فروش  نداشته باشند، زندگي اين اشخاص نيز، از هم فرو مي

و اگـر بـازار   . اشـان رنگـي دارد   اين خرافه و دروغ پردازي هاست كه زنـدگي 
حقيقــي ايــن افــراد از پشــت  ي طــور كامــل بســته بشــود، چهــرهه اوهــام بــ

اسمها و القابشان مهم نيستند، چه فقيه، مفتـي  . افتد هايشان بيرون مي نقاب
  . يا داروغه باشند، چه فيلسوف يا جگركي و يا چوپان
در خـور وجـودي ايشـان      ديگر اينكه دفاع ايشان از موهومات متـافيزيكي،  
باشـد مـثال اينكـه     ه مـي است اما تأثير عملكرد آنها در اجتماع نيز قابل توجـ 

كننـد و حاصـل    هاي گوناگون ديني و مذهبي تقسيم مـي  جامعه را به شاخه
هايست كـه   نهايي كار آنها در روند پرورش اين اديان و مذاهب، برخورد توده

هاي مختلف باور دارنـد كـه نتيجتـأ و در طـول تـاريخ كشـتارهاي        به شاخه
هاي پي  برخورد. وحشتناك اند، مثال جنگ هاي صليبي وسيعي را سبب شده
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ي اعراب مسلمان به كشورهاي ديگـر   در پي مسيحيون با يهوديان و يا حمله
و كشتارهاي بسيار وسيع آنان از ملتها و مردمـان ديگـر واليـاتي كـه داراي     

ولـي مهـم اينجاسـت كـه پيشـرفت موهومـات مـاوراء        . اند آيين خويش بوده
ــر و دروغ و  ــا ارزش  الطبيعــي، همــواره از راه تزوي ــه ســازي مفــاهيم ب وارون

ي اسالم به ايـران در زمـان    براي نمونه در حمله. است فرهنگي، ديگران بوده
اق كسـري اسـت كـه سـنبل قـدرت و      تـ ي ترك برداشتن  انوشيروان، شايعه
توانسـتند   نمي است كه بدون هيچ شايعه و دروغي، زمان بوده شكوه ايران آن

ي تـرك برداشـتن تـاق كسـري،      شـايعه (18دروزها ظفريابن بر ايران قدرتمند آن
                                               

اسـت، توسـط    شايعه و دروغ اعراب، مبني بر ترك برداشتن تاق كسري، كه سنبل و نمود قـدرت و شـكوه ايـرانِ آنزمـان بـوده      - 18
سرزمين يا يك سيستم فكري و فرهنگي، تنهـا كافيسـت كـه در آن    براي نابودي يك . اعراب، اولين ترفندي است كه به كار برده شد

  . يك ترك يا شكاف ايجاد كنيد
ها و ماجراهايي جالـب و   ي اعراب از ايرانيان داراي جنبه است و كينه اي از پيش بوده اصوالً تسخير ايران توسط اعراب، طرح و نقشه

دانسـت كـه علـت و     او مـي . ه مازيار را و پروين دختر ساسان را ننوشـت صادق هدايت، بيهود). ي روم توجه شود به سوره(عميق است 
در كتـاب قـرآن   » رم«ي  هي ديگري كه حائز اهميت است، آمدن سـور  مسئله!... است هاي اين هجوم وحشيانه چه چيزهايي بوده معلول
هـر گـاه كـه ايرانيـان در جنـگ بـا        و. ه اسـت به اين صورت كه اهللا از شكست روميان به دست ايرانيان، كامالً دلخور و آزرد. باشد مي

انـد، در همـان سـوره، اهللا بـه محمـد و       اگر رميـان شكسـت خـورده    و. اند، اهللا، در كالمش، شاد است و مسرور روميها، شكست خورده
ه بسـيار اهميـت   اين قضـي . و اين چيزي جز كينه و دشمني اسالم، با ايران نيست كه در صدر اسالم روي داده. دهد يارانش، دلداري مي

هاي ساكن عربستان را تحـت تـأثير    پرسد كه حاصل جنگ بين ايرانيان و رميان، هر چه كه باشد؛چرا عرب دارد وكسي از خودش نمي
گذشـته و چـون بـين ايرانيـان ورميـان       خيلي كوتاه اينكه راه ابريشم از مركز و قلب ايران مـي . و اين ماجرا سري دراز دارد! گذارد؟ مي

اختالف و جنگ بود، چند بار به دستور شاه ايران، راه ابريشم از شمال، بسته شد و بسته شدنِ اين راه، بـراي روميـان مشـكالت    همواره 
ي ابريشم، روميان ناچار بودند كه بارهاي خود را وكاروانهايشان را از طريـق   ازاين رو پس از بسته شدن جاده. آورد بزرگي را پديد مي

بايسـتي دور   عبور داده و كال امپراطوري ايران بزرگ را مـي  )يعني هنگام ظهور اسالم - سال پيش 1400ين بار در و براي اول( عربستان
شـدند تـا بارهايشـان بـه چـين برسـد و دقيقـاً         ي ابريشم مـي  برسند و از آنجا وارد جاده)اردن فعلي( بزنند، تا به آبهاي آزاد جنوب ايران
و از آنجا كه پرده داران كعبه، در بارگيري و حمـل كاالهـاي روميـان، دخيـل     . ن مشكل را داشتندبرعكس نيز، در راه باز گشت، همي

و همكاري وهم انديشي با روميان از سوي اعراب در عربستان سـعودي، جهـت   . وجود آمده نوعي دوستي بين ايشان و روميان ب. بودند
نام او عبداهللا بود چرا كه در ميـان بتهـا   . تعلق داشته »عبداهللا« فردي به اسم  هداري كعبه در آنزمان ب هپرد. خاص و اهميت فراواني داشت

و . انـد  داشته و به همين خاطر او را عبـداهللا خوانـده   هاي ديگر، بيشتر آنرا دوست مي بتي وجود داشت به نام اله كه عبداهللا، نسبت به بت
ي قريش،  بارگيري و كار براي رميان؛ گماشت اين همكاري با رميان، در قبيلهي خويش، در  افراد بسياري را از قبيله  بود كه  اين عبدهللا

هـاي  گردد؛ زيرا آنزمان خود عربسـتان يكـي از سـاتراب     ايران از اين همكاري اعراب آگاه  شاه  اينكه  سبب نوعي نگراني بود نسبت به
ران، باعث شـده اسـت كـه روميـان، كاروانهايشـان را از مكـه       ي ابريشم از سوي شاه اي در هر صورت، بسته شدن جاده. است ايران بوده
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هـاي  فرياد فاسـق  اصوالً -ي رم در قرآن سوره -توسط اعراب، در زمان ساسانيان
-تهايشان بر منبرها؛ مبني بـر حقيقـ   زن لكاته بر كوي و برزن و ادعا و سوگند

كشد و به زعم رفتار  خواهي و انسان دوستي، هيچ باري از حقيقت را بدوش نمي
توان پشت ابرهاي سـياه و بـراي هميشـه پنهـان      ها، حقيقت را نميي آن مزورانه
  . ساخت

 ». عشق او اصـالً بـا كثافـت و مـرگ تـوأم بـود      ... «نويسد  طور مي راوي اين
توان سراغ گرفت كه حقيقـت را بـه    رساند كه هيچ ديني را نمي مفهوم اينرا مي

يتاً جنگ هاي خونيني انسانها را از هم جدا نكرده باشد و نها .بازي نگرفته باشد
از اين رو عشق زن لكاته همـواره بـا مـرگ تـوأم     . را بين آنها پديد نياورده باشد

اسـت امـا    اگرچه در ابتدا نقاب مهربـاني، صـفا و دوسـتي را برصـورت زده    . بوده
اسـت   ي خشن و خونخوار خود را آشكار كـرده  همين كه به قدرت رسيده، چهره

هاي پس از بـه قـدرت    آن و در آيات مكي و آيههاي بسيار فاحشي در قر تفاوت(
آيات مكـي، بسـيار مهربانانـه و    . هاي مدني؛ وجود دارند يهآ -رسيدن در مدينه 

طوري كه همواره طلـب قربـاني   ). آيات مدني، دقيقاً برعكس، خشونت و كشتار
ــوانين وحشــي را در جامعــه نفــوذ داده و از بــي   خــونين كــرده، حكــم هــا و ق

براي مثال دست دزد را بريدن و يـا در  . مال روي نگردانيده استترين اع هرحمان
قانون قصـاص و سنگسـار و حكـم مـرگ بـراي كسـانيكه       ، روغن داغ فرو كردن

  . شمارند اند و يا اين قوانين را مردود مي ي موهومات زده دست رد بر سينه
د نيـز  ، خـو بـوف كـور  آنچه آشكار است اينكه، قهرمـان   پنجو هدر اين بند پنجا

                                                                                                  
تـوان، عمـق    ، به آساني مـي »رم«ي  با دقت در سوره. است عبور بدهند، و اين اتفاق سبب دوستي و همكاري بين روميان و اعراب، بوده

    . اين مطلب را فهم نمود
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دهـد چـرا كـه اينطـور      كششي سـخت بـه سـوي خرافـات از خـود نشـان مـي       
دانم چه زهري در روح من در هستي من ريخته بود كـه نـه    نمي ...«نويسد مي

ولـي از   »خواستم، بلكه تمام ذرات تنم، ذرات تن او را الزم داشت تنها او را مي
ش نسبت بـه او تنفـر و   ته دل آنجا كه خيلي پيشتر نام لكاته را برآن گذاشته، از

دهد و اگر كششي در او هست، فقـط بـراي درك تمـامي ذرات     انزجار نشان مي
از سويي نيز انسـان از  . وجودي اوهام است و اينكه آنرا با حقيقت مقايسه نمايد

هـا را جسـتجو    ترين راه هترين و ساد هنقطه نظر انديشه تنبل بوده و همواره كوتا
  . اند؛ بيابد سواالت دروني كه در خفا، خفته كند تا جوابي براي ديو مي

كنـد و   ي پير اجتماع، راوي را سرزنش مي است كه دايه سو در اين كش و قو
غافل از اينكـه سـرزنش او و   . كند در طول قرنها مي   او را متوجه حكومت اوهام؛

تـر   تـر و جـدي   هاي دوران گذشته، راوي را براي درك حقيقت حـريص  يادآوري
هـا،   دچار شده و اين بيماري با سرزنش !را كه او به بيماري انديشيدنكند چ مي

پـذير نيسـت و تنهـا داروي آن بـاز هـم      هاي ديگران عـالج  ها و يا توهين تهديد
هاسـت   ي حقايق و انديشـيدن  ها در كنه انديشيدن است و حاصل همين تحقيق

شده و تحريـف  تواند مثمرثمر باشد و شخص را در بازيافت حقايق وارونه  كه مي
  . شده، ياري بدهد

  56بند 
ها، حكيم خـانوادگي كـه بـه     باالخره حكيم باشي را خبر كردند، حكيم رجاله

ي شير و شكري و سه قبضه ريـش   با عمامه. قول خودش ما را بزرگ كرده بود
كرد دواي قوت باه به پدر بزرگم داده، خاكه شير و نبات  او افتخار مي. وارد شد

مـد سـر   آ باري همـين كـه  . ام بسته است و فلوس به ناف عمهحلق من ريخته 
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بالين من نشست نبضم را گرفت، زبانم را ديـد، دسـتور داد شـير ماچـه االغ و     
ي بلنـد   ماشعير بخورم و روزي دو مرتبه بخور كندر و زرنيخ بدهم چند نسـخه 

هاي عجيب و غريـب   ام سپرد كه عبارت بود از جوشانده و روغن باال هم به دايه
پرزوفا، زيتون، رب سوس، كافور، پرسياوشان، روغن بابونه، روغن غـاز،  :از قبيل

  . تخم كتان، تخم سنوبر و مزخرفات ديگر
ي او هم بود، با صورت پير و موهاي خاكستري  ام دايه حالم بدتر شد؛ فقط دايه

و جوشانده  زد نشست، به پيشانيم آب سرد مي ي اتاق، كنار بالين من مي گوشه
كرد مثال او  از حاالت و اتفاقات بچگي من و آن لكاته صحبت مي  . آورد برايم مي

كه زنم از توي ننو عادت داشته هميشه ناخن دست چپش را مي : به من گفت
كرد  شده و گاهي هم برايم قصه نقل مي جويده به قدري مي جويده كه زخم مي

برد و حالت بچگـي در مـن    ه عقب ميها سن مرا ب آمد كه اين قصه به نظرم مي
كه خيلـي كوچـك    كرد چون مربوط به يادگارهاي آن دوره بود وقتي توليد مي

بودم و در اتاقي كه من و زنم توي ننو پهلوي هم خوابيـده بـوديم يـك ننـوي     
حـاال بعضـي از   . گفـت  هـا را مـي   درست يادم هست همين قصه. بزرگ دو نفره

كـردم بـرايم امـر طبيعـي      بر ايـن بـاور نمـي   ها كه سابق  هاي اين قصه قسمت
    . است شده

چون ناخوشي دنياي جديدي در من توليد كرد، يك دنياي ناشناس، محو و پر 
شـود تصـور كـرد و گيـر      ها و رنگها و ميلهايي كه درحال سالمت نمي از تصوير

كردم حس  ودارهاي اين متلها را با كيف و اضطراب ناگفتني در خودم حس مي
ام و همين اآلن كه مشغول نوشتن هستم، در احساسـات   م كه بچه شدهكرد مي

  . ي اين احساسات متعلق به اآلن است و مال گذشته نيست كنم، همه شركت مي
توسط اين متلها به ه گويا حركات، افكار، آرزو ها و عادات مردمان پيشين كه ب
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هزاران سال . است شد، يكي از واجبات زندگي بوده هاي بعد انتقال داده مي نسل
هاي  اند، همين گرفتاري همين جماعها را كرده. اند است كه همين حرفها را زده

ي مضـحك، يـك متـل بـاور      اند آيا سرتاسر زندگي يك قصه بچه گانه را داشته
قصـه     نويسـم؟  ي خودم را نمـي  نكردني و احمقانه نيست؟ آيا من فسانه و قصه

. انـد  آرزوهايي كه بـه آن نرسـيده  . ام استفقط يك راه فرار براي آرزو هاي ناك
ي محدود و موروثي خـودش تصـور    كه هر متل سازي مطابق روحيه آرزوهايي

توانستم مانند زماني كه بچه و نادان بودم آهسـته بخـوابم    كاش مي. است كرده
هايم سرخ به رنگ گوشـت   شدم روي گونه خواب راحت بي دغدغه بيدار كه مي

هاي عميـق   كردم چه سرفه ود تنم داغ بود و سرفه ميجلو دكان قصابي شده ب
ي تـنم بيـرون    ي گمشـده  هايي كه معلوم نبـود از كـدام چالـه    سرفه! ترسناكي

  . آوردند آمد، مثل سرفه يابو هايي كه صبح زود لش گوسفند براي قصاب مي مي
ي او نشسـته   راوي را در حالي رها كرده بوديم كه گرد و غبار مرگ بـر چهـره  

اند كه آخرين پيـامبر موهومـات در حـال     حاال اطرافيان او در هراس افتاده. بود
اي انديشيد و به هر شـكلي كـه هسـت او را     بايد چاره نابود شدن است، پس مي

ازاين رو حكيم باشـي را خبـر   . زنده نگهداشت تا موهومات از طريق او رواج يابد
دستور حكيم باشـي    . رافاتها، با همان باورها و همان انح كنند، حكيم رجاله مي

ي  ماچه نـوع مـاده  (مثال شير ماچه االغ يا االغ ماده . سرتاسر غلط و مضر هست
رب . انـد  ترين انسـانها از آن حـذر كـرده    چيزي كه بدوي !كند را تجويز مي) خر

، بـوف كـور  ي راوي  سس، پر سياوشان، تخـم كتـان، تخـم صـنوبر و بـه گفتـه      
  . است مزخرفات ديگر را تجويز كرده

ي اجتماع در كنار او  شود و تنها دايه در اين شرايط خاص، حال راوي بدتر مي
هـايي كـه سرتاسـر موهـوم و      كند، قصه هايي را تعريف مي نشسته و برايش قصه
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شود كه راوي را به حالت ارتجاعي، بـه   ها، باعث مي اند و شنيدن اين قصه خرافه
ها كـه قـبال    ههاي اين قصاز قسمتشود كه بعضي  او متوجه مي. عقب بر گرداند

عادي شدن اين موهومات چيـزي  . است هبه آنها باور نداشته، برايش طبيعي شد
  . سازد امور است، غرق اندوه مي جز درد را نمي زاياند و او را كه آشنا به

همـين جماعهـا را   . انـد  هزاران سال است كه همين حرفها را زده: گويد او مي
هـا و   و حاال او از ايـن قصـه  . اند هاي بچه گانه را داشته ارياند، همين گرفت كرده

بـرده اسـت و علـت و    هاي كذايي متنفر شده و به عمق انحراف آنها پـي  حكايت
  . هاي آنها را شناخته است معلول

ي  او به مـرض انديشـه دچـار شـده و چـاره     . درد عميق راوي انديشيدن است
درد بـا شـير مـاده االغ و يـا تخـم      انديشه، چيزي جز تفكر بيشتر نيست و اين 

او در آرزوي خـوابي راحـت و بـي دغدغـه، يكـي از      . صنوبر، درمان نخواهد شد
كند كه نادانهـا شـاد و    دارد و غير مستقيم عنوان مي صورتكهاي ناداني را بر مي

گذرنـد، آنهـا كيفيـت زنـدگي را      سرحالند و خيلي راحـت از كنـار مسـايل مـي    
يـك بيـت   . كننـد  وزهاي زندگي، به طول آن فكر ميخواهند و با شمارش ر نمي

 :گويد است كه مي) از استاد هه ژار(كردي 
  ی، به رزه مژیرزه ف هی بۆالێ هه 

  بژی  هند هک چ هو هرته، ن هچون بژی ش
چطور زنـدگي  نزد عقاب بلند پرواز آسمانها كه بر همه چيز نظر دوخته است، 

  . يت آنكيفييت زندگي ارزش دارد، نه كم كردن و
هـاي عميـق    سـرفه . بينيم كه وضعيت راوي هر لحظه بـدتر شـده اسـت    و مي

ي او  هـر سـرفه   و هايش هستند هاي قوي براي كيفيت انديشه ترسناك او نشانه
  . عالمت و اخطاري است به راهيان و حافظان اوهام
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  57بند 
ل قبـ . درست يادم است هوا به كلي تاريك بود، چند دقيقه در حال اغما بودم

كـردم، حـتم    در اين موقع حس مي زدم از اينكه خوابم ببرد با خودم حرف مي
حس كردم كسي نزديك من . داشتم كه بچه شده بودم و در ننو خوابيده بودم

نزديك طلوع فجر بودو . است، خيلي وقت بود كه همه اهل خانه خوابيده بودند
سر حد دنيا بيـرون   دانند در اين موقع مثل اين است كه زندگي از ناخوشها مي
هايم باز بـود،   تپيد، ولي ترسي نداشتم، چشم قلبم به شدت مي شود كشيده مي

چند دقيقه يك  ديدم، چون تاريكي خيلي غليظ و متراكم بود مينولي كسي را 
درهمـين لحظـه حـس     »!شايد اوسـت « :فكر ناخوش برايم آمد با خودم گفتم

  . ته شدكردم كه دست خنكي روي پيشاني سوزانم گذاش
آيـا ايـن دسـت عزرائيـل     « :دو سـه بـار از خـودم پرسـيدم     به خودم لرزيدم؛

 ام گفـت، دختـرم   و به خواب رفتم صـبح كـه بيـدار شـدم دايـه      »است؟ نبوده
آمده بوده سر بالين من و سرم را روي زانويش ) مقصودم زنم، آن زن لكاته بود(

ري مادري در او بيدار داده گويا حس پرستا گذاشته بود، مثل بچه مرا تكان مي
اي كـه آبسـتن بـوده     شايدآن بچـه  شده بوده، كاش در همان لحظه مرده بودم

  . دانستم ي او به دنيا آمده بود؟ من نمي مرده است، آيا بچه
شد، دايم چشم به  تر از قبر مي تر و تاريك در اين اتاق كه هر دم براي من تنگ

دست او نبود كه بـه ايـن روز افتـاده     آيا از. آمد راه زنم بودم ولي او هرگز نمي
بودم؟ شوخي نيست، سه سال، نه، دو سال و چهـار مـاه بـود، ولـي روز و مـاه      
چيست؟ براي من معني ندارد، براي كسي كه در گور است زمان معني خودش 

ها، صداها و  ي دوندگي همه ي زندگي و افكارم بود كند اين اتاق مقبره را گم مي
ها كه همه شان جسـما و روحـا    گي ديگران، زندگي رجالهي تظاهراًت زند همه
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از وقتيكه بستري  معني شده بوداند، براي من عجيب و بي يك جور ساخته شده
شدم، در يك دنياي غريب و باور نكردني بيدار شده بودم كه احتياجي به دنياي 

مثل  يك دنيايي كه در خودم بود، يك دنياي پر از مجهوالت و. ها نداشتم رجاله
  . هاي آنرا سركشي و وارسي بكنم ي سوراخ سنبه اين بود كه مجبور بودم، همه

هوشـي   است و راوي براي دقايقي در حالت اغما و بي باز دوباره هوا تاريك شده
اي  است و احساس حتمي راوي اين است كه در سير قهقرايي، بـه صـورت بچـه   

راي او، دردي بسيار عميق و مجموع اين حاالت ب. است كه در ننو خوابيده است
و در  شود چرا كه پيشتر مراحلي را طي كرده بود را در انديشه و روان سبب مي

ها را شناخته بـود و حـاال    ي مسايل غور زده بود و عمق بسياري از مصيبت كنه
است و اين در حاليست كـه مـريض    حسي از حقارت و كوچكي به او دست داده

ي اجتماع بوده و داروهاي ناجور حكيم  ط دايههاي غل نيز هست و تحت مراقبت
ولي با وجود اينهـا حقيقـت و درك   . است باشي نيز بر وخامت وضع بيمار افزوده

ي آتشـي در زيـر خاكسـتر، گرمـاي خـاص خـود را        آن از سوي راوي، به مثابه
داراست و در تضاد اين درك و بيـنش از حقيقـت و از سـويي اوضـاع اطـراف و      

نزديك طلـوع فجـر اسـت    . نوعي درد و رنج دروني است حس بچه شدن، سبب
هـاي راوي بـاز    لي تاريكي غليظ، هنوز در اطراف حضور دارد و با اينكـه چشـم   و

چرا كـه   زند اما ترسي هم ندارد قلب او به شدت مي. بيند است، اما كسي را نمي
در و . ي مرگ، عميقاً انديشه كرده و آنرا طبيعي دانسته اسـت  پيشتر روي قضيه

شود و دست سرد خـود   همين اوضاع است كه زن لكاته بر بالين بيمار حاظر مي
كند كـه   لرزد و از خويشتن سوال مي او به خود مي. گذارد را بر پيشاني راوي مي

فهمد كه زن  است؟ و فرداي آنشب از طريق دايه مي آيا اين دست عزراييل نبوده
را روي زانو گذاشـته و مثـل بچـه     لكاته، شب گذشته بر بالين راوي بوده، سر او
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يعني حالتي مثل پرستاري مادرانه از خـود نشـان داده و از   . است  داده تكان مي
 اما چرا؟چرا زن لكاته بعد از ايـن . است احتمال مرگ بيمار، نگران و افسرده بوده

همه مدت كه در اتاقي ديگر خوابيده است، اهميت راوي را با حسـي درونـي، از   
  است؟ كرده و بر بالين او حاضر شدهخود آشكار 

در رسـالتي   بوف كوري  قبال هم اشاره شده بود كه اهميت وجود روايت كننده
آليستي ايران و هنـد، وجـود پيـدا كـرده و      است كه از پيوند دو منبع مهم ايده

از هند به شهر ري آورده شده تا در دامان اجتماع رشد )راوي(حاصل اين پيوند 
ازينرو بقاي راوي براي زن لكاته اهميـت خـاص   . د را ايفا بكندكرده و نقش خو

آليسـتي   تواند مرگ و پايان رسالت ايده مرگ راوي مي) از نظر او(خود را دارد و 
ي ديگري كه در ايـن قسـمت اهميـت دارد، تشـبيه كـردن       نكته. و اوهام باشد

ست و ا دست زن لكاته، به دست عزراييل است، كه به صورت پرسشي طرح شده
اش  شود كه واقعا دسـت زن لكاتـه، بـر پيشـاني     فرداي همانشب بر او آشكار مي

نسبت به  ي مستقيم راوي به احساس حقيقي و دروني خود؛ كه اشاره. است بوده
رسـد كـه دسـت همسـرو      نظر نمـي   چرا كه هرگز منطقي به. باشد زن لكاته مي

همـواره  هـرورز،  مدسـت همسـر و   . شبيه دانسـتن  معشوق را به دست عزراييل؛
    . صميمانه و مهربانانه است، نه كشنده و سرد و بيروح

 نبود كه به اين روز افتاده بودم؟ )لكاته(پرسد كه آيا از دست او راوي از خود مي
هاي واقعي انسان،  پانصد سال است كه با ارزش شوخي نيست، دو هزار و چهارصد

اند  اند، او را از خويشتن خويش دزديده اش را به باد فنا داده و هستي اند بازي كرده
بــر هســتي و وجــود او  و آنچــه از تهديــد و حقــارت و پســتي و آلــودگي اســت؛

ايسـت بـراي    كند كه مقبـره  از اين رو شخص راوي در اتاقي زندگي مي. اند بارانيده
توانست اتاق خود را به يك خرابه يا ويرانه تشـبيه نمايـد    او مي. زندگي و افكارش
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بـرد و در همـين كلمـه قـدرت      را بـه كـار مـي    »مقبره«ي  روي عمد كلمهولي از 
هـايش را بـا    چرا كه اجازه نـدارد انديشـه  . شود تصويري رئال ِ زندگي ِاو هويدا مي

چـرا كـه   . است، آزادانه مطرح بكند ديگران شريك گرداند و آنچه را كه درك كرده
وهام و خرافات قرار دارد و چـون  ي ا اند و او در محاصره ها گرفته اطراف او را رجاله

مثل خود را، از نقطه نظر انديشـه مسـاوي يـا شـبيه     ) حريف صحبت(فردي ديگر
كند و تصوير خـود مقبـره، بـا     كند كه در يك مقبره زندگي مي داند، حس مي نمي

  . كند حالت زندان و زنداني را تداعي ميها و حفاظ  آن ميله
آن زندان فراوان است و فرد زنداني كه با سف داشت از اجتماعي كه در أبايستي ت

تر از زندان و زنداني است زيرا كه راوي در  ولي اينجا نكته فجيع. بيرون تماس ندارد
از هنگامي كـه او  . اند ها اشغال كرده يك گور يا مقبره است و اطراف مقبره را رجاله

يـد، پـر از   هاست و اين دنياي جد بستري شده، جهان او جهاني جداي جهان رجاله
هـاي آن را   و او ناچار است كه تمـامي سـوراخ سـنبه   . هاست مجهوالت و ناشناخته

به اين مفهوم كه او با آشناييش در اين جهان جديد، نا چار است كـه  . وارسي بكند
ايـن جهـان   . هـا تفـاوت دارد   آنرا بشناسد و اين فضاي خاص، كامالً با دنياي رجاله

توانـد سـر    ترين اتفاق و حادثـه در آن مـي   چكجديد خصوصيات غريبي دارد و كو
. منشاء موضوعات و حقايق فلسفي ديگري باشـد و امكانـات در آن بينهايـت اسـت    

بسته به فرد كه در اين جهان تـازه، كـدامين امكـان از افكـار و حـوادث را بيشـتر       
و  خوشايند بداند و روي آن تفكر داشته باشد تا آنرا از امكان ِ خام به فكـر، انديشـه  

خاصيت راوي در همين نقطه، . ي فكري، تبديل كند باور رسوب شده و سخت شده
چنين است كه با وصف بيماري و مشكالت حاضر، نسبت به درك امكانات و گوشه 

كند و حتي خود را ناچار  در خودش كششي خاص حس مي كنارهاي جهان جديد؛
  . ا بشناسدداند كه اين جهان تازه را مثل كتابي ورق بزند و آنر مي
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  58بند 
اي  زد، كمي قبل از دقيقـه  حد دو دنيا موج ميشب موقعيكه وجود من در سر

يك چشم بـه  ه ديدم ب كه در يك خواب عميق و تهي غوطه ور بشوم خواب مي
كـردم در هـواي    غير از زندگي خودم را طي ميه هم زدن من زندگي ديگري ب

خواستم از خود بگريزم و سـر   مثل اينكه مي. كشيدم و دور بودم ديگر نفس مي
من ظـاهر   بستم دنياي حقيقي خودم به نوشتم را تغيير بدهم چشمم را كه مي

ها زندگي مخصوص به خود را داشتند آزادانه محـو و دوبـاره    شد اين تصوير مي
ولي اين مطلـب مسـلم هـم    . ي من در آنها مؤثر نبود گويا اراده. شدند پديدار مي

شد خواب معمولي نبود، چون هنوز خوابم  مجسم مي كه جلو من نيست، مناظري
كردم و  ها را از همديگر تفكيك مي من در سكوت و آرامش، اين تصوير. نبرده بود

آمد كه تا اين موقع خودم را نشناخته بودم و  به نظرم مي. سنجيدم با يكديگر مي
داده  ي خـود را از دسـت   كردم مفهوم و قوه كه تا كنون تصور مي طوري دنيا آن
من نياموخته بودند كه به ه جايش تاريكي شب فرمانروايي داشت چون به بود و ب

دانم در اين وقت آيا بازويم  من نمي. شب نگاه بكنم و شب را دوست داشته باشم
ـ  كردم اگر دستم را به اختيار خودش مي به فرمانم بود يا نه گمان مي ه گذاشتم، ب

فتاد، بي آنكه بتوانم در  اه خود به كار ميوسيله تحريك مجهول و ناشناسي خود ب
كـردم   اگر دايم همه تنم را مواظبت نمي. حركات آن دخل و تصرفي داشته باشم

وبي اراده متوجه آن نبودم، قادر بود كه كارهايي از آن سر بزند كه هيچ انتظارش 
 اين احساس از دير زماني در من پيدا شده بودكه زنـده زنـده تجزيـه   . را نداشتم

بلكه روحم هميشه با قلبم متناقض بود و با هم سـازش    نه تنها جسمم، . شدم مي
گـاهي فكـر   - كـردم  نوع فسخ و تجزيه غريبـي را طـي مـي    نداشتند هميشه يك

گاهي حس ترحم در مـن  . توانستم باور بكنم كردم كه خودم نمي چيزهايي را مي
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نفـر كـه    لب بـا يـك  اغ. كرد كه عقلم به من سرزنش مي در صورتي. شد توليد مي
هـاي گونـاگون داخـل بحـث      كردم، راجع بـه موضـوع   زدم، يا كاري مي حرف مي

ديگر بودم و توي دلـم بـه    ر بود، به فكرگكه حواسم جاي دي شدم، در صورتي مي
كردم يك توده در حال فسخ و تجزيه بودم، گويا هميشه اينطور  خودم مالمت مي

  ... جيببوده و خواهم بود، يك مخلوط ناتناسب ع
ديـدم و   ي مردمي كه مي كردم از همه كه تحمل ناپذير است حس مي چيزي

كردم دور هستم ولي يك شباهت ظاهري، يك شباهت محو  ميانشان زندگي مي
كـرد همـين احتياجـات     ودور و در عين حال نزديك مرا بـه آنهـا مربـوط مـي    

ـ  كاست شباهتي كه بيشتر از ه مشترك زندگي بود كه از تعجب من مي ه مـه ب
ها هم مثل من از اين لكاته، از زنم خوششان  داد اين بود كه رجاله من زجر مي

آمد و او هم بيشتر به آنها راغب بود حتم دارم كه نقصي در وجود يكي از ما  مي
اسمش را لكاته گذاشتم، چون هـيچ اسـمي بـه ايـن خـوبي رويـش       . است بوده
زن و شوهري بين مـا وجـود   چون خاصيت  »زنم« :خواهم بگويم افتاد نمي نمي

ام  هيـد گفتم من هميشـه از روز ازل او را لكاتـه نام   خودم دروغ ميه نداشت و ب
ولي اين اسم كشش مخصوصي داشت اگر او را گرفتم براي اين بود كـه اول او  

اي به من نداشت  نه، هيچ عالقه. اش بود هم از مكر و حيله آن. طرف من آمده ب
كسي عالقه پيدا بكند؟ يك زن هوس باز كـه يـك   ه باصالً چطور ممكن بود او 

بازي و يكي را براي شـكنجه دادن   راني، يكي را براي عشق مرد را براي شهوت
 ولي مرا قطعـاً . كرد كنم كه او به اين تثليث هم اكتفا مي الزم داشت گمان نمي

توانسـت   و در حقيقت بهتـر از ايـن نمـي   . براي شكنجه دادن انتخاب كرده بود
خاب بكند اما من او را گرفتم چون شبيه مادرش بود چون يك شباهت محو انت

ي ذرات تنم او  حاال او را نه تنها دوست داشتم، بلكه همه. و دور با خودم داشت
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خواهم احساسات حقيقـي را زيـر    مخصوصا ميان تنم، چون نمي. خواست را مي
ارشن ادبي به دهنم چون هوزو... لفاف موهوم عشق وعالقه و الهيات پنهان بكنم

اي كه دور  جور تشعشع يا هاله، مثل هاله كردم كه يك گمان مي. كند مزه نمي
ي  زد و هالـه ميـان بـدن او را البدهالـه     كشند ميان بدنم موج مي سر انبياء مي

  . كشيد طلبيد و با تمام قوا به طرف خود مي رنجور و ناخوش من مي
ق خود، فضاي دروني و بروني راوي را در ها و ژرفاي عمي شب با آنهمه سياهي. شب

بر گرفته و قبل از اينكه وارد خوابي عميق بشـود، خـود را در رويـايي عجيـب نظـاره      
. كنـد  كند، به يك چشم بهم زدن، زندگي ديگري غير از زندگي خود را طـي مـي   مي
اما چنين عملـي در  . خواهد كه از خود گريخته و سرنوشت خويش را تغيير بدهد مي
اش پـيش روي او   بنـدد، حقيقـت زنـدگي    م رويا، ناشدنيست و تا چشم خود را ميعال

ي او  داند و مطمئن نيست كه آيـا اراده  شود و در اين تضاد و كشاكش، نمي نمايان مي
پنـدارد و اجـازه    تواند در تغيير اين وضعيت مؤثر باشد؟ ازينرو مطلب را مسلم نمي مي
و غريب در ذهن او جوالن كننـد و خـودش در   هاي گوناگون آشنا  دهد كه تصوير مي

  . سكوت و آرامش آنها را با هم مقايسه و تفكيك نمايد
رسد كه تا كنون خود را نشناخته و دنيا آن مفهـوم قـديم را از دسـت     به نظرش مي

اند و اين در حاليست كـه بـه او    ي مسايل، جايشان را به تاريكي شب داده داده و همه
 ي زالل راوي به تـاريكي و سـياهيِ   اشاره. را دوست داشته باشداند كه شب  نياموخته

ميليونها اتفاق و حادثه و در زمان واحد روي ) شب(حقيقتي كه در آن . كران است بي
ي حـوادث   چه جهان هستي در سياهي عجيبي فرو رفته و كسي را انديشـه . دهد مي

در اين حـال  . اند، نيست ها و سيارات ديگر، در حال وقوع بسيار زيادي كه در كهكشان
و هوا، اگر مدام مواظب جسم خود نباشد، شايد حركـاتي از آن سـر بزنـد كـه هرگـز      

و اين احساس از زماني در او هويدا شده كه زنده زنده در حال . داشت انتظارش را نمي
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ن و همĤهنگ نيست و اس نه تنها جسمش كه روحش با قلب او هم. تجزيه شدن است
او هميشه يك نوع فسـخ و  . هاي گوناگون است نبردي سخت از تضاد همواره ميدانگاه

ين نكته كامالً درست اسـت چـرا   ا كند و از نظر علمي تجزيه شدن غريبي را طي مي
هـاي   هاي جهان وجود، همواره در حال فسخ شدن و شكسته شدن و سلول كه سلول

كتـرون،  شـكنندگي و سـير حركـت پـوزيترون، ال    . جديدي را تشكيل دادن هسـتند 
نيوترون، حول و حوش خنثي؛ در فضاي يك اتم و نهايتـاً برخـورد ايـن عنصـرها بـا      

حس ترحم . همديگر و ايجاد اتمي كه در حقيقت از نظر راوي نيز، سيري غريب است
هاي گوناگون اگـر   راجع به موضوع. او با عقل او در تضاد و كشاكشي سخت قرار دارند

كه در حال انجام آن است حقايقي آني هستند امـا  با كسي صحبتي دارد، يا كاري را 
اسـت و درآن واحـد    هاي ديگري غوطـه ور شـده   حواس او در جاي ديگر و در انديشه

آنچه كه توجه او را جلب كرده، همـين حالـت تجزيـه شـدن     . كند خود را مالمت مي
  . و به تعبير فالسفه، نو به نو شدن است) تقسيم شدن(

گيرد و هميشه همراه زجري غريب  ساني صورت نمياما اين تازه شدن، به آ
انـد   هاي قديم را كه بر تن او پوشـانده  خواهد لباس انديشه او مي. و آشناست

هـاي قـديمي،    هاي گوناگون و كشـش  اما تضاد. دور بريزد و لباسي نو بپوشد
رو ناچار اسـت، همـواره ايـن سـوراخ      ينا از. كنند سرسختانه با او مبارزه مي

را وارسي كنـد و يكايـك ايـن موضـوع را كـامالً فهـم نمايـد و ايـن         ها  سنبه
بايـد بـه    ايست كـه مـي   و حقيقتاً كه آدمي، پديده. هيچگاه كار آساني نيست

. برد در چنين فضايي بسر ميبوف كورراوي . ي تضاد خود برسد آخرين اندازه
بينـد،   مـي  فضايي سراسر تضاد و دگرگـوني و ايـن در حاليسـت كـه شخصـاً     

و اين نكتـه بـراي   ! دهند ها هم نسبت به خداي موجود عالقه نشان مي الهرج
ها بـا حقيقـت بـازي     داند، رجاله راوي تحمل ناپذير است چرا كه او خوب مي
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هـا نخواهـد    ها و مغلطـه  ها و سفسطه كنند و زندگيشان بدون اين تخريب مي
  . گذشت

امـا آنـرا داوري   . دجود دارر يكي از اين دو جناح واو يقين دارد كه نقصي د
ي راوي و  عشـق و عالقـه  . شـمارد  هاي خـود را مطلـق نمـي    كند و گفته نمي

 ايـن  امـا كيفيـت نگـاه   ). يـك موضـوع اسـت   (ها، در ظاهر يكي اسـت   رجاله
در پـي درك حقيقـت، بـه صـورت رئـالي و       راوي واقعـاً . عاشقان تفاوت دارد

  . يگرگوناي د در فكر معشوق است ولي ديگران به شيوه، صميمانه
چون هيچ اسمي به اين ... «آورد  اسم او را لكاته گذاشته و چنين دليل مي

كشش خاصي در اين اسم است كـه بـه خـاطر بـار      ».افتاد خوبي رويش نمي
لكاته هر ساعت و شبي را در آغوش شخصي ديگر به . معنا و مفهوم آن است

ي را در آغوش ا صاحب متافيزيك در حقيقت هرشب را يا هردوره. برد سر مي
راوي   . پس كشـش ايـن اسـم بسـيار بـا مفهـوم اسـت       . ديني گذرانيده است

ست كه در  هميشه و از روزِ ازل همين نام را روي او گذاشته و اين تنها نامي
هيچ خاصيت زن و شوهري بين آنهـا  . خور وجود منبع اوهام و خرافات است

اي به من نداشـت   يچ عالقهنه، ه (...دهد كه  و جود ندارد و اينطور ادامه مي
يك زن هوسباز كه يك    اصالً چطور ممكن بود او به كسي عالقه پيدا بكند؟

مرد را براي شهوت راني، يكي را براي عشـقبازي و يكـي را بـراي شـكنجه     
  . )كرد كنم كه او به اين تثليث هم اكتفا مي دادن الزم داشت گمان نمي

و هرگزبهتـر  . نجه دادن انتخاب شدبراي شك بوف كورو در اين ميان راوي 
پذيرفت، چراكه راوي مسـتعد ايـن آزار و شـكنجه     از اين انتخاب صورت نمي

هاست وعلت آن، كشش بسيار شديد او در پـي درك واقعيـات اطـراف     شدن
  . است
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آدم را بـه يـاد بـودا      شـود،   جداي اينها تصويري كه در اين نقطه ارائـه مـي  
هنـدي،   ي و بودا، آن شاهزاده.) اند تعبير كرده »حقيقت« معناي بودا را( 19ندازدا مي

كرد و از حقيقت اجتماع بـه دور   پس از سالهايي كه دركاخ سلطنتي زندگي مي
بود، هنگامي كه فلك زدگـي، ناهنجـاري، تضـادها و حقيقـت اجتمـاع را ديـد؛       
تصميم گرفت كه زندگي اشرافي را رها كرده و براي از بين بردن رنج به جنگل 

هاي خود را به فقرا داد و آخرش زير درختي جاي گرفت كـه   رفت و حتي لباس
پل در اين اسـت كـه    -خصوصيت درخت پي. باشد مي) پل -پي(نام آن درخت 

ي درخـت چسـبيده و بســوي زمـين بــر     دوبـاره بـه تنــه    هـايش از بــاال،   شـاخه 
نباشد اگر شايد بي ثمر . از اين رو قطر اين درخت بسيار زياد است. 20گردند مي

شوند و نهايتاً بـه خـود    آغاز مي  ها از خود آدمي اين نكته اضافه گردد كه انديشه
است كه سر نوشـت خـود را از لحـاظ    ) آدمي(و همين وجود . گردند آدم باز مي
توان گفت كه بودا براي شكنجه شـدن   از اين رو مي. زند ها، رقم مي روند انديشه

ميـان   در بردن رنجِ انسانها، بـراي اولـين بـار و    او براي از بين. انتخاب شده بود

                                               
ـا    . ي از بين بردن رنج انسانهاي هندي، براي شكنجه شدن انتخاب شده بود وبرا بودا، شاهزاده  -  19 او پس از ترك قصر، كه محل سـكونتش بـود و ب
ـين   ي فقراء، جزاميان و بيماران و بيچارگان فلك زده در اجتماع شهر، تمامي  مشاهده آنچه را كه داشت، حتي پيراهن و لباسش را به ايشان دادو براي اول

ـاي درون فـرو    - به خود فرورفتن بسيار عميق «روشي خاص در جهت  »ذن«. فرو رفت» ذن«بار، در جنگل، زير درخت پي پل نشسته و به ِحالت  به ژرفن
ـاعر، فيلسـوف و ادامـه دهنـده      داالي. وهدفش نابودي رنـج بـود  . او بر عليه رنج ايستاده بود. ي خود را كامل كرد وبعدها ايده» رفتن است ـا، ش ي راه  الم

ـان در   . الما وارد كرده اسـت  ي اختالفاتي كه با كشور تبت دارد، فشار فراواني بر داالي سطهبوداست و در حال حاظر، حكومت چين، به وا ـا او همچن ام
ولـي  . ي ساده، به آن اداي ديـن بشـود   تر از آنست كه درچند جمله ماجراي بودا، بسيار وسيع. پردازد كنار پيروان خود، به تبلغ و پيشبرد راه و هدفش، مي

ي متافيزيكي است كه دقيقاً زير پرچم مهر ايستاده است و به هيچ شكلي، يك بودايي، اجازه ندارد تا به جان جانـداران   ه انديشهدر مجموع بوديسم، يگان
در قالب موجودي ديگر، همواره، در جريان خواهد بود و حتي امكان ) يا حقيقت(بودها  –زيرا كه ايشان بر اين باورند كه بودا . ديگر آسيب وارد سازد

، پس از »روح«و به اين مفهوم است كه  recorinationاصطالح انگليسي اين ايده . ي ديگر باشد يك حشره يا هر پديده) پديده(د كه اين موجوددار
  . مرگ، دوباره، در قالبي ديگر، به حيات ادامه خواهد داد

  
  What goes around, comes around :گويد يك مثل انگليسي هست كه مي -20

  . گردد گردد، باز دوباره به همان نقطه بر مي ز جايي آغاز ميهرچه كه ا
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ي  و بعـدها ايـده  . نشسـت  »زِن«رفته و به حالـت   »پي پل«جنگل، زير درخت 
  ). است داالي الما، رهرو همين انديشه(خود را كامل كرد 

روي داده اين است كه راوي داسـتان،   هشتي ديگري كه در بند پنجاه و نكته
هاي زيادي به  اگر چه اشاره. پندارد آنرا مطلق نميكند و  هيچ چيز را مطلق نمي
ايـن مطلـب   : (... نويسد كـه  كند اما آشكارا مي هايش مي حقايق اطراف و انديشه

ي  امروزه درمكتب پسـامدرن كـه تكامـل يافتـه      اي كه مسئله). مسلم هم نيست
 ها به مدرن و پسا مدرن ي ساختار گرايي و پسا ساختار گرايي است وبعد فلسفه

اكتبر  1903ژوئيه  15(ژاك دريدا فيلسوف و منتقد معاصر . تبديل گشته است
در فارسي به بنيان كه  Deconstructionي مشهور  فرانسه، با همان كلمه) 2004
ژاك دريـدا، در واقـع   . ترجمه شده است شكني و از نو ساختن -شالوده فكني و
كرد ونهايتاً، ثابت كرد كه  ي افالطون و بسياري از فيلسوفان بعدي را نقد فلسفه
ي ميـان   او فاصـله . اسـت  ي غرب، همواره گرفتار متافيزيك حضـور بـوده   انديشه

اين رو طبق دستگاه فكري پسـا مـدرن،    از. ادبيات و فلسفه را بسيار كاهش داد
دوري . اي يـا واقعيتـي، مطلـق نبـوده و نيسـت      اي و هـيچ انديشـه   هيچ پديـده 

از داوري و قضـاوت كـردن وقـايع درون و     بوف كـور ي راوي  هاي صادقانه كردن
ترين نكات روند داستان به  را مطلق نكردن، از مهم) پديدارها و ناپديدارها(برون 
متنـي ايـن مـاجرا؛     بسا كه در فضاي مـتن و بينـا   و اي. اي رئاليستي است شيوه

اه مسائلي كه گ، نكاتي وجود دارد كه از نقطه نظر ادبي به نقاط سفيد مشهورند
ي مخاطب يا خواننده است كه  حتي از نظر نويسنده پنهان هستند و اين وظيفه

ازينرو اين مخاطب راوي يعني سايه است كه بار . ها را پر نمايد هبايد آن نقط مي
در مقـام  ) به نسـبت (تواند  مسئوليت بيشتري بر دوش دارد و هم اوست كه مي

  . داوري بنشيند
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از ) خـداي اديـان  (ر است، دوست داشتن لكاته آنچه در پايان همين بند آشكا
سوي راويست و اين مسئله را بدون اينكه پنهان نمايد و يا آنرا زير لفاف موهوم 

سازد اما باز هـم يـك گـام بيشـتر      عشق و عالقه و االهيات قايم كند، مطرح مي
كشاند وبدون هوزوارشن ادبي و  برداشته و نوع اين كشش را به عالم شهواني مي

درين نقطه كامالً آشكار است كه صادق هدايت بـا  . كند پرده، به آن اشاره ميبي
اي كشـش بـه سـوي     و علت ريشه. و آثار زيگموند فرويد آشنايي دارد ها انديشه

و با نگاهي حتي گـذرا و نـاچيز بـه تـاريخ     . پندارد اديان را در شهوت بشري مي
. شـود  اين واقعيت معلوم مـي آليسم و خصوصا اديان سامي،  اديان و بزرگان ايده
مـثال،  (هـاي قبلـي خـويش     ي شدت شهوت، حتي از گفته كساني كه به واسطه

بـاز  . انـد  سر باز زده و داراي چندين همسر بـوده  21)ي نساء سوره -ثالثه التزويج
يـك جـور   ... «:نويسـد  ي باال در پايان بند به اين صورت است كه مي تاب مسئله

ي كه به دور سر انبيا مي كشـند ميـان بـدنم مـوج     ا تشعشع يا هاله، مثل هاله
طلبيد و بـا   ي رنجور و ناخوش من مي هاله ي ميان بدن او را، البد زد و هاله مي

و اين گرايش درونـي، بـدون هـيچ ابهـام     » .كشيد تمام قوا به طرف خودش مي
در اينجا . اما نوع نگاه به حقيقت، هنوز هم متفاوت است. شود خاصي مطرح مي

خواهد كه با آن بـازي كنـد و    كند و نمي صادقانه به كشش خود اشاره مي راوي

                                               
تواننـد، داراي سـه    ي نساء، از ثالثه التـزويج، آمـده اسـت و بـه مؤمنـان و مسـلمانان، گفتـه شـده كـه مـي           در سوره. ثالثه التزويج  21
پاسخ مسـلمانان بـه ايـن اشـكال     . باشد حرام ميو در همانجا، يعني قرآن، اضافه شده كه اسپرمِ مرد، براي زن چهارم، . باشند) همسر(زن

امـا  . ي ايشـان را داشـته باشـيد    اداره) اقتصادي(توانيد سه همسري، اختيار كنيد، كه توان ماليِ سه همسري، اين است كه در صورتي مي
الثه التزويج گذشـته اسـت؟   است؟ و كار از ث هنوز به اين پرسش پاسخ داده نشده كه، چرا پيامبر اسالم، خود داراي چندين همسر بوده

و ايـن درسـت   . اند، ازدواج كننـد  و در زمان حيات او اجازه نداشته) محمد(كدام از همسران او، پس از طالق از شوهر  تازه اينكه، هيچ
بـاقي   شان، به نام عايشه، طالق داده شده بـود، ودر خـالل سـالها، همچنـان مجـرد      در حاليست كه يكي از اين همسران، گويا جوانترين

  ! است؟ آيا اينها نقض دستورات آشكارِ قرآني نبوده. مانده بود
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ها، نگاهي متضـاد   كه اطرافيان او يعني رجاله حقيقت را پنهان نمايد، در صورتي
زنند كه كشش ما الهي است و هيچ ربطـي   دارند و بر سر كوي و منبر فرياد مي

  !به شهوت نداشته و ندارد
است كه پـيش روي   واقعيتها نيست، مهم خود  نداما مهم اين فريادها و سوگ

  . آدميان مهياست
  داليل قوي بايد و معنوي 

  . رگهاي آبي به گردن قوي نه
  . نمانده است) آبرويي( !و اي بسا كه در ذات و رگ ايشان هيچ آبي

  59بند 
بروم خود را گم بكنم، مثل سگ خوره . حالم كه بهتر شد، تصميم گرفتم بروم

شوند  مثل پرندگاني كه هنگام مرگشان پنهان مي. داند بايد بميرد گرفته كه مي
كه كسي  طوريه صبح زود بلند شدم، دو تا كلوچه كه سر رف بود برداشتم و ب

بـود گـريختم، بـدون     از نكبتي كه مـرا گرفتـه  . ملتفت نشود از خانه فرار كردم
ي آنهـا   كه همههايي  ها، بي تكليف از ميان رجاله مقصود معيني از ميان كوچه

دويدند گذشتم من احتياجي به  ي طماع داشتند و دنبال پول و شهوت مي قيافه
ي باقي ديگرشان بود، همه آنها يك  ديدن آنها نداشتم چون يكي از آنها نماينده

دهن بودنـد كـه يـك مشـت روده بـه دنبـال آن آويختـه و منتهـي بـه آلـت           
ام، عضالت  كتر و سبك تر شدهنا گهان حس كردم كه چاال. شد شان مي تناسلي

توانسـتم بكـنم بـه راه     پاهايم به تندي و جلدي مخصوصي كه تصورش را نمي
هايم را باال  ام شانه هاي زندگي رسته ي قيد كردم كه از همه حس مي. افتاده بود

انداختم، اين حركت طبيعي من بود، در بچگي هر وقـت از زيـر بـار زحمـت و     
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آمـد و   آفتـاب بـاال مـي   . كـردم  ين حركـت را مـي  شدم، هم وليتي آزاد ميئمس
هاي خاكستري رنگ بـه   هاي خلوت افتادم، سرراهم خانه در كوچه. سوزانيد مي

هاي كوتاه و  اشكال هندسي عجيب و غريب، مكعب، منشور، مخروطي با دريچه
ها بي در و بست، بي صاحب و موقـت بـه نظـر     اين دريچه. شد تاريك ديده مي

هـا   توانست در اين خانـه  ن بود كه هرگز يك موجود زنده نميمثل اي. آمدند مي
  . مسكن داشته باشد

. داشـت  تراشيد و بـر مـي   ي ديوار مي خورشيد مانند تيغ طاليي، از كنار سايه
شدند، همه جا آرام و گنگ  ي سفيد كرده ممتد مي هاي كهنه ها بين ديوار كوچه

ي سوزان، قانون سـكوت را  بود مثل اينكه همه عناصر قانون مقدس آرامش هوا
ـ  مي. مراعات كرده بودند كـه   طـوري ه آمد كه در همه جا اسراري پنهان بود، ب

مرتبه ملتفت شدم كـه از دروازه   ت نفس كشيدن را نداشتند يكأهايم جر ريه
. كشيد ام حرارت آفتاب با هزاران دهن مكنده، عرق تن مرا بيرون مي خارج شده

خورشيد مثـل  . چوبه در آمده بودند ن به رنگ زردهاي صحرا زير آفتاب تابا بته
ي خاموش و بي جان  چشم تب دار، پرتو سوزان خود را از ته آسمان نثار منظره

ـ  ولي خاك و گياه. كرد مي قـدري  ه هاي اينجا بوي مخصوصي داشت، بوي آن ب
هـاي بچگـي خـودم افتـادم نـه تنهـا        قوي بود كه از استشمام آن به ياد دقيقه

كرد بلكه يك لحظه آن دوره  زمان را در خاطرم مجسم مي مات آنحركات و كل
ي  يك نوع سرگيجه. را در خودم حس كردم، مثل اينكه ديروز اتفاق افتاده بود
. اي متولد شده بودم گوارا به من دست داد، مثل اينكه دوباره در دنياي گم شده

رين در ي شي اين احساس يك خاصيت مست كننده داشت و مانند شراب كهنه
رگ و پي من تا ته وجودم تأثير كرد در صحرا خارها، سـنگها، تنـه درختهـا و    

شناختم ولي  ها را مي شناختم بوي خودماني سبزه هاي كوچك كاكوتي را مي بته
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همه اين ياد بودها بطرز افسون مانندي از من دور شده بود و آن يادگارها با هم 
اي بيش نبودم و  اهد دور و بيچارهكه من ش در صورتي. زندگي مستقلي داشتند

كردم  حس مي. كردم كه ميان من و آنها گرداب عميقي كنده شده بود حس مي
هـاي   ها عطر جادويي آنزمان را گم كرده بودند، درخـت  امروز دلم تهي و بته كه

ها خشك تر شده بودنـد موجـودي كـه     سرو بيشتر فاصله پيدا كرده بودند، تپه
زدم  كردم و با او حـرف مـي   نداشت و اگر حاضرش مي آنوقت بودم ديگر وجود

صورت يك نفر آدمي را داشت كه سابق بر . شنيد و مطالب مرا نمي فهميد نمي
  . ام ولي از من و جزو من نبود اين با او آشنا بوده

ام اضـطرابي دوران   ي خالي و غم انگيز آمد ودر سـينه  دنيا به نظرم يك خانه
ي اتاقهـاي ايـن خانـه را     ور بودم با پاي برهنه همـه زد مثل اينكه حاال مجب مي

گذشتم، ولي زماني كه به اتاق آخـر در   سركشي بكنم از اتاق هاي تو در تو مي
شد و فقط  رسيدم، درهاي پشت سرم خود به خود بسته مي مقابل آن لكاته مي

ان ي آنها محو شده بود مانند كنيزان و غالم هاي لرزان ديوارهايي كه زاويه سايه
نزديك نهـر سـورن كـه رسـيدم     . كردند سياه پوست در اطراف من پاسباني مي
هيكل خشك و سخت كوه مرا بـه يـاد   . جلوم يك كوه خشك و خالي پيدا شد

از كنار كوه گذشتم، . اي بين آنها وجود داشت دانم چه رابطه ام انداخت، نمي دايه
روي . بـود  گرفتهدر يك محوطه كوچك و با صفايي رسيدم كه اطرافش را كوه 

ي بلند كه  هاي نيلوفر كبود پوشيده شده بود و باالي كوه يك قلعه زمين از بته
  . شد هاي وزين ساخته بودند ديده مي با خشت

ي يـك   در اين وقت احساس خستگي كردم، رفتم كنار نهر سورن زيـر سـايه  
  . درخت كهن سرو روي ماسه نشستم

ي رنجـور و نـاخوش خـود،     ن و هالـه در پايان بنـد قبلـي، راوي داسـتان از تـ    
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گيـرد   كند، حالش بهتر شده، تصميم مي هايي كرده بود و حاال حس مي صحبت
كه از اجتماع اطراف خود كه سراسر رجاله و سرسپرده هستند بگريزد و خود را 

. كنـد  به سگ جزام گرفته و پرندگاني كه از مرگ خويش آگاهنـد، تشـبيه مـي   
  . روند هوا به جاهاي دنج و پرت افتاده ميپرندگاني كه در اين حال و 

صبح زود است و او دو تا كلوچه كه در سر رف قرار دارد، برداشته و ظاهراً بـي  
در اينجا راوي خود را به يك نوع نـاداني عمـدي   . شود ها مي هدف، راهي كوچه
ها، بي تكليف از  بدون هيچ مقصود معيني از ميان كوچه:(نويسد زده، چرا كه مي

كه او بي منظور و مقصود نبوده و نيست و در  در صورتي ...)هايي كه ان رجالهمي
  . كند شاره ميا ها به نكات بسيار مهمي ي همين جمله ادامه

و  ردآكردند كـه حـاوي همـان     هايي درست مي در ايران باستان، مردم كلوچه
اسـت   هاي، قوي بـود  ها از نقطه نظر تغذيه اين كلوچه. شكر و روغن طبيعي است

  . كه در بند بعدي باز هم به آنها اشاره خواهد شد
دهد چرا كه معتقد است  ها ارائه مي تري از روند زندگي رجاله راوي تصوير زالل

كه ايشان دهاني هستند كه يك مشت روده به دنبال آن آويختـه و منتهـي بـه    
، پـول و  شـان  هاي طماع كه سراسر انديشه شود، با آن قيافه شان مي آلت تناسلي
او خود را پيشتر هم معرفي كرده و دقيقاً از اختالفي كه بـا اينـان   . شهوت است

هـا را فهـم    ي بـين خـود و رجالـه    دارد، آگاهي داشته و كامالً اين شـكاف و دره 
  . است كرده

تـر حـس    تر و چاالك ها، خود را سبك در اين گذر و جدا شدنش از عالم رجاله
او تصميم دارد كه . سپارد زندگي آزاد شده و راه ميهاي  ي قيد كند و از همه مي

هـاي   ي تاريخ انسان ببرد و بزودي از فرهنـگ  ما را به نقاط بسيار دوري از دوره
  . ها خواهد كرد دور دستان صحبت
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دانايي و خرد باال آمده و كرختـي انديشـه را زايـل     ،در شرايطي كه آفتاب علم
مكعب، منشـور،  . شود ندسي عجيب ميهاي ه هايي به شكل كند، شاهد خانه مي

هـاي باسـتاني    ها، همـان خانـه   اين خانه. هايي كوتاه و تاريك مخروطي با دريچه
  . هستند كه پيشتر هم به آنها اشاراتي كرده بود

ي كعبه در عربستان صعودي است كه قبله گـاه مسـلمانان    مكعب يادآور خانه
ي  در كنار خانـه . گردد هيم بر ميي ابرا باشد و تاريخ ساخت آن گويا به دوره مي

گويند كـه   مي(اي كوچك قرار دارد كه به مقام ابراهيم مشهور است  كعبه، نقطه
به هر حال اين نقطه .) قرار دارد »مقام ابراهيم«جاي پاي ايشان در همان نقطه 
ي شروع آخرين دين از اديان سامي يعني اسـالم   و در اين دوره، آغازگاه و نقطه

ي فرزنـدان او   كه كعبه توسـط ابـراهيم بنـا نهـاده شـد و بـه وسـيله       چرا . است
باالخص اسماعيل و فرزندان خويش، از آن به عنوان مكـاني مقـدس، نگهـداري    

هــاي گلــي كــه  بعــدها جايگــاه بتهــاي گونــاگون شــد و نهايتــاً ايــن بــت. شــد
شــان، الت، منــات، و عــزي بودنــد؛ بــه دســت محمــد شكســته و   مشــهورترين
. ي خدا را گرفت ي كعبه يا همان خانه گلي، نام خانه خالي از بت مردودگشته و

به . هاي بسيار دور باستاني مربوط هستند هاي مخروطي و منشوري به دوره خانه
ي مصـر كـه جايگـاه     ها و بناهـاي مخروطـي شـكل، اهـرام ثالثـه      خصوص خانه

  . است ها و خدايان مصري بوده فرعون
امـا  . است ي خدايان بوده يب، همواره جايگاه و النهدر كل، اين بناهاي عجيب و غر

هاي بي در و بست، بي صاحب، موقت، كوتاه، و تاريـك؛ در   ي راوي به دريچه اشاره
ي  ها، بـه واسـطه   زمان اين خانه ي اين مطلب است كه نظرگاه ساكنان آن برگيرنده

و تاريـك بـوده   حقير ، ها ها و نظرگاه اين دريچه. ديني بودنشان، كوتاه و پست است
  . وبراي همين است كه اين مكانها از نظر او سست و موقتي هستند
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كند چرا كـه   ها زندگي نمي كسي در آن خانه داند كه هيچ از سوي ديگر او مي
مثل اين بود كه هرگز . آمدند صاحب و موقت به نظر ميبي ...«نويسد  اينطور مي

  ».كن داشته باشدها مس توانست در اين خانه يك موجود زنده نمي
. است كه همين موضوع را به اثبـات برسـاند   آنطور كه عرفان ايران تالش كرده

ي اصلي وجود دارد، يكي شـريعت و ديگـري طريقـت     چرا كه در دين دو شاخه
در . گيرند ها، دراويش و عرفانيون در پي مي طريقت راهي است كه صوفي. است

به وفور، سـراغ گرفـت از اينكـه مـثال      توان آثار انديشمندان و شعراي ايراني مي
  . چون نظر باز كني، كعبه و بت خانه يكي است: گويد حافظ مي

ي گلي  شايد در خانه بايد و نمي و يا شمس تبريزي كه معتقد است خدا را نمي
  . كند ي دل را پيشنهاد مي او خانه. تصور نمود) كعبه(

تـري   تر و تـازه  ي پيچيده چهرهآليسم، هر ساعت و روز،  ي ايده مسئله رو از اين
آورد و حقيقت را تـا دوردسـتان دسـت نيـافتني دور      در ارتجاع ذهني پديد مي

از چنين مكانهايي صـحبت بـه    بوف كورپس راوي  !كند سازد و آنرا پرت مي مي
اي در ايـن   توانـد موجـود زنـده    گويد كه به نظر او نمـي  ميان آورده و آشكارا مي

و همزمـان در همـين حـال و هـوا تيـغ طاليـي       . اشـد ها مسكن داشـته ب  مكان
  . تراشد ها را مي ي ديوار هاي سايه خورشيد، كناره

ي همـين   كند و بـه وسـيله   ي تيغ براي خورشيد استفاده مي او عمدتاً از كلمه
هـاي واپـس گـرا را     هاي سياه و ضخيم انديشه ي دانش است كه ديوار تيغ برّنده

  . اردد برّيده و آرام آرام، بر مي
اي در  حـوادث پيچيـده  ، همه جا را قانون سكوت فراگرفته و در همين سكوت

كسـي   اند و ديگر هيچ نكات متضاد روبروي هم ايستاده. حال روي دادن هستند
اسـراري كـه پنهـان بودنـد،     . را ياراي فرار كردن در برابر نـور خورشـيد نيسـت   
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شوق درك آنها، راوي  شود و اين شور و حرارت و يكايك، رازهايشان گشوده مي
است طـوري كـه حتـي خـودش جـرات نفـس        را در حالتي بسيار زيبا قرار داده

كشيدن ندارد؛ چرا كه اينجا جايگاه افشاي اسرار نهاني است و او در ايـن نقطـه   
  . فعال تنهاست

حرارت آفتاب با هزاران دهـن مكنـده، سـردي و كرختـي تـن او را بيـرون       
بيند كـه زيـر آفتـاب بـه رنـگ زرد چوبـه در        يهاي صحرا را م كشد و بته مي

تابـد و بـوي خـاك و     دريـغ بـر همـه جـا مـي      پرتو سوزان آفتاب بي. اند آمده
هاي آنجا مثل شرابي كهنه و قديمي در سرتاسر وجود او تـأثير كـرده و    گياه

در ايـن يـاد آوري بـوي آشـنا و     . ندازدا هاي بسيار دور مي او را به ياد گذشته
ي دقيق راوي به گيـاه خـوار بـودن     شناسد كه اشاره ها را مي خودماني سبزه

ي درختـان و   كرد، ريشه زماني كه در جنگلها زندگي مي. آدمهاي اوليه است
كرده و زنـدگي مهـر آميـزي     ي طبيعي را نوش جان مي هاي خوش مزه ميوه

  . است داشته
مستقل و  اند و خودشان زندگي ي اين ياد بودها از او دور شده اما حاال همه

اي بـيش   نديشد كه اكنـون شـاهد بيچـاره   ا او مي. اند اي تشكيل داده جداگانه
نيست؛ چرا كه بين او و زنـدگي باسـتاني بسـيار دور، گـرداب عميقـي قـرار       

دلش امروزه خالي از آن لطـف و صـفاي گذشـته و پـر از انـدوه ايـن       . گرفته
  . هاست و جهاني مشكل و پر درد سر در پيش رو جدايي

موجودي كه آنوقت بودم ديگـر وجـود نداشـت و اگـر     ... «نويسد كه  مياو 
شـنيد و مطالـب مـرا نمـي      زدم، نمـي  كردم و بـا او حـرف مـي    حاضرش مي

  ».فهميد
بينـد و در   در هر حال و در اين نقطه، راوي دنيا را خـالي و غـم انگيـز مـي    
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ايـك  شود كـه بايـد يك   حاال متوجه مي. فتدا اش اضطرابي به جريان مي سينه
هـاي فكـري را بشناسـد،     هـا و دسـتگاه   اين عناصر موجود و اين اتاق و خانه

تـو و  درهـاي تـو  از اتـاق . كنـد  و شـروع مـي  . كاري بسـيار سـخت و سـنگين   
و هنگامي كه در مقابل آخـرين خـدا   . گذرد اي مي ي ذهني و انديشه پيچيده

 شـوند و ديگـر راهـي بـه گذشـته      يستد، دربهاي پشت سرش بسـته مـي  ا مي
توانـد روش و راه پيشـينيان باسـتاني را بـه اجتمـاع كنـوني        و نمي بيند نمي

  . معرفي و پيشنهاد بكند
ي آنهـا محـو شـده و پرتـو      هاست كه زاويه همان ديوار هاي لرزانِ تنها سايه

تابان خورشيد دانش، بر همه جا تابيدن گرفته و ديگر از اسرار نهـاني پشـت   
  . كنند ان راوي را پاسباني مياين رو ايش از. پرده خبري نيست
 شود كه او را به يـاد  يك كوه خشك و خالي نمايان مي 22نزديك نهر سورن

ي اجتمـاع باشـد،    هاي خشك و خالي براي كوه، كـه دايـه   صفت. ندازدا دايه مي
هاي ديگـر ايـن    اشاره به دگماتيك و دور بودن از حقيقت است، اگرچه از جنبه

                                               
ي سـورن، امـروزه هـيچ اثـري بـه جـاي نمانـده         از خود رودخانـه . ها و يك خاندان باستاني ايران است اشاره به يكي از فرهنگ - 22
 226بـا پادشـاهي اردشـيرپاپكان در سـال     . شـود  بـوده، توسـط كـورش تسـخير مـي     » هگمتانـه « دولت ماد كه پايتخت آن اكباتانا. است

وابسـته بـه خانـدان     ساسان، جد اردشير، مغ معبـد آناهيتـا و  . شود ميالدي، قدرت مركزي ايران، با تكيه به اقوام پارسي دوباره احياء مي
شـته و بـيش از پـيش    در طي سلطنت ساسانيان، نقش اقوام پارسي در دولت مركـزي ايـران، تـأثير بسـزايي دا    . است سلطنتي فارس بوده

و سـورن، بـر راس قـدرت قـرار      - اشكانيان – زنج – مهران – كارن – هاي ساسان هفت خاندان اصلي از جمله خاندان. شود تثبيت مي
از زمـان سـقوط دولـت مـاد تـا پيـروزي       . اسـت  هداشتند و پايتخت دولت ساساني، همچنان در غرب ايران و در شهر تيسفون، قرار داشت

دولت مركزي ايران اساسا از اقوام پارسي تشكيل شده اسـت امـا غـرب ايـران، از جملـه كردسـتان، همچنـان از        ) ميالدي 642( اعراب
ي اعـراب بـه ايـران، دسـتگاه      با حملـه . است هاي مركزي در اين مناطق قرار داشته مناطق اصلي تمدن ايران بوده و اكثرا پايتخت دولت

اي عرب يعنـي   ي دولتي متكي به اشرافيت قبيله اميه، سلطه با به قدرت رسيدن بني پاشد و ميدولت مركزي و روحانيت زرتشتي، از هم 
اميـه از يـك طـرف تسـلط مطلـق اعـراب بـر ايـران و از سـويي ديگـر آغـاز             حكومـت بنـي  . آيـد  اميه، در ايران به وجود مي ي بني قبيله
عباس،  اميه و به قدرت رسيدن بني ايرانيان در سقوط بني. ران استهاي فئودالي در اي هاي مردمي و خاندان ي جنبش هگيري دوبار شكل
  . است هو آنچنانكه پيداست، ابومسلم خراساني در اين دوره قيام كرد. اند هسزايي داشته نقش ب
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ي ايـن اسـتواري و ايسـتادگي در مسـيري عكـس       امـا جنبـه  . كوه استوار باشد
باشد و آلودگي ذهنـي اجتمـاع از پـذيرش، رشـد و دامـن زدن بـه        رئاليسم مي

از . اسـت  تر شـده  تر و ضخيم آليستي، روز به روز افزون باورهاي متافيزيكي و ايده
رو اجتماع چون كوهي در برابر راوي ايستاده است كه باورهاي خاص خـود   اين

هـا، مثـل كـوه اسـتوار      اش بـه ايـن انديشـه    در پذيرش و سر سپردگيرا دارد و 
  . ايستاده است

ها ايستاده و اجتماع  و در چنين شرايطي اگر كسي بخواهد بر عليه اين انديشه
ها دور سازد، شديداً مورد حمله قرار گرفته و اي بسا جان خـود   را از اين انديشه

ع حاضر نيست به هيچ روي، دست از چرا كه اجتما. را در اين راه از دست بدهد
  . باشد ي تبعيد مي ي عطف پديده هاي خود بكشد و اين دقيقاً نقطه باور

كند، درست شبيه جايي است كه زن اثيـري   مكاني كه راوي از آن صحبت مي
ي شروع رشد زن اثيري  در قسمت اول داستان، خاك شد و اينجا در واقع نقطه

كبود اسـت و ايـن نيلوفرهـاي كبـود هـيچ بـويي       مكاني كه داراي نيلوفر . است
  . ندارند

چـرا  امـا  . هاي وزين اسـت  اي قرار دارد كه داراي خشت بر باالي اين كوه قلعه
  هاي وزين؟ خشت

در ايـن مرحلـه از   (ي شـروع اوهـام    درست است كه در مكان آغازين و نقطـه 
ي اسـت كـه   هاي وزين اشاره به فعاليت و كشـفيات  قرار داريم اما خشت) داستان

هاي انحرافي آلوده نبـوده   هي كل اجتماع به انديش يعني پيكره. اند انسانها داشته
اند كه آن انحرافات را نپذيرفته و در راه كسب  ها زيسته و كساني در همان دوره

هاي طاليي زينت بخشي را به ساختمان اجتمـاع   دانش و رشد اجتماعي، خشت
  . اند افزوده
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با احساسي از خستگي و در كنـار نهـر سـورن، زيـر يـك       و در پايان بند راوي
  . نشيند درخت سرو مي

ماند،  ايست كه آدم متحير مي ي آخر بند، به اندازه زيبايي و استحكام اين جمله
احساسـي از خسـتگي كـه    . ها در همان جمله نهفته است بسياري از ناگفته   چه؛

ي يكــي از  شــانهكــه ن نهــر ســورن. هاســت همــه كنكــاش و انديشــهحاصــل آن
هاي هفت گانه باستاني ايران است زير درخـت سـرو كهنسـال، مكـاني      فرهنگ

  . درخور وجود راوي

  60بند 
آمد كـه تـا حـاال كسـي پـايش را اينجـا        به نظر مي. جاي خلوت و دنجي بود

هاي سـرو، يـك دختـر     ناگهان ملتفت شدم ديدم از پشت درخت. نگذاشته بود
لباس سياهي داشت كه با تار و پود خيلي . ه رفتبچه بيرون آمدو به طرف قلع

ناخن دست چپش را مي جويدو با . نازك و سبك گويا با ابريشم بافته شده بود
به نظرم آمد كه من او را ديده . شد لغزيد و رد مي نه و بي اعتنا ميداحركات آزا
 شناختم ولي از اين فاصله دور زير پرتو خورشيد نتوانستم تشـخيص  بودم و مي

  . مرتبه ناپديد شد بدهم كه چطور يك
تـرين حركتـي بكـنم ولـي      بي آنكه بتوانم كم .من سر جاي خودم خشكم زده بود

. هاي جسماني خودم او را ديدم كه از جلو من گذشت و ناپديد شـد  ايندفعه با چشم
آيا او موجودي حقيقي و يا يك وهم بود؟ آيا خواب ديده بودم و يا در بيـداري بـود،   

ي پشتم  كردم كه يادم بيايد بيهوده بود لرزش مخصوصي روي تيره كوشش ميهرچه 
هـاي قلعـه روي كـوه جـان      ي سايه حس كردم، به نظرم آمد كه در اين ساعت همه

  . بودند و آن دخترك يكي از ساكنين سابق شهر قديمي ري بوده گرفته



 

205 
 

روز  مرتبه به نظرم آشنا آمـد، در بچگـي يـك    اي كه جلو من بود يك منظره
ما . جا آمده بودم، مادر زنم و آن لكاته هم بودند سيزده بدر يادم افتادكه همين

چقدر آنروز پشت همين درختهاي سرو دنبال يكديگر دويديم و بازي كـرديم،  
. هاي ديگر هم به ما ملحق شدند كه درست يادم نيسـت  بعد يك دسته از بچه

مين لكاتـه رفـتم نزديـك    مرتبه كه من دنبال ه يك. كرديم سرمامك بازي مي
او را بيـرون آوردنـد، بردنـد    . همان نهر سورن بود، پاي اولغزيد و در نهر افتـاد 

پشت درخت سرو رختش را عوض بكنند منهم دنبالش رفتم، جلو او چادر نماز 
زد  او لبخند مي. اما من دزدكي از پشت درخت تمام تنش را ديدم. بودند گرفته

بعد يـك رودوشـي سـفيد بتـنش     . ا مي جويدي دست چپش ر و انگشت سبابه
و را كه از تار و پود نازك بافته شده بـود جلـو   ا  لباس سياه ابريشمي. پيچيدند

  . آفتاب پهن كردند
صـداي آب ماننـد   . باالخره پاي درخت كهـن سـرو روي ماسـه دراز كشـيدم    

ـ   حرفهاي بريده بريده و نامفهومي كه در عالم خواب زمزمه مي گوشـم   هكننـد ب
ي گرم  ماسه. ي گرم و نمناك فرو بردم دستهايم را بي اختيار در ماسه. رسيد مي

آب  دم، مثل گوشت سفت تـن دختـري بودكـه در   رفش نمناك را در مشتم مي
  . افتاده باشد و لباسش را عوض كرده باشند
پاي  »جز راوي«رسد كه تاكنون كسي  جاي خلوت و دنجي است و به نظر مي

است، چرا كه هر كسي را نيـز اسـتعداد چنـين سـفري و       گذاشتهبه اين مكان ن
  . آمدن به اينگونه مكاني پرت و دور افتاده نيست

شود كه به طرف قلعه در حال عبـور   اي پيدا مي ي دختر بچه ناگهان سر و كله
و ناخن . رنگ و تار و پود آن نازك و سبك مثل ابريشم است هلباس او سيا. است

  . جود دست چپش را مي
او دقـت  . شناسد و اين دختر بچه كسي جز لكاته نيست ي دختر بچه را ميراو
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پـس  . است تار و پودي نازكرنگ و داراي  هبيند كه لباس او سيا نظر دارد و مي
هاي پنداري و انديشه؛ داراي تار  روي ي شروع اوهام، كج ي اوليه نقطه در بطن و

ي خود ضعيف و نـازك   اوليهيعني اوهام در بستر . است و پودي بسيار نازك بوده
است و اين بـه مـرور زمـان اسـت كـه بـر پيچيـدگي و گـره خـوردگي آن           بوده

دهـد، در حقيقـت    اي كه راوي ايستاده و آنـرا شـرح مـي    ازينرو نقطه. اند افزوده
  . باشد ي آغازين رشد اوهام مي نقطه

يا وهم ) خداي اديان(پيشتر منظور از كوه را شرح داده بوديم و اگر دختر بچه 
ي ادبـي داسـتان    ي باالي كوه است، به خاطر زنجيره اوليه يكي از ساكنين قلعه

به هـر روي وهـم اوليـه از    . تواند يك فضاي سور رئاليستي را بسازد است كه مي
ي بـاالي كـوه يـا     اينجا آغاز شده و از اين رو دختر بچه يكـي از سـاكنين قلعـه   

  . اجتماع است
دانـد كـه بـه چـه      گذارد، نمي از ساكنين قلعه ميوقتي اوخود را به جاي يكي 

  !شود ظاهر و مخفي مي ؛اين دختر بچه، شكلي زير پرتو نور دانش و خرد
اند، به اين صـورت   داوري و قضاوتي كه مردم آنزمان كرده، از اين رو هر لغزش

شود چرا كه نور خورشيد و خرد وجود دارد اما مادر اوهـام وخرافـات    توجيه مي
او از تعجـب سـر جـاي خـود     . شـود  اي ظـاهر و مخفـي مـي    دختر بچهدر قالب 

  . ترين حركتي بكند زند بي آنكه بتواند كم خشكش مي
راوي در اين تالش است كه داوري كرده و حكمي را صادر نمايـد ولـي هرگـز    

ها  كند مگر اينكه تصوير آن حاالت و انديشه كار را انجام نداده و قضاوتي نمي اين
ي خواننـده   ي تحرير در آورد و قضـاوت را بـه عهـده    توان به رشتهرا تا سر حد 

  . شد تر از اين ممكن نمي زيباتر و زالل، تر اما روشن. گذارد مي
بينـد كـه از جلـوي چشـمش عبـور       باالخره با دقت بيشتر، خداي اوهام را مي
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پرسـد كـه آيـا     و در همين لحظه از زمان، از خويشتن مي. شود كرده و ناپديد مي
  موجودي حقيقي است و يا يك وهم است؟) لكاته -  زن اثيري -  دختر بچه(وا

انـد   ي اوهام و خرافات، كسي يا كساني كه اين موجود را ديده پس در بستر اوليه
انـد و بـه آنچـه     اي قرار داشته نديشها  اند، خودشان در يك سر در گمي و يا شنيده

ما همين وهـم اوليـه رشـد كـرده و     ا. اند اند مطمئن نبوده كه در ذهن تصوير كرده
روي ذهني را رشـد داده   اند و همواره نيز كساني اين كج بسياراني به آن باور كرده

اند و در حقيقت اوهام و خرافات را وسـيله قـرار داده، تـا بـر      تر كرده و آنرا پيچيده
  . نمايند ي اجتماعات بشري نشسته و راحت و آسوده آنها را استثمار گرده

ي روبـرو، بـرايش    كند كه يكباره ايـن منظـره   مه راوي اينطور تصوير ميدر ادا
بـدر و دوران بچگـي بـا     هشود كه در يك روز نحس سيزد آشناست و متوجه مي

  ... كرده ي اوهام سرمامك بازي مي همين دختر باكره
ي ديـدن زن اثيـري از    فراموش نشود كه در قسمت ابتداي داستان نيز حادثـه 

بـدر اسـت كـه     هور رف پستوي اتاقش، دقيقاً در يك روز سيزدالي سوراخ هواخ
پنداشته و هـيچ كسـي در    سي مردم آنرا، يعني روز سيزده فروردين را نح همه

ها و روستاها بـه بيـرون از محـيط خـود      روز ساكنين شهر خانه نمانده و در آن
كـرد  بخـش   - عراق – البته هنوز هم اين رسم در كشورهاي ايران«اند  رفته مي

و در دامـان  » .شـود  افغانستان و بعضي از مناطق پاكسـتان، انجـام مـي    - نشين
  . پردازند طبيعت به شادي و پاي كوبي مي
ي آشنايي او با اوهـام و خرافـات در يـك روز     منظور راوي اين است كه حادثه

است و به اين وسيله اين اتفاق را ناميمون و براي هسـت و   صورت گرفتهس، نح
پس به همين دليل بطن و ريشه و بود آنرا به . كند ناگوار قلمداد مي اش، زندگي

  . شمارد زير ضرب و شالق گرفته و آنرا مردود مي
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آيد، به ايـن صـورت كـه در ضـمن      ي آن مي نكات بسيار مهم ديگري در ادامه
بـه داخـل نهـر سـورن لغزيـده و خـيس       ) وهم اوليه(ي اوهام  بازي، دختر باكره

او را آورده و پشت درخت آزادي، رخت بسـيار نـازك او را كـه     ديگران. شود مي
و رودوش سفيد رنگي را . كنند سياه رنگ است در آورده و جلوي آفتاب پهن مي

و اين در حالي است كه دختر بچه ناخن دسـت چـپش را   . پوشانند به تن او مي
نـد و در  ك ي اين مسايل را نگاه مي ، از نزديك همهبوف كورراوي فكور . جود مي

شكل و ، ي اندام حاال او به روشني همه. دهد ذهن مورد تجزيه و تحليل قرار مي
  . بيند ي خداي اوليه را زير روشنايي آفتاب خرد مي قيافه

اول . انـد  خود را قـايم كـرده    ي در هم و فشرده شده،  اما اينجا هنوز چند نكته
هم پشـت درخـت آزادي   كند و چرا او  اينكه چرا خود راوي هم دزدكي نگاه مي

كنند  است؟ ديگر اينكه چرا لباس وهم اوليه را نيز، پشت درخت سرو عوض مي
و چرا اينبارسفيد؟ چرا رودوش سفيد؟ من عمدتاً پاسخ به چند سوال باال را بـه  

گذارم و به نكـاتي ديگـر در پـي حـل      وا مي) بوف كوري  سايه(ي خواننده  عهده
  . كنم معماي باال اشاره مي

  . رسد تري مي تر از تازه تازه -  رسد هر دم ازين باغ بري مي: به راستي كهو 
. ي زماني، آنچنان كه اشاره شد، آغاز گاه تولد و رشد وهـم اوليـه اسـت    اين نقطه

درختان آزادي، سرمامك بازي (اند  آدمها همواره در دامان طبيعت آزاد و رها زيسته
چند قدم دور تر و پس از اينكه انسان ) تها و راوي در ميان درختان آزادي اس بچه

ي ذهني و شعوري، وقتي كه غارها را ترك كرد و باالخص در  نئاندرتال و رشد يافته
ي پارينه سنگي، پوشش و لباس خاصي نداشته و هيچ شرم و حيـايي هـم در    دوره

ن است و اين خود اجتماع بشري است كه اين قرار دادها را در عبور هزارا ميان نبوده
ي مهم اينجاست كه توان و قدرت  اما نكته. امروز رسانيده است سال، ابداع كرده و به
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ناگفته نماند كـه حتـي امـروزه نيـز در بعضـي از كشـورها و       . است اختيار را داشته
بـراي نمونـه اهـالي    . خوابنـد  ها، كامالً مادر زاد مي مناطق، به هنگام خواب در چادر

بعضـي از منـاطق آفريقـا و     - ) ، سرما و يخبنـدان با وجود برودت(كوهستاني تبت 
هاي بيست تا بيست و هفتم ازپوشش  ي اعراف، آيه در صورتي كه در سوره. . (غيره

  !)... . هايي شده است؛ صحبت انسان، و اينكه خداوند به آدم و حوا لباس داده
  . اتيي اوهام اشار هاي دختر باكره باز گشته و از رنگ و نوع لباس بوف كوربه 

و در . پيشتر نيز گفته شده بود كه لباس او هنگام بازي كردن سياه رنگ است
نازك و تـار  . شود روي انديشه مربوط مي اينجا سياهي و تيرگي ِ آن دقيقاً به كج

ي خـود، بـه    نماست و سبك مثل ابريشم، چرا كه وهم و خرافه در بسـتر اوليـه  
اشـته، امـا شخصـي در همـان     واقع چيزي نبـوده و هـيچ حقيقتـي را در بـر ند    

اي جز  كه پديده در صورتي. هاي پيشين در ذهن خود، آنرا حقيقي پنداشته دوره
  . است وهم و خيال نبوده

و هنوز هم بعضي ها همان وهم اوليه را رنگي ديگر بخشـيده و بـر او روپـوش    
براي اينكه كسي از حقيقت وجودي وهم اوليه، خبر نداشـته  . پوشانند سفيد مي

آخـرين  . گيرنـد  د و همچنان در خفا و پوشش باشد، جلوي او چادر نماز ميباش
ال و  هاي ايده دهد تا حقيقت، پشت پرده دين هم نهايت تالش خود را انجام مي

  . هاي شرع و شريعت؛ پنهان بماند پيچ و تاب
براي راوي نفسِ قضيه، هيچ تفاوتي ندارد؛ چرا كه او اندام دختر بچـه را ديـده   

توانـد زيـاد    براي كسي كه حقيقت را فهم كرده باشد، اين مسـئله نمـي  و . است
آل را بپوشـانند يـا    هايي رنگارنگ از ايده مهم باشد كه بر روي آن حقيقت لباس

  . نپوشانند
اي بسـيار   آل پـرده  اي بسيار نازك بر روي حقيقت، و ايـده  پرده، دروغدر واقع، 
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ـ  ها، اشكال و رنگ لباس. ضخيم است راي پوشـاندن حقيقـت، از آنهـا    هايي كه ب
مـنعكس  هايي هستند كه در فاكت بـاال   آل كنند؛ همان ايده استفاده كرده و مي

  . است
كشد و اين در حاليسـت كـه صـداي آب،     ها دراز مي راوي روي ماسه، در ادامه

هايي كه نامفهوم هستند  حرف. رسد هاي برّيده برّيده به گوش او مي مانند حرف
  . كنند م خواب زمزمه ميو انگار در عال

اش بـاز   و حاالست كه جويبار مابين پيرمرد قوزي و زن اثيري، در بستر اوليـه 
  . شود دوباره مطرح مي

اوليه شكل گرفته و صداي آبي كه تازه بـه جريـان افتـاده و چيـزي جـز       همِو
شروع شدن مسائل شرعي و عرفي نيست؛ بريده بريده، نامفهوم و پوچ، آغازيـده  

  . كند هايي در خواب تشبيه مي آنها را به زمزمه و راوي
اند و  گويد كه در اين نقطه، كسي يا كساني خواب هذيان ديده ناگفته به ما مي

اگرچه ده ميليون بـار  . اند نامفهوم و پوچ) رودخانه(ها و نكات شريعت  اين حرف
نيز؛ چـه  ي امروزي او  بيشتر، وهم اوليه را توجيه و سفسطه نمايند و براي سايه

يد (پوشـند و آقـا هسـتند     آنانكه سبز و سياه مـي  و چـه آنانكـه رودوش بـا    ) سـ
هـيچ آبـي   ) مـال  - آخونـد (گذارنـد   ي شيرو شكري و سفيد بـر سـر مـي    عمامه

  . و اعتباري ندارند) آبرويي(
نگـارد و بـاز هـم بـه      راوي همچنان سرگذشت آدمي را مـي ، در پايان بندو 

كند ولي به جاي لمـس حقيقـت و    شاره ميا) ليبيدو(كشش شهواني خويش 
به اين مفهـوم  . دهد ها را فشار مي ي اوهام، ماسه تماس حقيقي با دختر باكره

رو جاي آنـرا   كه چنين معشوقي اصوالً وجود خارجي نداشته و ندارد و از اين
  . اند ها را همان آبها به اينجا آورده اند و اين ماسه هاي نرم و نمناك گرفته ماسه
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ن تصوير هم آغوشي و تمـاس سـوزان و عاشـقانه؛ تصـويري رئاليسـتي      اي
چـرا كـه جـداي رسـاندن پيـام و رئـال از مـاجرا و رونـد داسـتان و          . است

هـايي را در ايـن تمـاس بـا      اش، آنرا آب و تـاب نـداده و حتـي درد    انديشه
هـاي   ديگـر اينكـه نويسـنده   . سـازد  ها، مطـرح مـي   حقيقت و فشردن ماسه

ها، تا سرحد توان آب  ين وقايعي را دقيقاً بر خالف رئاليستناتوراليست، چن
ي مـاجرا و علـت و    كننـد و هرگـز بـه كنـه     وتاب داده و بر آن مبالغـه مـي  

. كننـد  حقيقـت پشـت مـي    پردازند و در حقيقت، به خود هاي آن نمي معلول
  . اند لقب داده” 23عكاس اجتماع” ازينرو به ايشان

گيرد و نسبت به  تر را پي مي اي دقيق ست، شيوهي رئالي كه نويسنده در صورتي
ديگر، در گذر زمان، بـي اعتنـا نيسـت و در     ها با هم ها و روابط پديده گير و دار

، نسـبت بـه   هنـري  - شرح يك حادثه يا روند يك رمان، شعر يا هـر اثـر ادبـي   
نـرا  كنـد و آ  تر نگاه مي كاي ژرفنا ديگر؛ با ديده ها، با هم مناسبات وروابط پديده

ايسـت عميق؛مـابين آثـار رئاليسـتي و     ه سـازد و ايـن فاصـله يـا در     مطرح مـي 
  . ناتوراليستي

اي داشته باشيم  ها، اشاره ايم، در خصوص سرمامك بازي بچه تا فراموش نكرده
  . كه آنهم از نكات مهم همين بند است

رد روز سيزده بدر حضـور دا  ي اجتماع باشد، در همان همان دايه مادر لكاته كه
  . و اين حضور حائز اهميت است

ل تربيت اجتماعي، عمدتاً ؤآيد كه منظور نويسنده اين است كه مس به نظر مي

                                               
تصوير وفادارانه رئاليسم با    :ي چهل ويكم صفحه   ؛)دكتر ميترا(ي سيروس پرهام  هنوشت »رئاليسم و ضد رئاليسم در ادبيات« كتاب- 23

رئاليسـم بـه ناتوراليسـم مبـدل        هرگاه بيان درست ظـواهر تـؤام بـا تجسـم نادرسـت روابـط اجتمـاعي باشـد،           .دنياي ظاهري يكي نيست
    .گردد مي
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اند كه به دنبـال   را راه انداخته، راوي و ديگران را مشغول كرده 24بازي سرمامك
چرا كه در اين بـازي، كسـي چشـم بسـته، سـر بـر دامـان مامـك         . هيچ بدوند

ي اوست كه آنهـا را پيـدا    كنند و اين وظيفه را قايم مي گذارد و ديگران خود مي
  . بكند

اند و آنان را بـه دنبـال    هاي اجتماع را از روي عمد بازي دادهپس در واقع آدم
اش و طبق اين  به تعبيري ديگر، راوي به خاطر ناپختگي. اند نخود سياه فرستاده

ال وهـم اوليـه   شـود كـه بـه دنبـ     هايش بسته و مجبور مي بازي سرمامك، چشم
  . سرگردان باشد

  :گويد خاقاني در يك قصيده غرّا و در خصوص مسئله باال مي
  ك غفلت نبازيدن چو طفلمز ابتدا سرما

  زآنكه هم مادر رقيبم بود و هم باباي من
و در (ازينرو هم مادر. ي رقيب در اين بيت خاقاني به مفهوم مراقبت است كلمه

  . فتار طفل هستندو هم پدر، مراقب ر) اينجا مامك

  61بند 
دانم چقدر وقت گذشت، وقتي كه از سر جاي خودم بلند شدم بي اراده به  نمي

. ديدم مينرفتم ولي اطراف خود را  من مي. راه افتادم، همه جا ساكت و آرام بود
كرد، همه حواسم متوجه  ي من نبود مرا وادار به رفتن مي اي كه به اراده يك قوه

                                               
 گـذارد و  كنند وكودكي سر بر زانوي او مـي  نوعي بازي است كه اطفال، يكي را به نام مامك انتخاب مي: فرهنگ جامع عميد -  24

كودكـان پنهـان شـده،    . رود خيزد و به جستجوي آنها مي سپس كودكي كه سر بر زانوي مامك گذاشته بر مي. شوند ديگران پنهان مي
ي مامـك برسـد، گرفتـار     اگر كودكي پيش از آنكه دستش به شانه و. گذارند ي او مي دوند ودست بر شانه يكايك به طرف مامك مي

  . بازي تكرار شود برد تا او سر بر زانوي مامك بگذارد و را نزد مامك مي او د وشو شود، آن كودك بر دوشش سوار مي
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رفتم، ولي مثل آن دختر سـياه پـوش روي پـا     من راه نمي .قدمهاي خودم بود
كه به خودم آمدم ديـدم در شـهر و جلـو     شدم همين لغزيدم و رد مي هايم مي

ي پدر زنم افتاد پسر كوچكش  دانم چرا گذارم بخانه ي پدر زنم هستم، نمي خانه
برادر زنم، روي سكو نشسته بود مثل سيبي كه با خواهرش نصف كرده باشند، 

هاي برجسـته، رنـگ گنـدمي، دمـاغ شـهوتي،       هاي مورب تركمني، گونه شمچ
طور كه نشسته بود، انگشت سـبابه دسـت    همين. صورت الغر و ورزيده داشت
هايي  من بي اختيار جلو رفتم دست كردم كلوچه. چپش را بدهنش گذاشته بود

چون  »دهاينا رو شاجون برات دا«:كه در جيبم بود در آوردم، به او دادم و گفتم
هاي تركمني خود نگاه  گفت او با چشم به زن من به جاي مادرش شاه جان مي

مـن روي  . بـود  ها كرد كه با ترديـد در دسـتش گرفتـه    تعجب آميزي به كلوچه
تنش گرم و ساق . سكوي خانه نشستم او را در بغلم نشاندم و بخودم فشار دادم

لبهاي . تكلف او را داشت پاهايش شبيه ساق پاهاي زنم بود و همان حركات بي
كرد برعكس در  اما آنچه كه نزد پدرش مرا متنفر مي. او شبيه لبهاي پدرش بود

او براي من جذبه و كشندگي داشت مثل اين بود كه لبهاي نيمه باز او تـازه از  
ي گرم طوالني جدا شده روي دهن نيمه بازش را بوسيدم كه شـبيه   يك بوسه

البـد  . داد، تلخ مـزه و گـس بـود    ي خيار مي كونه لبهاي زنم بود لبهاي او طعم
در همـين وقـت ديـدم پـدرش آن     . لبهاي آن لكاته هم همين طعم را داشـت 

بي آنكه به طرف . پيرمرد قوزي كه شال گردن بسته بود، از در خانه بيرون آمد
ي ترسناكي بود كه مو بتن  خنديد، خنده بريده بريده مي. من نگاه بكند رد شد

از زور خجالـت  . هـايش از شـدت خنـده مـي لرزيـد      كرد و شانه ميآدم راست 
خواستم به زمين فرو بروم نزديك غروب شده بود، بلند شـدم مثـل اينكـه     مي
 هـيچ . خواستم از خودم فرار بكنم، بدون اراده راه خانه را در پـيش گـرفتم   مي
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 آمد كه از ميان يك شهر مجهـول و  به نظرم مي. ديدم مينكس و هيچ چيز را 
هاي عجيب و غريب به اشكال هندسـي، بريـده    خانه. كردم ناشناس حركت مي

مثل اين بود كه هرگـز يـك   . هاي متروك سياه اطراف من بود بريده، با دريچه
هاي سـفيد آنهـا بـا     توانست در آنها مسكن داشته باشد ولي ديوار جنبنده نمي

توانسـتم   مـي كه غريب بود، چيزي كه ن درخشيد و چيزي روشنايي ناچيزي مي
ام بزرگ  يستادم، جلو مهتاب سايها باور بكنم، در مقابل هريك از اين ديوارها مي

شنيده بودم كـه   .ام سر نداشت سايه .فتاد ولي بدون سر بودا و غليظ بديوار مي
  . ميرد ي كسي سر نداشته باشد تا سر سال مي اگر سايه

ن وقت خون دماغ شدم و هراسان وارد خانه شدم و به اتاقم پناه بردم در همي
بعد از آنكه مقدار زيادي خون از دمـاغم رفـت بيهـوش در رختخـوابم افتـادم،      

  . ام مشغول پرستاري من شد دايه
رود  او مي. فتدا پس از مدتي راوي از سر جاي خود بلند شده و بي اراده راه مي

. بيند كه حاكي از ناپختگي و بسته بودن چشـمش اسـت   اما اطراف خود را نمي
رفـتم ولـي مثـل آن     من راه نمـي (. لغزاند يك نيروي غريب او را در اين راه مي

و به زودي خواهيم ديد . ) شدم دختر سياهپوش روي پاهايم ميلغزيدم و رد مي
ي پدر زن افتاده و در آنجا  گذارِ او به خانه. كه حاصل اين لغزش چه خواهد بود

شباهت آنها بسيار زياد اسـت  . ستبيند كه روي سكو نشسته ا برادر لكاته را مي
ي دست  او نيز انگشت سبابه. شمارد و راوي نكات مشترك وجودي آنها را بر مي

  . چپش را به دهن گذاشته است
هاي زن خدايي و نّرخدايي در اين نقطه پا به پـاي هـم در حـال رشـد      انديشه

داراي ي نّرخدايي در اينجـا هنـوز خـام و ناپختـه اسـت ولـي        هستند و نماينده
و از همين روست كه براي خـدا، جنسـيت   . شرايط حضوري ديگري است تمامي
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خدايي كه در گـذار  . اند خطاب كرده) او(هاي ديني وي را قائل نشده و در كتاب
هـاي   هزاران سال از خورشيد و ماه و سـتارگان گرفتـه تـا توتميسـم و دسـتگاه     

ان سـياه، بـدون   فكري هندويسم و بت پرستي و غيره گذشته و در عمـق آسـم  
  . است پناه گرفته) در اسالم(جنسيت 

به اين سـو نيـز گـرايش     ليبيدوييي  نا دانسته و از روي جاذبه بوف كورراوي 
دهد چرا كه آنچه در برادر لكاته هست، در خود لكاته نيـز هسـت و از    نشان مي

ش ها و تالش براي سرگرم كردن او، روي دهن نيمه باز رو با دادن كلوچه همين
كند و بـاز   با اين تماس و آلودگي، راوي تلخي آنرا حس و درك مي. بوسد را مي

. برد كه اين راه، راهي تلخ و ناگوار است و داراي هيچ حقيقتي نيست هم پي مي
ي كشـش   بوسيدن و سجده كردن، پذيرفتن و لغزيـدن در ايـن راه بـه واسـطه    

راي پدر لكاته اسـت كـه   است، يك نوع پيروزي ب شهواني كه در راوي بيدار شده
  . پيرمردي قوزي است و شال گردن دارد

ي داستان  چي، در كنه بنابراين پيرمرد قوزي و به عبارتي ديگر پيرمرد كالسكه
دانـد و   اين حوادث آشناست و از پـيش همـه چيـز را مـي      النه دارد و به تمامي

ول اينكـه  ا. ي او، حـاكي از دو مسـئله اسـت    هاي ترسناك و بريده بريـده  خنده
در همان راه پيشينيان ) حريف ميدان انديشه و فلسفه(خوشحال است كه راوي 

لغزيده است و دوم اينكه، راوي با اين لغزش در راه كج، وجود لكاتـه و بـرادرش   
ي پيرمرد قـوزي را مـورد تأييـد     طريق، مسير انديشه را باور كرده است و از اين

  . قرار داده است
. تلـخ و بيهـوده اسـت   ، ي او به اين شـيوه  ه راه و مبارزهشود ك راوي متوجه مي
  . پذيرفت رفت و اين شكست را نمي كند كه در زمين فرو مي ازاين رو آرزو مي

هـاي   ي خودش و در ايـن راه و مسـير كـج، بـا خانـه      او در گذار به سوي خانه
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هـاي متـروك و    عجيب و غريب، به اشكال هندسي، بريده بريده، و داراي دريچه
  . خورد ياه، بر ميس

اند و  هاي فلسفي و فكري، متروك و سياه هاي اين دستگاه ها و يا دريچه پنجره
و هرگـز  . اي به حقيقـت نداشـته و بـروي حقيقـت گشـوده نيسـتند       هيج اشاره

و ) تر اديان جديد(در اين ساختمانهاي فكري تكامل يافته ) خدا(موجودي زنده 
آنها را سـفيد كـرده باشـند و از علمـي كـه      هاي  اگرچه ديوار. است جود نداشته

حاصل زحمت ديگران است، وام گرفته باشند و آنرا به چراغ دانش مزين كـرده  
هـاي دينـي    هر چند اين روشنايي ناچيز و حقير است چـرا كـه دسـتگاه   . باشند

اي نـاچيز از آنـرا بـر سـاختمانهاي      عميقاً با علم سر ِ ستيز داشته و اگـر شـعله  
تابانند، به خاطر اين است كـه در مقابـل حقيقـت اجتمـاع و      يفلسفي خويش م

  . خود ِ دانش، حفظ آبرو نمايند
، راوي در راه پيشـينيان و  بـوف كـور  در حال حاظر و در اين نقطه از ماجراي 

رو در مقابـل ايشـان    اند، لغزيده و از اين آنانكه وهم اوليه را رشد داده و پذيرفته
اگـر    اشاره به اين است كه هر آدمـي . سر است اش بدون شكست خورده و سايه

  . هاست چرا كه سر، جايگاه انديشه. پذيرد سر نداشته باشد، وجود او معنا نمي
يابد، غير از اينكه  اي نمي او با تجزيه و تحليل كردن موقتي موضوع، هيچ چاره

رسـد، مقـدار    وقتـي بـه آنجـا مـي    . ي ذهني خودش پناه ببرد باز دوباره به خانه
  . شود زيادي خون از دماغ او جاري مي

ي  خـون، ايـن مـاده   . روي او، خونريزي اسـت  كج لغزش و پاداش و حاصل اين
  . رود حياتي كه بشر بدون آن از دست مي

روي و  بنابراين با ريخته شدن و جاري شـدن خـون از دمـاغش، حسـاب كـج     
ه به رئـال خـويش   كه بهبود يابد و باز دوبار و تا زماني. پردازد لغزش خود را مي
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  . كند برسد، مدتي را در ميان هذيان و كج پنداري و ترس و شكست؛ سپري مي

  62بند 
قبل از اينكه بخوابم در آينه به صـورت خـودم نگـاه كـردم، ديـدم صـورتم       

شـناختم   قدري محو بود كه خودم را نميه ب. شكسته، محو و بيروح شده بود
، غلت زدم، رويـم را بـه طـرف    رفتم در رختخواب لحاف را روي سرم كشيدم

ي خيـاالت را   هايم را بستم و دنبالـه  پاهايم را جمع كردم، چشم. ديوار كردم
هايي كه سرنوشت تاريك، غم انگيز، مهيب و پر از كيف مرا  اين رشته. گرفتم

هاي  شود و تصوير هم آميخته ميه كه زندگي با مرگ ب داد آنجايي تشكيل مي
هاي محـو   ي ديرين، ميل هاي كشته شده د، ميلآي منحرف شده به وجود مي

كشند در اين وقت از  شوند و فرياد انتقام مي شده و خفه شده دوباره زنده مي
شدم و حاظر بودم كه در جريان ازلي محو  طبيعت و دنياي ظاهري كنده مي

همـين   »كجـايي؟ ... مرگ، مرگ«:و نابود شوم چند بار با خودم زمزمه كردم
  . هم رفته هايم ب د و چشممن تسكين دا به

دار ِ بلنـدي بـر پـا    . هايم كه بسته شد، ديدم در ميدان محمديه بودم چشم
. ي دار آويخته بودنـد  چوبهه كرده بودند و پيرمرد خنزر پنزري جلو اتاقم را ب

خوردنـد مـادر زنـم بـا صـورت       ي مست پاي دار شـراب مـي   چند نفر داروغه
بينم كه رنگ لبش  وقات تلخي زنم حاال ميكه در موقع ا برافروخته، به صورتي

كشيد، از ميان  دست مرا مي. شود هايش گرد و وحشت زده مي پرد و چشم مي
داد و  كرد و به مير غضب كه لباس سرخ پوشيده بود نشـان مـي   مردم رد مي

من هراسـان از خـواب پريـدم مثـل كـوره مـي        »...!اينم دار بزنين«:گفت مي
هايم شعله ور بود بـراي   ارت سوزاني روي گونهسوختم، تنم خيس عرق و حر



 

218 
 

اينكه خودم را از دست اين كابوس برهانم، بلند شدم آب خوردم و كمـي بـه   
  . آمد دوباره خوابيدم، ولي خواب به چشمم نمي. سر و رويم زدم

بـه  . ي شراب كه روي رف بود خيـره شـده بـودم    در سايه روشن اتاق به كوزه
روي رف است خوابم نخواهد برد يكجور ترس بيجا  نظرم آمد تا مدتي كه كوزه

برايم توليد شده بود كه كوزه خواهد افتاد، بلند شدم كه جاي كوزه را محفوظ 
ي تحريك مجهولي كه خودم ملتفت نبودم، دستم عمداً بـه   بكنم، ولي بواسطه

هم فشار دادم، ه كوزه خورد، كوزه افتاد و شكست، باالخره پلكهاي چشمم را ب
هـاي خـودم را    كند مشت من نگاه مي ام بلند شده به خيالم رسيد كه دايهه ب اما

در حالت اغمـا  . اي رخ نداده بود زير لحاف گره كردم، اما هيچ اتفاق فوق العاده
زمين ه ام را شنيدم كه نعلينش را ب صداي در كوچه را شنيدم، صداي پاي دايه

  . كشيد و رفت نان و پنير را گرفت مي
نـه،   «  صفرا بره شـاتوت؟ «:خواند اي آمد كه مي دور دست فروشنده بعد صداي

شـد،   روشـنايي زيـادتر مـي   . زندگي مثل معمول خسته كننده شروع شده بـود 
هايم را كه باز كردم يك تكه از انعكاس آفتاب روي سطح آب حوض كه از  چشم

  . لرزيد دريچه اتاقم به سقف افتاده بود مي
معلوم بودن سرنوشت و عـالم متغييـر ترديـدها، كـج     در اين آشفته بازاري و نا

ها و از سويي شـاهد مـرگ    ها و پريشاني ها و هذيان ها هراس ها و لغزش انديشي
او عمدتاً خـود را مـورد نقـد    . كند بودن و قبل از خواب به آينه نگاه مي! حقيقت
خواهد كه خويشتن خويش را در اين نقطـه و گـذار از زمـان     دهد و مي قرار مي

  . بكند) نقد(نگاه 
اين صورت محو به . روح استبيند صورتي شكسته، محو و بي و آنچه را كه مي

در اين شـرايط آشـفتگي   . كند شناسد و آنرا باور نمي ايست كه خود را نمي گونه
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آيـد؛   دروني و ذهني و همچنين هجوم خياالت و اوهام، خواب به چشمانش نمي
  »كجايي؟... مرگ«كندكه  با خودش زمزمه مي تا اينكه در اوج نااميدي چند بار

توانـد پايـان رنجهـا و آزردگيهـا باشـد و       و با اين يادآوري كه نهايتاً مرگ مـي 
هاي دروني و بيروني؛ همـين مطلـب و يـاد آوري     ي شكنجه شدن آخرين نقطه

دهد و  مرگ و پايان ماجرا، چه اختياري، چه اجباري و طبيعي، به او تسكين مي
  . رود خواب مي باالخره به

و از . كننـد  اما در عالم خواب هم، زجرها و تهديدها و خطرها؛ او را رها نمي
اين رو در ميدان محمديه شاهد دار بلندي است كه پيرمـرد فيلسـوف را بـر    

  . اند آن آويخته
در طول داستان و بـه خصـوص در قسـمت دوم، متوجـه شـديم كـه پيرمـرد        

پـاي گذشـت زمـان، بـه مسـايل اجتمـاع        خنزرپنزري، فيلسوفي است كه پا به
همـين  . آشنايي دارد و تنها حريف صحبت در ميدان انديشه بـراي راوي اسـت  

آن  ي امور و وقايع آشناست، امـا بـه خـاطر    پيرمرد خنزر پنزري با اينكه به كنه
بست فلسفي كه دچارش گشته، به آخرين دين گرويده بود و از اينراه نه تنها بن

كـرد و در بسـياري از    بود، بلكـه بـا حقيقـت نيـز بـازي مـي       حقيقت را فروخته
ماجراهايي كه خود بر ضخامت خرافات آنها افزوده بود و آنها را سفسـطه كـرده   

ي  مثال وقتـي جنـازه  . كرد خنديد و خود به همه آن تئوري ها عمل نمي بود، مي
 دهند، قصاب محله، همه و همـه چنـد   شخصي را در تابوت و از كوچه عبور مي

روند؛ ولي پيرمرد خنـزري از پـاي سـفره و بسـاط خـودش       قدم همراه گروه مي
و مـرگ يـك   . انـد  دانـد اينهـا همـه وهـم و خرافـه      خورد، چرا كه مي تكان نمي

  . ي طبيعي است مسئله
  :گويد هايش مي حافظ در يكي از غزل
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  كنند واعظان كين خطبه در محراب و منبر مي
  كنند مي روند آن كار ديگر چون به خلوت مي

ها ايراد كرده و در ساخت و پرداخت اين دستگاه فكـري   پيرمرد خنزري خطبه
از . نقش بسزايي داشته و از كم و كيف ماجرا آگـاه اسـت  ) اسالم - آخرين دين(

نيرنـگ و ريـا و دروغ را برچينـد و      اين رو توان اينرا هم دارد كه بساط خدعـه،  
  . گاهي حتي آنرا مسخ نمايد

ي اجتماع به اوهام آلوده شد و خرافات در  اين است كه وقتي پيكره اما غافل از
به خصـوص در اسـالم   . شود ها نيز ممكن ميها ريشه زد، اعدام خودي باور توده

و هركدام از آنهـا، خـود را   . ي ريز و درشت است كه داراي چندين و چند شاخه
ان را مـردود  كننـد و ديگـر   ي راسـتين اهللا بـر زمـين معرفـي مـي      تنها نماينـده 

اين رو فتواي قتل آن ديگري، حتي اگر مسلمان باشد، امري بعيد  از. شمارند مي
ايم كـه حتـي بزرگـان     اي بوده نبوده و نيست و بارها و بارها شاهد چنين مسئله

  . اند ديني را به مسلخ فرستاده
بـا داشـتن بـاور عميـق بـه ديـن و       ) ي اجتمـاع  دايـه (بوف كورمادر زن راوي 

اش به خرافات موجـود، دسـت راوي را گرفتـه وبـه ميـر غضـب نشـان         آلودگي
پس اين تهديـد بـه مـرگ و نيسـتي،     . »اينم دار بزنين«: گويد كه دهد و مي مي

  . آيد اما اينجا پرسشي پيش مي. جدي است
تواند تا اين درجه افت كرده باشد  آيا يك زن كه در مقام مادر قرار گرفته، چگونه مي

  اي، آيا شدني است؟ پاي مرگ بكشاند؟ اصوالً چنين مسئلهكه فرزند را به 
چـه در  . و در طول تاريخ، اين اتفاق بارهـا پـيش آمـده اسـت    . بله شدني است
  . امروزه صدر اسالم، چه

يران نشان ا  همين چند سال پيش بود كه در صدا و سيماي جمهوري اسالمي
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. ش، صادر شده بـود ا هاي سياسي حكم اعدام شخصي به خاطر فعاليت. داده شد
كه اگر مادرت به تـو رضـايت بدهـد، شـايد در      و جالب اينكه قاضي فرموده بود

هفتاد ميليون آدم ايراني ديدند كه هـر چـه   . مجازات اعدام تو تجديد نظر بشود
، فرزند، پاي مادر را بوسيد و اشك ريزان طلب عفو كرد، مادر سنگ دل خرافـي 

و همانگونـه  ! آويزم اب دار را به گردنت مينپذيرفت و آشكارا گفت كه خودم طن
  . نيز شد

ي اجتماع با يك دستگاه ديني دگماتيـك جـوش    از اين رو هنگامي كه پيكره
مدارا و گذشت و اصوالً مهر؛ هـيچ مفهـومي و جايگـاهي    ، بخورد، رحم و شفقت

شود كه تـوان و قـدرت    نخواهد داشت و اينگونه است كه به ما تفهيم مطلب مي
امـروز بهتـر    و از همـين روسـت كـه   . كور و انحرافي تا چه اندازه اسـت  نيروهاي

امر به معروف (فهميم كه پيغمبر اسالم از چه رو و با چه هدفي و چرا دستور مي
  !را صادر كرد) و نهي از منكر

مـردم، خودشـان مراقـب     و با اجراي اين دستور ِ مطلق خرافي و ديني، قاعدتاً
گر را داوري و قضاوت خواهند كرد و نياز چنداني دي خودشان خواهند بود و هم

هاي مخصوص تفتيش عقايد و سركوب نخواهد بـود چـرا كـه از پـيش،      به نيرو
اند كه بـه   خوب و بد تعين شده و اجازه و قدرت قضاوت را به خود اجتماع داده

خوب و بـدي كـه مطلـق    . امر كن) البته با تعريف خودشان - خوب و بد(هر دو
هاي ديگر  از نظرگاه يك دستگاه فكري است و اي بسا كه در انديشهشده وتنها 

مثال نوشـيدن شـراب در مسـيحيت    . و حتي اديان ديگر، بد ِ ايشان، خوب باشد
اما در اسالم، !) با اين تفكر كه شراب سنبل خون مسيح است(آزاد و خوب است 

  . همين شراب ممنوع و مجازات دارد
ي آدمها يك نـوع   مسيح دانستن، خود در انديشه بگذريم از اينكه شراب را خون
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شود و اين نكته از نقطه نظر روانشناسي، ضايعه و مشـكل   خونخواري محسوب مي
منظور كل مطلب در اين اسـت كـه خرافـات دينـي و مـذهبي و      . كوچكي نيست

اوهام رايج در ميان اجتماع، داراي قدرت و توان بوده و جهـت آن بسـيار منفـي و    
در (كه به سـربازان اسـالم   ! هاي بهشت را ايرانيان هرگز كليد درب. خطرناك است

هـاي وهـم    شد، از ياد نخواهند برد و ايـن انسـان   داده مي) نظام جمهوري اسالمي
اتفاقات كردستان، (كردند  پرست، با خيال راحت، هموطن خود را قتل و غارت مي

شق نسبت بـه اسـالم و   ع(و عاشقانه و با خيالي آسوده) 57پس از سالهاي انقالب 
  !شدند ساله مي هاي جنگ هشت وارد ميدان !)رهبر انقالب

كند و اين تهديـد   ي دار تهديد مي ي اجتماع، راوي را به چوبه به هر حال دايه
سازد و  را بيشتر آشفته مي بوف كور، خواب راوي ريك هشدار است و اين هشدا

هـايش، شـعله ور    گونـه در حالي كه تن او خيس عرق و حـرارت سـوزاني روي   
خواهـد، بخوابـد امـا     حاال و باز دوباره مي. شود است، از كابوس خويش بيدار مي

  . چسبد ي او را مي بار بيداري يقه اين
بايسـتي  . بايستي كـاري كـرد  . شود نديشد كه، اينگونه نميا در اين بيداري مي

  اما چه كاري از او ساخته است؟. حركتي كرد
بـه  . گيرد كه تفكر خود را با مرگ يكسره حل كنـد  ميدر حال حاظر، تصميم 

هاي گوناگون و از  هر حال او از چندين سو به مرگ تهديد شده است و به شيوه
كشـد و از سـويي نيـز خـود را مسـئول       روند اجتماع از نظر انديشـه، زجـر مـي   

. خواهد دست كـم قسـمتي از كـار را بـه انجـام برسـاند       بنابراين مي. شمارد مي
ي رايج  يا تسليم نيروهاي خرافه. او دو راه دارد. ش را با مرگ معلوم سازدوتكليف

  . يا برخيزد و مبارزه كند. و حاميان اوهام باشد
باالخره هاي  از اين رو مشت. نيست ولي شديداً از وهم و خرافه بيزار شده است
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ي مـرگ و خودكشـي را كـه همـان      پذيرد و در اولين گام، عصاره راه دوم را مي
ي تحريـك   ولـي بـه واسـطه   . (... بـرد  ي شراب زهر آلود باشد، از بين مـي  كوزه

مجهولي كه خودم ملتفت نبودم، دستم عمداً بـه كـوزه خـورد، كـوزه افتـاد و      
كار، تسليم شدن وخودكشـي را رد كـرده و بـه زنـده بـودن و       و با اين )شكست

حـاال  . رسـتد رويهـا و خرافـات، درود مـي ف    زندگي كردن و مبارزه كردن با كـج 
  ي اين مبارزه در بستر اوليه چگونه است؟ ببينيم كه شيوه

او تنهاست و همراهي محكم و استوار و يا پشتيباني ندارد و براي از بين بردن 
كنـد ولـي هـيچ     خود را در زير لحاف گره مـي اوهام، سازماندهي خاصي را دارا 

  . دهد اي رخ نمي العادهاتفاق فوق
در زير لحاف و مشـت گـره كـردن، هـيچ كـاري را پـيش       اصوالً مبارزه كردن 

هاي اجتماع، آنهم در خفا و پنهـاني، جـز آسـيب وارد     روي خشم از كج. برد نمي
كردن بر خويش، هيچ حاصلي نخواهد داشت، مگر اينكه مبارزه، ازحالت خفـا و  

 .سـتد يو رو در روي اوهام با. ها و خيابان كشيده شود نهاني، به آشكارا در كوچه
از اين رو اتفـاق خاصـي رخ   . كند هايش را گره مي ولي راوي در زير لحاف مشت

  زند ها فرياد مي دهد و درست در همين هنگام است كه يكي از رجاله نمي
  . »صفرا بره شاتوت«

ي موهومات مربوط است، بـه   ي دوره گرد و رجاله كه به جبهه و اين فروشنده
. زرشـك : تـوهيني اسـت بـه راوي كـه     گويد و در واقـع  راوي فحش و ناسزا مي

  . اگر مردي از زير لحاف بيا بيرون. كم آوردي. شود اينطوري نمي
زندگي مثل معمول خسته كننده، شروع شده است و يك تكه از روشنايي . بله

ي ذهـن راوي بـه سـقف تفكـر او      آفتاب روي سطح آب حوض، و از الي دريچه
  . تابد مي
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اين مبارزه، آفتاب انديشه، گاه تابان و سـوزان و  به هر حال در اين مسير و در 
هـم لـرزان اسـت و بـروي سـطح آب       اي از آن حضور دارد، كه آن گاه تنها تكه

رسـاند كـه كـافي     حوض، تشعشعي متزلزل و نارسا را به ذهن ودرون راوي مـي 
  . نيست

هـاي   ي آفتاب لرزان و زير روشنايي آن، روابط پديـده  با همين تكه يو از سوي
، ي اجتمـاع  نقش دايه. راف، بايستي باز دوباره مورد تجزيه و تحليل قرار گيرداط

ن هنـد و  ازم هاي فكري آن هايش دستگاه پيرمرد فيلسوف و سفسطه، زن لكاته
ها و خرافات ريشه دار، همه و همه باز هم مورد تحقيق  ايران و روند اين انديشه

، پيرمـرد  بـوف كـور  ي  ت كننـده حتي اگر با قلـم روايـ  . گيرند ميو مطالعه قرار 
خنزري كه بر دار آويخته شده بود، زنده و باز دوباره حضور او را شاهد باشيم بر 

  . لرزد اي كه با كوچكترين هوايي مي اتاق؛ پرده ي پرده روي
به هر روي براي مبارزه، اساس و اصلوب راه را بايستي شناخت و كم كم بستر 

هاي سياه، پنهان  كرده و حقيقتي را كه پشت پردهآنرا فراهم آورد تا اينكه رشد 
حقيقـت و اجتمـاع،   ، اند، برداشته شود و اينگونه راوي بتواند، بـه خـودش   كرده

  . هرچند در اين راه آزار ببيند و تهديد بشود. اداي دين كرده باشد

  63بند 
به نظرم آمد خواب ديشب آنقدر دور و محو شده بود مثل اينكـه چنـد سـال    

ام چاشت مرا آورده، مثل اين بود كه صورت  دايه. ام يكه بچه بودم ديدهقبل وقت
ي دق منعكس شده باشد، آنقدركشيده و الغـر بـه نظـرم     ام روي يك آينه دايه

انگاري كه وزن سنگيني . شكل باور نكردني مضحكي در آمده بوده جلوه كرد، ب
  . صورتش را پايين كشيده بود
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غليان برايم بد است بـاز هـم در اتـاقم غليـان      دانست دود با اينكه ننجون مي
ام از  كـه دايـه   از بـس . آمـد  كشيد سر دماغ نمـي  اصوالً تا غليان نمي. كشيد مي

هـاي شـهوتي    اش از عروس و پسرش برايم حرف زده بود، مرا هم با كيـف  خانه
فكـر زنـدگي   ه خودش شريك كرده بود چقدر احمقانه است، گاهي بي جهت ب

دانم چـرا هرجـور زنـدگي و خوشـي      افتادم ولي نمي ام مي يهي دا اشخاص خانه
دانستم كه زندگي من تمام شده و  كه مي زد در صورتي ديگران دلم را بهم مي

من چه ربطي داشـت كـه فكـرم را    ه ب. شود بطرز درد ناكي آهسته خاموش مي
خوردند، خوب  ها بكنم، كه سالم بودند، خوب مي متوجه زندگي احمقها و رجاله

هاي مرا حس نكرده  اي از درد كردند و هرگز ذره خوابيدند و خوب جماع مي يم
  . بودند و بالهاي مرگ هر دقيقه بسر و صورتشان سابيده نشده بود

مـن  . خواست همه جاي مرا ببيند مي. كرد ها با من رفتار مي ننجون مثل بچه
خودم را كـه  شدم روي خلط  وارد اتاقم كه مي. هنوز از زنم رو در واسي داشتم

 شـب . زدم پوشانيدم موي سـر و ريشـم را شـانه مـي     در لگن انداخته بودم، مي
ام هيچ جور رودرواسي نداشتم چرا اين  ولي پيش دايه. كردم كالهم را مرتب مي
اي با من نداشت خودش را آنقدر داخل زندگي من كرده بود؟  زن كه هيچ رابطه

مـن و  . گذاشتند ها كرسي مي تانيادم هست در همين اتاق روي آب انبار، زمس
هايم بـاز   تاريك روشن كه چشم. خوابيديم ام با همين لكاته دور كرسي مي دايه
ي گلدوزي كه جلو در آويزان بود در مقابل چشمم جان  شد نقش روي پرده مي
رويش يك پيرمرد قوز كرده شبيه ! ي عجيب و ترسناكي بود چه پرده. گرفت مي

زير درخت سرو نشسته بود و سازي شبيه سه تار در  جوكيان هند شالمه بسته
هـاي   ي بتكده دست داشت و يك دختر جوان خشگل مانند بوگام داسي رقاصه

هند، دستهايش را زنجير كرده بودند و مثل ايـن بـود كـه مجبـور اسـت جلـو       



 

226 
 

كردم شايد اين پيرمرد را هم در يك سياه  پيرمرد برقصد پيش خودم تصور مي
ناگ انداخته بودند كه به اين شكل در آمده بود و موهاي سر و چال با يك مار 

  . ريشش سفيد شده بود
هاي زر دوزي هندي بود كه شايد پدر يـا عمـويم از ممالـك دور     از اين پرده

ام را خواب  دايه. ترسيدم شدم مي فرستاده بودند به اين شكل كه زياد دقيق مي
هاي خشن سـياهش كـه بـه صـورتم     كردم، او با نفس بد بو و مو آلود بيدار مي

چسباند صبح كه چشمم باز شد او به همان شكل  شد مرا بخودش مي ماليده مي
  . تر شده بود هاي صورتش گودتر و سخت فقط خط. در نظرم جلوه كرد

. آوردم ياد ميه اغلب براي فراموشي، براي فرار از خودم، ايام بچگي خودم را ب
از ناخوشي حس نكنم حس بكنم كه سـالمم  براي اينكه خودم را در حال قبل 

كردم كه بچه هستم و براي مرگم، براي معدوم شدنم يك نفس  هنوز حس مي
اي كه خواهد مرد در  آورد، به حال اين بچه دومي بود كه به حال من ترحم مي
ديدم، صـورت   ام را مي كه صورت آرام دايه مواقع ترسناك زندگي خودم، همين

هاي نازك بيني و پيشاني  گود و بي حركت و كدر و پرههاي  رنگ پريده، چشم
شـد شـايد امـواج     ديدم، يادگارهاي آنوقت در مـن بيـدار مـي    پهن او را كه مي

شد يـك خـال گوشـتي     كرد كه باعث تسكين من مي مرموزي از او تراوش مي
اش بود، كه رويش مو در آورده بود گويا فقط اين روز متوجه خـال   روي شقيقه
  . شدم طور دقيق نمي كردم اين يشتر كه به صورتش نگاه مياو شدم، پ

. اگر ننجون ظاهراً تغيير كرده بود ولي افكارش به حال خود باقي مانـده بـود  
ترسيد، مثل مگس هايي  كردو از مرگ مي فقط به زندگي بيشتر اظهار عالقه مي

دقيقه عوض اما زندگي من در هر روز و هر . آورند كه اول پاييز به اتاق پناه مي
آمد كه طول زمان و تغييراتـي كـه ممكـن بـود آدمهـا در       به نظرم مي. شد مي
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چندين سال بكنند، براي من اين سرعت سير و جريـان، هـزاران بـار مضـاعف     
ـ   درصورتي. وتندتر شده بود طـور معكـوس بـه طـرف صـفر      ه كه خوشـي آن ب

سـت سـالگي   كرد كساني هستند كه از بي رفت و شايد از صفر هم تجاوز مي مي
كه بسياري از مـردم فقـط در هنگـام     كنند در صورتي شروع به جان كندن مي

مرگشان خيلي آرام و آهسته مثل پيه سوزي كه روغنش تمام بشـود خـاموش   
  . شوند مي

. اي است كه خواب راوي به نظرش در چند سال قبل روي داده شرايط به گونه
بـار راوي اسـت كـه در     و ايـن تـر شـده   اين رو تهاجم اوهام مقداري كمرنگ از

ها و تجزيه و تحليل ماجرا، باز هم قيام كرده و با نيرويي كه در  استحكام انديشه
  ي اجتماع به اين رو دايه از. پردازد خود سراغ دارد به تجزيه و تحليلِ مسائل مي

  . شود تدريج در حال آماده شدن براي همكاري با راوي مي
گونه است؟ بسيار پيشتر توضيح داده بوديم كه اما كيفيت اين همسوانديشي چ

ي اجتمـاع   ، سنبل انديشيدن است و حـاال ايـن دايـه   بوف كوردود و ترياك در 
توجه شود كه دايه براي اولين بـار اسـت كـه    . كشد است كه غليان مي) ننجون(

  . خصوص در اتاق راويه دهد، ب كار را انجام مي اين
و صـداي   قلِ غليان و سردايه، همراه با قلهاي  ها و انديشه در حقيقت صحبت

او بـا غليـان كشـيدن و    . بيهوده، جز تالشي ديگرگون براي انحراف راوي نيست
اي پوچ و بيهوده، براي  ارزش ديني و مذهبي، به شيوههاي سطحي و بي سفسطه

ـ    كنـد و تـالش مـي    راوي مزاحمت ايجاد مي سـوي حـديث و   ه كنـد كـه او را ب
اي  هاي دينـي را بـه گونـه    ها و برداشت ب كند و اين روايتهاي ديني جل روايت

  . رساند ناشيانه، به گوش راوي مي
ي اجتماع بـا گوشـزد كـردن مسـائل سـطحي روابـط عـروس و         از سويي دايه
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و اين در حاليست كه . افزايد هاي ديگر محيط، بر نفرت راوي مي پسرش و رجاله
  . از عمق انقالب دروني او، آگاه نيست

چرا كه ايشان جز افكار شهواني . ها را پوچ و بيهوده ديده است ندگي رجالهاو ز
هـاي   خورد و خوراك خـوب و اسـتراحت و خـوابِ خـوب و بـه جسـم رسـيدن       

افراطي، به اتفاقات عميق فلسـفي و جريـان حقـايق و اجتمـاع، هـيچ تـوجهي       
ن سرشار ، به اين جهابوف كوراز اين رو جهان ايشان و وصل بودن راوي . ندارند

. از خرافه و انحراف فكري، برايش معناي خاصي را غير از درك عميق درد ندارد
  :به تعبير حافظ. هاي راوي نيست و ايشان را اطالعي از كم و كيف دردها و زجر
  شب تاريك وبيم موج وگردابي چنين حايل

  كجا دانند حال ما سبكباران ِ ساحلها؟
ازايـن رو بـا دو   . ت ايشان سابيده نشـده و بالهاي مرگ، هردقيقه به سر و صور

اول جهان خرافه دوستان ودوم جهان راوي كه در . جهان متفاوت روبرو هستيم
  . زندگي خويش را شديداً به خطر انداخته است  پي حقيقت، 
ي ترسـناكي   اش و نقـد آنهـا، از پـرده    هـا و افكـار درونـي    ي انديشه او در ادامه

ي لعابي است؛  تصوير روي جلد قلمدان وكوزه آوردكه همان صحبت به ميان مي
تار در دست دارد و بوگام داسي، اينكه پيرمرد سازي شبيه سه. با تغيراتي جزيي

  . ي هند، كه دستهايش به زنجير بسته شده ي بتكده رقاصه
چـرا كـه نقـش روي    . انـد  در اينجا عناصري از داستان باز دوباره جان گرفتـه  

اش، از همان پيرمرد و بوگـام داسـي صـحبت     مان بچگيدر ز، ي اتاق راوي پرده
ها راوي بارها و بارها روي روند انحرافـات و ارتبـاط وقـايع بـا      اما پيشتر. كند مي

ي  هـا ايـن پـرده    تـر  گويد كه قـديم  همديگر، تحقيق و تفكر كرده بود و اآلن مي
    . گلدوزي شده، با اين نقش خاص در اتاق او وجود داشته
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اينكه بوگام داسي زنجير شده و مثـل يـك اسـير    . مهم اينجاستي  چند نكته
مجبور است در مقابل پيرمرد فيلسوف، كه سازي شبيه سه تـار در دسـت دارد،   

  . برقصد
گيرد كه پيرمرد فيلسوف يا فيلسوف اوليه، خداي گونه  اين مفهوم را در بر مي
لين انحراف فكري ي او شود چرا كه او خود پديد آورنده هرچه بخواهد، انجام مي

در خصوص خداسـازي اسـت و ايـن خـداي سـاختگي در دسـت اوسـت و بـه         
  . تواند آنرا برقصاند هرشكلي كه بخواهد، مي

ي هندي است كه پدر يا عموي راوي به ايـران   ديگر اينكه پرده، زردوزي شده
بـوف  ي  ي متافيزيك و آغاز آن در اينجاي قصه زمينهدرين صورت، . اند فرستاده

دانـد ايـن    ، به هند مربوط است و راوي پيشتر شرح داده بود كه دقيقاً نمـي كور
ماجرا و پي بردن به وهم اوليه و خدا سازي، آيا از هند بوده يا ايـران؟ چـرا كـه    

شود اما به خـاطر شـباهت بسـيار     ي اوهام در معبد لينگم حامله مي دختر باكره
آن سـياه   درزمايش مار نـاگ  شود كه چه كسي از آ زياد پدر و عمو، معلوم نمي

  !آيد؟ چال، بيرون مي
ي گلدوزي شده، هندي است حاال يا پدر و يا عمـو، آنـرا از    ولي در اينجا پرده

امـا تاكيـد راوي بـر ايـن اسـت كـه ايـن پـرده در         . ممالك دور فرستاده باشند
  . هندوستان گلدوزي شده است و به آنجا مربوط است

، نه بر روي گلدان لعابي و يا قلمـدان؛ بلكـه بـر    ديگر اينكه راوي اين تصوير را
اي كـه بـا كـوچكترين بـادي بـه لـرزش در        پـرده ! سازد اي مطرح مي روي پرده

  . ازاين رو كل اين فلسفه براي راوي، لرزان و نا استوار است. آيد مي
ـ        از سويي راوي براي اولين بار مـي  ه بينـد كـه دايـه تغيراتـي كـرده اسـت و ب

. اش قرار دارد كه رويش مو در آورده بود تي روي شقيقهخصوص يك خال گوش
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پا به پاي تغيرات در عناصر روي پرده، اجتماع بشري نيز از روند طبيعي خود و 
تدريج منحرف شده و از گياه خواري به گوشـت خـواري و كشـتار حيوانـات       به

ي  رسيده است و اين پيام به صورت خالي گوشتي بـر پيشـاني، افكـار و شـقيقه    
ايـن خـال    و حالت آن به صورتي زشـت اسـت، چراكـه رويِ   . دايه نشسته است

اگر ننجون ظاهراً تغيـر  «:دهد راوي اينگونه ادامه مي. گوشتي، مو در آورده است
  . »كرده بود ولي افكارش به حال خود باقي مانده بود

 ي اجتماع در طـول ايـن   او توجه دارد كه تغييرات فيزيكي، ظاهر و جسم دايه
ي او و افكارش به همان قالب وهمِ اوليه باقي  اما انديشه سالها صورت گرفته همه

اي صـورت   هـا تغيـر بايسـته و شايسـته     مانده اسـت و در ايـن افكـار و انديشـه    
و در مقابل، اين زندگي و هست ِراويست كه هـر دقيقـه و هـر روز    . است نگرفته

امـا  . پـذيرد  ي صورت مـي و اين تغير و تحول با سرعت بسيار زياد. كند تغير مي
  . رود اش از سوي ديگر با همان سرعت رو به صفر مي شادي زندگي

ازايـن رو  . هاست ي بين خود و جهان رجاله او شاهد اين تضاد عميق و پيچيده
  . گردد شود، به همان اندازه بر اندوه او اضافه مي هرچه بر آگاهي او افزوده مي

بايد مبـارزه   ها، پي برده است كه مي تفكر ها و به هر صورت او در نهايت تحليل
را نه در زير لحاف، بلكه روبروي عناصر و پرده داران ِ موهومات و خرافات، انجام 

و حـاال ديگـر مـرگ بـرايش     . داده و آشكارا روبروي ايشان ايستاده و قيام نمايد
 پـس . نمايد ها برايش طبيعي ميرعب آور و هراس انگيز نيست و بيشتر از قديم

اگر در اين مبارزه جان خود را هم از دست بدهد، هيچ مهم نيست بلكه تغيـر و  
خواهد در اطراف انجام دهد، برايش هزاران بار از لذت زنـدگي،   تحولي را كه مي

  . تر است ارزشمند
  يستد؟ا و حاال ببينيم چگونه در مقابل كج انديشي و انحراف مي
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  64بند 
ي آش، فرياد كشيدم؛ با تمام  ن زدم زير كاسهام نهارم را آورد، م ظهر كه دايه

آن لكاته هـم  . مدند جلو اتاقم جمع شدندآ  قوايم فرياد كشيدم، همه اهل خانه
. به شكمش نگاه كردم، باال آمده بود، نه هنـوز نزاييـده بـود   . آمد و زود رد شد

كردم كـه اقـال ايـن     رفتند حكيم باشي را خبر كردند من پيش خودم كيف مي
حكيم باشي با سه قبضه ريش آمد و دسـتور داد  . ام را بزحمت انداخته احمقها

وقتيكه ! چه داروي گرانبهايي براي زندگي دردناك من بود. كه من ترياك بكشم
شـد در محـيط    كشيدم؛ افكارم بزرگ، لطيف، افسون آميز وپران مي ترياك مي

  . كردم ديگري وراي دنياي معمولي سير و سياحت مي
شد و بسـوي   ارم از قيد ثقل و سنگيني چيزهاي زميني آزاد ميخياالت و فك

ي  كرد مثل اينكـه مـرا روي بالهـاي شـب پـره      سپهر آرام و خاموشي پرواز مي
طاليي گذاشته بودند و در يك دنياي تهي و درخشان كه بـه هـيچ مـانعي بـر     

بقدري اين تأثير عميق و پر كيف بود كه از مـرگ  . كردم خورد گردش مي نمي
  . كيفش بيشتر بودهم 

ام نشسته  ي رو به حياطمان ديدم دايه از پاي منقل كه بلند شدم، رفتم دريچه
همه مون دل ضعفه شديم؛ ” :شنيدم به عروسش گفت. كرد بود؛ سبزي پاك مي

گويا حكيم باشي به آنها گفته بود كه من ” !كاشكي خدا بكشدش راحتش كنه
  . شوم خوب نمي

كـه يـك    همـين ! چقدر اين مردم احمق هسـتند . اما من هيچ تعجبي نكردم- 
هايش از زور گريه سرخ شده بود و باد كرده  ساعت بعد برايم جوشانده آورد، چشم

آوردنـد، آنهـم چقـدر     بوداما روبروي من زوركي لبخند زد جلو من بـازي در مـي  
مـن اظهـار عالقـه    ه دانستم ولي چرا اين زن ب خيالشان من خودم نميه ناشي؟ ب
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دانست؟ يكـروز بـه او پـول داده بودنـد و      چرا خودش را شريك من مي كرد؟ مي
ي سياهش را مثل دولچه توي لپ من چپانيده بود كـاش   هاي ورچروكيده پستان

ديـدم، عقـم    هـايش را مـي   حـاال كـه پسـتان   . هايش افتـاده بـود   خوره به پستان
ام و  يـده مك ي زندگي او را مي نشست كه آنوقت با اشتهاي هرچه تمامتر شيره مي

كـرد و بـراي    او تمام تن مرا دسـتمالي مـي  . شده حرارت تنمان در هم داخل مي
همين بود كه حاال هم با جسارت مخصوصي كه ممكن است يك زن بـي شـوهر   

همـان چشـم بچگـي بـه مـن نگـاه       ه ب. كرد داشته باشد، نسبت به من رفتار مي
داند شايد با مـن   يكي م. گرفته كرد، چون يك وقتي مرا لب چاهك سر پا مي مي

  . كنند اي كه زنها براي خودشان انتخاب مي زده مثل خواهر خوانده طبق هم مي
 »تر و خشك«:قول خودشه حاال هم با چه كنجكاوي و دقتي مرا زير و رو و ب

كرد، من هرگـز ننجـون را بـه     من رسيدگي ميه اگر زنم، آن لكاته ب - !كرد مي
ي فكـر و حـس    كـردم دائـره   گمـان مـي   دادم، چون پيش خودم خودم راه نمي

ام بود و يا اينكه فقط شهوت اين حس شـرم و حيـا را    زيبايي زنم بيش از دايه
  . براي من توليد كرده بود
ـ      ازين جهت پيش دايه مـن  ه ام كمتر رودرواسي داشـتم و فقـط او بـود كـه ب

ش ايـن  ا طور بوده، ستاره ام معتقد بود كه تقدير اين كرد البد دايه رسيدگي مي
كرد و همه درد دلهاي خـانوادگي،   عالوه او از ناخوشي من استفاده ميه ب. بوده

ي موذي و گدامنش خودش را براي مـن   تفريحات، جنگ و جدلها و روح ساده
داد و دل پري كه از عروسش داشت مثل اينكه هووي اوست و از عشق  شرح مي

بايـد  ! كـرد  نقـل مـي   اي و شهوت پسرش نسبت به او دزديده بود، با چه كينـه 
هـاي   ام، چشـم  ي رو به حيـاط او راديـده   عروسش خوشگل باشد، من از دريچه

  . داشت ميشي، موي بور و دماغ كوچك و قلمي
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خواست  كرد؛ به خيال خودش مي ام گاهي از معجزات انبياء برايم صحبت مي دايه
. بردم مي ولي من به فكر پست و حماقت او حسرت. مرا به اين وسيله تسليت بدهد

يعني (من گفت كه دخترم  كرد، مثال چند روز پيش به گاهي برايم خبر چيني مي
. ي خودش دوخته، براي بچه به ساعت خوب، پيرهن قيامت براي بچه مي) آن لكاته

رود بـرايم از در و   گـاهي مـي  . من دلـداري داد  دانست به بعد، مثل اينكه او هم مي
رود، سركتاب باز  ش جادوگر، فالگير و جام زن ميآورد، پي ها دوا درمان مي همسايه

بـود   چهار شـنبه آخـر سـال رفتـه    . كند كند، و راجع به من با آنها مشورت مي مي
فالگوش يك كاسه آورد كه در آن پياز، برنج و روغن خراب شده بود گفت اينها را 

من  ها را دزدكي به خورد به نيت سالمتي من گدايي كرده وهمه اين گند و كثافت
همان . بست هاي حكيم باشي را بناف من مي فاصله به فاصله هم جوشانده. داد مي

پرزوفـا، رب سـوس، كـافور،    : هاي بي پيري كه بـرايم تجـويز كـرده بـود     جوشانده
پرسياوشان، بابونه، روغن غاز، تخم كتان، تخم صنوبر، نشاسته، خاكه شير و هـزار  

   ....جور مزخرفات ديگر
ت كه براي اولين بار، راوي به صورتي جدي و محكم در مقابـل  و در اين نقطه اس

ي اهـل   طـوري كـه همـه   . كشد يستد و با تمام قوا فرياد ميا رويها و خرافات مي كج
كنند و از اينكه راوي توانسـته   ها را خبر مي باالخره حكيم رجاله. رسند خانه سر مي

  . كند ياست، ايشان را به زحمت بياندازد، احساس كيف و خوشي م
از آنجا كه درمان انديشه، غير از خود انديشه نيست، حكيم باشي ترياك را تجويز 

دانـد بيمـاري راوي بـه فكـر و      چراكـه مـي  . كند و اين كارِ او از روي ناچاريست مي
سنبل فكر و تفكر  بوف كورقبال شرح داده بوديم كه ترياك در . انديشه مربوط است

  . كردن است
كشيدم، افكارم بزرگ، لطيف، افسون آميز  وقتيكه ترياك مي“ : يسدنو او اينطور مي

  ”. شد و پرّان مي
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چنين حالتي و چنين جهاني قاعدتا مخالف با جهان ضـعيف و پسـت محـيط    
درضـمن اگـر   . ازينرو افكارش بزرگ، پرّان، لطيف، و افسون آميـز اسـت  . اوست

مفهوم خيال، نيسـت   شويم كه در اينجا اثري از شراب، به دقت شود، متوجه مي
  . و تنها از عنصر تفكر، ياد شده است

بعد از يك سري تفكر كردن و مطالعه كردن و همچنين مرور كردنِ اوضاع، از 
بيند كـه از راوي غيـر مسـتقيم،     ي رو به حياط، دايه را در زير آفتاب مي دريچه

راوي  گويا حكيم باشي گفته است كـه . كند و آرزوي مرگ او را دارد شكايت مي
ايـن قطـع اميـد از    . پذير نيست و هرگز به راه ارتجاع نخواهد رفـت ديگر اصالح

موريتي أي مرگ قطعي اوهـام اسـت چـرا كـه پيشـتر بـرايش مـ        راوي، به مثابه
سنگين، تعيين كرده بودند؛ اما او در مسـيري خـاص افتـاده و دسـتگاه فكـري      

ي اطرافيـانش، ايـن   بـه همـين خـاطر بـرا    . ايشان را پوچ و بي معني ديده است
  . يوس كننده است، بلكه خطرناك نيز هستأحقيقت نه تنها م

يـك  . چرا كه به كم و كيف قضايا، كامالً آگاه اسـت . كند و او هيچ تعجبي نمي
هـايش از   رود و با اينكه چشـم  ساعت بعد دايه با ترفندي ديگر به اتاق راوي مي
و ايـن دسـت از   . زند لبخند مي شدت گريه، باد كرده است، اما روبروي او به زور

حركات ناشيانه، راوي را بيشتر و بيشتر به خود نزديك كـرده و از دام هـاي راه   
  . گرداند مطلع مي

كنـد و از سـويي راوي، ايـن     دايه در گوش راوي، از معجزات انبياء صحبت مي
از  -هركسي از ظنِ خود شد يار من. (داند ها را پست و حماقت آميز مي صحبت

  . مولوي) ن من نجست اسرار مندرو
اش پيرهن  لكاته نيز در اين ميانه بي كار ننشسته و در ساعت خوب، براي بچه

كند و  كتاب باز مي رود، سر پيش جادوگر، فالگير و جام زن مي. دوزد آخرت مي
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حتي در كوچه و بازار، فالگوش ايستاده و براي بقاي راوي، بـه مناسـبت عقـيم    
كسي كـه هـر دوره و   . فات، از هيچ كاري روي گردان نيستنماندن اوهام و خرا

هر شبي را در آغوشِ ديني گذرانده است، نـزد جـام زن و فـالگير و دعـانويس     
همـه   بيهوده نيست كه در اجتماع ما ايـن . رفتن؛ از وظائف ثانوي او خواهد بود

ـ   ايشان هر. زن و جادوگر داريمدعانويس و سيد و فالگير و جام ي  مثابـه ه يـك ب
اي در ميـان نباشـد و خرافـات و     و اگـر لكاتـه  . آيند شوهران لكاته به حساب مي

موهومات از ريشه بنيان كن شوند، بازار جام زن و فالگير و دعا نويس و خالصه 
اما وجـود ايشـان الزم و ملـزوم يكديگرنـد و     . ها نيز بسته خواهد شد كل رجاله

  . ترين وظائف ايشان است رواجِ وهم و خرافه در اجتماع بشري، از مهم
چـه گنـد و كثافـت اسـت، بـه خـورد راوي        دايه و لكاته، همپا و همسـو، هـر  

دهند تا او را به راه خويش آورند و دقيقـاً در ايـن ميانـه، جنگـي شـديد در       مي
دار و جدي، پيروز  هدانيم كدامين جبهه از اين جنگ ريش است و هنوز نمي گرفته

  . از ميدان بيرون خواهد آمد
كند كه هنوز بسياراني بـه جـاي رو آوردن بـه علـم پزشـكي و       راوي اشاره مي

كتان، تخـم صـنوبر،    دانش، از پرز وفا، رب سوس، كافور، بابونه، روغن غاز، تخم
بـراي او كتـاب دعـاي    . كننـد  شير و هزار جور مزخرفات ديگر استفاده ميخاكه

گويد كه نه تنهـا   مي و او. اند، كه يك وجب خاك روي آن نشسته آورده  قديمي
شـمارد،   خورد و آنها را مردود مـي  ها، به درد او نمي كتاب و نوشته و افكار رجاله

ي  او خـود را نتيجـه  . بلكه هيچ احتياجي به دروغها و ترفنـدهاي ايشـان نـدارد   
از زمان  .در او باقي مانده است داند و تجربيات موروثي آنها هاي گذشته مي نسل

اند و در حقيقت  همه وهم و خرافه را در گوش او زمزمه كرده بچگي تا حال، اين
  . اند زندگي او را تباه ساخته
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   مسئله اين است كه نه مسجد، و نه صداي اذان و وضو و اخف و تف انـداختن؛ 
بايستي به زبان دل نازك عربي، بـا   و دوال راست شدن در برابر خدايي كه حتماً

ت و در گذشـته نيـز، در او هـيچ تـأثيري     او اختالط كرد، مـورد قبـول او نيسـ   
 بـوف كـور  ين، صادق هـدايت كـه همانـا راوي    ا تر از گوياتر و زالل. است نداشته

معنـا و مفهـوم در    از و اين پاراگراف قوي و سرشـار . توانست بنويسد است، نمي
    :دهد كه او خود اينگونه ادامه مي آغاز بند بعدي است؛ چرا

  65بند 
كتاب دعا برايم آورده بود كـه رويـش يـك وجـب خـاك      چند روز پيش يك 

ها به  هنه تنها كتاب دعا بلكه هيچ جور كتاب و نوشته و افكار رجال. نشسته بود
هاي آنها داشتم، آيا من خودم چه احتياجي به دروغ و دونگ .خورددرد من نمي

 يك رشته نسلهاي گذشته نبودم و تجربيات موروثي آنها در من بـاقي  ي هنتيج
نبود؟ آيا گذشته در خود من نبود؟ ولي هيچوقت نه مسجد و نه صداي اذان و 
نه وضو و اخف و تف انداختن و دوال راست شدن در مقابل يك قـادر متعـال و   
صاحب اختيار مطلق كه بايد به زبان عربي با او اختالط كـرد در مـن تـاثيري    

  .نداشته است
ام و  هار اجبـارا بـه مسـجد رفتـ    برين، وقتيكه سالمت بودم چند باگرچه سابق

اما چشمم . سعي ميكردم كه قلب خودم را با ساير مردم جور و همĤهنگ بكنم
-هاي گوارا ميروي كاشيهاي لعابي و نقش و نگار ديوار مسجد كه مرا در خواب

 .خيره ميشد ،اختيار به اين وسيله راه گريزي براي خودم پيدا ميكردمبرد و بي
بستم و كف دسـتم را جلـو صـورتم    شمهاي خودم را ميدر موقع دعا كردن چ

در اين شبي كه براي خودم ايجاد كرده بودم مثل لغـاتي كـه بـدون     .ميگرفتم
خوانـدم ولـي تلفـظ ايـن     مسئوليت فكري در خواب تكرار ميكنند، من دعا مي
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آمد با يك نفر دوست يا آشنا كلمات از ته دل نبود، چون من بيشتر خوشم مي
  .چون خدا از سر من زياد بود! ا با خدا، با قادر متعالحرف بزنم ت

زمانيكه در يك رختخواب گرم و نمناك خوابيده بودم همه اين مسائل بـرايم  
خواسـتم بـدانم كـه حقيقتـا     جوي ارزش نداشت و در اين موقع نمـي  ي هبانداز

خدايي وجود دارد يا اينكه فقط مظهر فرمانروايان روي زمين اسـت كـه بـراي    
اند تصوير روي زمين هكام مقام الوهيت و چاپيدن رعاياي خود تصور كرداستح

-اند فقط ميخواستم بدانم كه شب را بـه صـبح مـي    هرا به آسمان منعكس كرد
حس ميكردم در مقابل مرگ، مذهب و ايمان و اعتقاد چقدر سست  ،نه رسانم يا

بـود در  و بچگانه و تقريبا يك جور تفريح براي اشخاص تندرست و خوشـبخت  
مقابل حقيقت وحشتناك مرگ و حاالت جانگدازي كه طي ميكردم، آنچه راجع 
به كيفر و پاداش روح و روز رستاخيز بمن تلقين كرده بودند، در مقابل ترس از 

  .مرگ هيچ تاثيري نداشت
اند اين كلمات  هكرد كسانيكه درد نكشيدنه، ترس از مرگ گريبان مرا ول نمي

س زندگي در من بيدار شده بود كه كوچكترين لحظه را نمي فهمند بقدري ح
  .هاي دراز خفقان و اظطراب را ميكردخوشي جبران ساعت

ميديدم كه درد و رنج وجود دارد ولي خالي از هرگونه مفهوم و معني بود من 
ها يك نژاد مجهول و ناشناس بودم، بطوريكه فراموش كرده بودنـد   هميان رجال

  .ام هآنها بود ين جزو دنياياكه سابق بر
 ي هزنده هستم و نه مرد ي هچيزي كه وحشتناك بود حس ميكردم كه نه زند

ها داشتم و نه از  همتحرك بودم كه نه رابطه با دنياي زند ي همرده، فقط يك مرد
  .فراموشي و آسايش مرگ استفاده ميكردم

اي از نقطه نظرات فلسفي، قصـه   ، خالصه شدهپنجپس در همين بند شصت و 
  . را نظاره گريم بوف كوري گو
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هـاي   اگرچه او خود يادگار نسل. خورد ها به درد او نمي كتاب دعا و افكار رجاله
. اي در او جريان دارد و هنوز با آن درگيـر اسـت   گذشته است و گذشته به شيوه

پرده، صداي اذان و به مسجد رفتن و اخ و تـف كـردن و يـا دوال    اما آشكارا و بي
به خصوص اينكه ايـن رفتارهـا در   . پندارد وهم و خرافه؛ مي ءزراست شدن را ج

  . برابر يك قادر متعال باشد كه فقط با زبان عربي، بايد با او اختالط كرد
انـد، در موقـع دعـا كـردن،      زور به مسجد بـرده  كه اورا با ترها نيز هنگامي قديم
لـو صـورتش   ي رد موضـوع، ج  ها را به نشـانه  بسته و دست هاي خود را ميچشم
شـده، مسـخ    گرفته و از درونش لغاتي را كه بدون مسئوليت فكري ايراد مـي  مي

حتي تلفـظ  . شوند داند كه در خواب گفته مي انگاشته و آنرا به هذياني شبيه مي
  . است اين كلمات از ته دلش نبوده و همواره به اين مسئله شك داشته

كـه بيشـتر   ! قـايم شـده اسـت   او نه در مقابل چنين خدايي كه در ناكجا آباد، 
ي  مـراوده (حرف بزند و ايـن ارتبـاط    داشته با يك نفر دوست يا آشنا دوست مي

  . حضوري و حقيقي باشد نه در وهم و خيال) كالمي
نديشـد و  ا كـه او در حـال آسـايش، اسـتراحت و آرامـش اسـت، مـي        هنگامي

  . گويد كه اين مسائل هيچ ارزشي نداشته و ندارند مي
را از نقطه نظـر فلسـفي و خـرد بـه اوج رسـانده و ضـخيم تـرين        راوي مطلب 

چـه، او  . آل باشد دارد كه همانا ايده اند، بر مي كشيده رئالاي را كه بر روي  پرده
كه در يك رختخواب گرم و نمناك خوابيده بـودم   زماني«: نويسـد  گونه مي اين
موقـع   ي جـوي ارزش نداشـت و در ايـن    ي اين مسـائل بـرايم بـه انـدازه     همه
خواستم بدانم كه حقيقتاً خدايي وجود دارد يا اينكه فقط مظهر فرمانروايان  نمي

روي زمين است كه براي استحكام مقام الوهيت و چاپيدن رعاياي خود تصـور  
  ”. اند تصوير زمين را به آسمان منتقل كرده. اند كرده
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راوي از اسـت كـه    بـوف كـور  ترين و برجسته ترين نكات در  واين يكي از مهم
اش و مخاطـب خـويش    ابتداي داستان، تا اين لحظه در تالش بود كه بـه سـايه  

  . بگويد
و اين عمـل  . اند آدمها، تصوير روي زمين را به آسمان منعكس كرده واقعو در 

چرا كه با اين كار مقام الوهيت و خدايي، در آسمانها . از روي عمد صورت گرفته
روايان بـه آسـاني، مشـغول چپـاول اجتمـاع      شود و نتيجه اينكه فرمان محكم مي

  . سازند شوند و آنرا به گند وكثافت آلوده مي مي
زنده ياد صادق هـدايت كـه يكـي از     ، دومين شاهكار»توپ مرواري«در كتاب 

از آنجا كه خزانه دولت صرف زيارت « :مدهآ گونه ي اوست اين آثار سانسور شده
لمال مسلمين شده بود، فكـر بكـري   ااماكن مقدسه و سهم امام و پر كردن بيت

ي اقتصـادي وسـيعي كشـيد و بـا      به خاطر خوشقدم باجي خطـور كـرد، نقشـه   
طوريكـه هرسـال   ه ب. ممالك اسالمي همجوار روابط اقتصادي مهمي برقرار كرد

كـرد و بـه جـايش     االغ به يمن صادر مـي  هصدها خروار چس فيل و پشگل ماچ
همچنـين بـراي افتتـاح بـاب تجـارت و      . نمودٔتربت اصل و پشگل شتر وارد مي

ي اسالم، قانون گذرانيد كه هر كسي هفت دختر دارد، بايد يكي از  تقويت بيضه
آنها را مفت و مجاني به يك سيد عرب تقديم كند و دختران هندي و عراقـي را  

ي ازديـاد نفـوس مـانع     فرستاد تا بوسـيله  عنوان صادرات به بالد عربستان ميه ب
  . ودتجاوز كفار بش

كردند كه خوشـقدم آبـاد صـحراي كـربال شـد       خالصه، آنقدر عنعنات اسالمي
زنـي و قربـاني و    هخـواني و سـين   هچنان گريه و شيون و شـاخ حسـيني و روضـ   

عزاداري و زوزه در گرفت كه عرش و فرش بلرزه در آمد و گند و كثافت از سر و 
يك جوال تخم و ي  تمام هستي مردم دستخوش پايين تنه. روي مردم باال رفت
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  ».بوقرق سوم و يك مشت آخوند گردن كلفت شده بودي آل هترك
هـاي   روي ي همان جمالت، راوي براي سرنگون ساختن خرافات و كج در ادامه

بيشتر بـه زنـدگي كـردن و حركـت كـردن       انديشه، در اجتماع، هرچه بيشتر و
دش كشـد، كـه تهديـ    از اين رو پـاي مـرگ را بـه ميـان مـي     . چسبد خويش مي

و در مقابل حقيقت مرگ و حاالت جانگدازي . هميشگي و حضورش قطعي است
آليسـتي را، بسـيار    كند، مذهب، ايمان و اعتقادات متافيزيكي و ايـده  كه طي مي

گويد كه اين دستگاه فكري، يك جور تفريح براي  بيند و مي سست و بچگانه مي
به كيفـر و پـاداش    رو آنچه راجعينا از. باشد اشخاص تندرست و خوشبخت مي

اند، يك فريب، دروغ  روح و روز رستاخيز را كه به او و از ايام بچگي، تلقين كرده
اند در مقابل  و دعاهايي كه به او ياد داده. مزه استو ترفندي بي) آل ايده(بزرگ 

  . است حقيقت مرگ، هيچ تأثيري نداشته
جاري در اطـراف، و   درين صورت و با درك عميق از اوضاع و انديشه و اتفاقات

تـر   همچنين فهم كردن مقام مرگ كه پايان رنجها و زخمهاست، ارزش حقيقـي 
ي خوشـي   كنـد و كـوچكترين لحظـه    زندگي را بيشتر و بهتر حس و درك مـي 

  . اش باشد ي سرشار از اندوه فلسفي تواند جبران گذشته مي
و معنـا   بينـد كـه درد و رنـج وجـود دارد امـا خـالي از هرگونـه مفهـوم         او مي

  ولي چرا و چگونه؟. است بوده
اينجا صحبت از درد و رنج فلسفي است كه به جهان تفكر و انديشه مربوط  در
و منظور راوي اين است كه اين درد و رنج را فرمانروايان و رهبران دينـي  . است

اند و سراسر اين رنجها، در حقيقت هـيچ معنـا و مفهـومي     و مذهبي ايجاد كرده
اساس و بنيان آن بر روي هيچ است و جـز خرافـه و اوهـام، چيـز      ندارد؛ چونكه
اين رو با اينكه رنج و درد وجود دارند، اما از نقطه نظر فلسفي  از. ديگري نيست



 

241 
 

  . داراي مفهومي منسجم و علمي نيست
  بر تن هيچ لباس، چگونه پوشاني؟

  ماني؟ و درآن عالم تهي چگونه مي
  آن زا بگذر دشت تهي را گذار و و كوير

 ؟ميراني چه از درين دشت تهي، توسن تو
  )ؤلفم(

 !كنـد  ها، خود را يك موجود مجهول و ناشناس معرفي مي راوي در ميان رجاله
  . اند اند و يا ناديده گرفته و اطرافيان وجود او را فراموش كرده

. ي او بـا اطرافيـان كـامالً در تضـاد اسـت      علت در اين است كه فضاي انديشـه 
و . شـمارد  ، آنرا مردود ميبوف كوردارند كه راوي  مسيري گام بر مي ها در رجاله

شـاهد   برد و ايـن حضـور او و   همزمان اين راويست كه در ميان اجتماع بسر مي
آليستي و سرشـار از خرافـات، بـرايش     روند اجتماع بودن، آنهم در مسيري ايده

  . كند زخم و درد و رنج را ايجاد مي
ي  و در حقيقـت، رابطـه  ) بـه ظـاهر  (هـا   ا دنياي زندهو در اين شرايط خاص، ب

و ايـن  . چنداني ندارد و از سويي ديگر فراموشي و آسـايش مـرگ را هـم نـدارد    
، خود گفته بـود  بوف كوري  مسئله دقيقاً حالتي است كه پيشتر و در اوايل قصه

افتـاده و بـه آتـش    ) اجتمـاع (ي ديگـدان   مثل يك هيزم تّر است كه گوشه: كه
هاي ديگر برشته و زغال شده، اما نه سوخته است و نـه تـرّ و تـازه مانـده،      هيزم

  . فقط از دود و دم ديگران خفه شده
هايست كه او در سر دارد و ايـن   همه اين درد سرها، تنها و تنها بخاطر انديشه

  . ها فقط و فقط به حقيقت مربوط هستند انديشه
تهديـد حافظـان و حاميـان     اقـت فرسـا، مـورد   طبه هر روي، و در اين شرايط 
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ي مهم ايـن اسـت كـه او متوجـه تغييـرات و       ولي نكته. موهومات نيز قرار دارد
اوضاع اجتماع و اطراف هست و بـا اختالفـي كـه بـا رونـد اجتمـاع دارد، داراي       

هرچند با تهديد و مرگ و خرافـه و زجـر و زخـم درونـي،     . جايگاه خاصي است
هـاي   هاي تاريـك و دخمـه   سايه را از داالنماجرا،  سمواجه است اما در كشا قو

همه معضل و مشـكل را پـيش    ، عبور داده و يكايك عناصر اينبوف كورعجيب 
گذارد و ارتباط وقايع را با همـديگر آشـكار سـاخته، و خواننـده را بـي       روي مي

  . سازد شكيب، نگران و جستجوگر، براي درك اتفاقات بعدي آماده مي
هاست، اصوالً نوع و  از نظر فلسفي، وراي جهانِ رجالهوقتي درك و بينش راوي 

تدريج مبارزه بر عليه خرافـه را از    چرا كه به. لحن بيانِ او نيز تغيير خواهد كرد
خواهد تكليف حقايقي را  زير لحاف به ميان اجتماع كشانده و دوست دارد و مي

  . كه فهميده است و همينطور خودش را با ديگران معلوم سازد
ي نـور يكايـك سـتارگان آزادي     مفهوم است كه آسمان سياه را به وسيلهپس 

گويي، صداقت و درستي و داليـل فلسـفي و علمـي؛    انديشه، دانش، خرد، راست
  . ي وهم و خرافه را بريزد سوراخ سوراخ كرده و آبروي نداشته

  66بند 
اه ي اتاقم بـه بيـرون نگـ    سر شب از پاي منقل ترياك كه بلند شدم از دريچه

 پيـدا بـود   كردم، يك درخت سياه با در دكان قصابي كـه تختـه كـرده بودنـد    
كردم كه همه چيز تهي و  حس مي. هاي تاريك، در هم مخلوط شده بودند سايه

ي سـياهي بـود كـه بـه      آسمان سياه و قير اندود مانند چادر كهنه. موقت است
ر همين وقت د شمار درخشان سوراخ سوراخ شده باشد هاي بي ي ستاره وسيله

گويا زني، شايد آن لكاته مشـغول  . يك اذان بي موقع بود. صداي اذان بلند شد
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ي سگي از البالي اذان صبح شنيده  صداي ناله. بود زاييدن بود، سر خشت رفته
كه هر كسي يك ستاره روي آسمان   هاگر راست«:من با خودم فكر كردم. شد مي

شـايد مـن اصـالً سـتاره      معنـي باشـد  ي من بايد دور، تاريك و بي دارد، ستاره
  »!ام نداشته

ي مسـت از تـوي كوچـه بلنـد شـد كـه        دسته گزمه در اين وقت صداي يك
زير آواز  زدند بعد دسته جمعي. كردند گذشتند و شوخيهاي هرزه با هم مي مي

  :و خواندند
  خوريم بيا بريم تا مي“

  شراب ملك ري خوريم
  ”حاال نخوريم كي خوريم؟

ـ     من هراسان خـو  طـور مخصوصـي   ه دم را كنـار كشـيدم، آواز آنهـا در هـوا ب
نه، آنها با من كاري نداشتند، آنها . پيچيد، كم كم صدايشان دور و خفه شد مي
من پيه سوز اتاقم را  دوباره سكوت و تاريكي همه جا را فرا گرفت... دانستند نمي

غلـيظ  ي  تـاريكي، ايـن مـاده    روشن نكردم، خوشم آمد كه در تاريكي بنشينم
بـودم   من به آن خو گرفته. كند سيال كه در همه جا و در همه چيز تراوش مي

هاي فراموش شده، افكار مهيـب بـاور   ام، ترس در تاريكي بود كه افكار گم شده
ي مغزم پنهان شده بود، همه از سـر نـو    دانستم در كدام گوشه نكردني كه نمي

كرد كنج اتاق، پشت پـرده،   افتاد و به من دهن كجي مي گرفت، راه مي جان مي
  . شكل و تهديد كننده بودكنار در، پر از اين افكار و هيكلهاي بي

خورد، نه غمناك بود  تكان نمي. آنجا كنار پرده يك هيكل ترسناك نشسته بود
كـرد بـه    گشتم توي تخم چشـمم نگـاه مـي    هر دفعه كه بر مي. و نه خوشحال

بچگي همين صورت را ديده بودم يك صورت او آشنا بودم، مثل اين بود كه در 



 

244 
 

كردم، همين  ها سرمامك بازي مي روز سيزده بدر بود، كنار نهر سورن من با بچه
هاي معمولي ديگر كه قد كوتاه مضحك و  صورت به نظرم آمده بود كه با صورت

من ظاهر شده بود صورتش شبيه همين مرد قصاب روبروي  خطر داشتند، بهبي
اسـت و او را   گويا اين شخص در زندگي من دخالت داشـته . ي اتاقم بود دريچه

زياد ديده بودم گويا اين سايه همزاد من بود و در دايره زندگي محدود من واقع 
  ... شده بود
سوز را روشن بكنم آن هيكل هم خود به خـود محـو    هكه بلند شدم پي همين

نقـش   رفتم جلو آينه به صورت خودم دقيق شـدم، تصـويري كـه   . وناپديد شد
تر از خودم  عكس من قوي. باور نكردني و ترسناك بود مدآ بست به نظرم بيگانه

توانستم تنهـا   به نظرم آمد نمي شده بود و من مثل تصوير روي آينه شده بودم
ترسيدم اگر فرار بكنم او دنبالم بكند، مثل  مي. با تصوير خودم در يك اتاق بمانم

اما دستم را بلند كـردم جلـو چشـمم    . ندشو دو گربه كه براي مبارزه روبرو مي
اغلب حالت وحشـت  . گرفتم تا در چاله كف دستم شب جاوداني را توليد بكنم

ـ  رفـت و   كـه سـرم گـيج مـي     طـوري ه برايم كيف و مستي مخصوصي داشت ب
ناگهان ملتفت شدم كه روي پـا  . خواستم قي بكنم شد و مي زانوهايم سست مي

توانستم  چطور من مي يم غريب بود، معجز بودهايم ايستاده بودم اين مسئله برا
دادم  روي پاهايم ايستاده باشم؟ به نظرم آمد اگر يكـي از پاهـايم را تكـان مـي    

زمـين و   رفت، يك نوع حالت سرگيجه برايم پيدا شده بـود  تعادلم از دست مي
آرزوي زمين لـرزه    طور مبهميه ب. موجوداتش بي اندازه از من دور شده بودند

كردم براي اينكه بتوانم مجـدداً در دنيـاي آرام و    ي آسماني را مي ائقهيا يك س
  . روشني بدنيا بيايم

 »... مرگ... مرگ«:كه خواستم در رختخوابم بروم چند بار با خودم گفتم وقتي
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 ت سابق از من رفتـه أهايم بسته بود، ولي از صداي خودم ترسيدم اصالً جر لب
آورند، مگسهايي  اول پاييز به اتاق هجوم ميهايي شده بودم كه  بود، مثل مگس 

مدتي بي حركت . ترسند خشكيده و بي جان كه از صداي وزوز بال خودشان مي
برند كه زنده هستند خودشان را  كه پي مي كنند، همين ي ديوار كز مي يك گله

  . افتد ي آنها در اطراف اتاق مي زنند و مرده بي مهابا به در و ديوار مي
يـك  . بسـت  آمد، يك دنياي محو جلوم نقش مي م كه پايين ميپلكهاي چشم
اش را خودم ايجاد كـرده بـودم، و بـا افكـار و مشـاهداتم وفـق        هدنيايي كه هم

مثـل  . تر از دنياي بيداريم بـود  تر و طبيعي در هر صورت خيلي حقيقي. داد مي
تأثير اينكه هيچ مانع و عايقي در جلو فكر و تصورم وجود نداشت، زمان و مكان 

ي آن  اين حس شهوت كشته شده كه خـواب زاييـده   دادند خود را از دست مي
اشـكال و اتفاقـات بـاور نكردنـي ولـي      . ي احتياجات نهايي من بـود  بود، زاييده

شدم، در همـان دقيقـه    و بعد از آنكه بيدار مي. كرد طبيعي جلو من مجسم مي
ـ  ي خبـر بـودم گويـا    هنوز به وجود خودم شك داشتم، از زمان و مكان خودم ب

اش را خودم درست كرده بودم و تعبير حقيقي آنرا  ديدم همه هايي كه مي خواب
  . دانستم قبال مي

 ي ذهـن خـود   تر، از دريچـه  او بعد از تحقيق و مطالعه در باب مسائلي نزديك
بينـد، درخـت سـياهي اسـت كـه       آنچـه مـي  . كند بيرون را نگاه مي) اتاق خود(

ديگـر اينكـه درب دكـان قصـابي     . وعي نوحه و زاري استي عزا داري و ن نشانه
  . اند بسته شده و آنرا تخته كرده

گردانندگان اوهام و اديان در ميان اجتماع، خوي وحشي گري انسان را در ظاهر، 
كند كه اينها موقتي و تهي و بـي ارزش   و راوي حس مي. اند تخته كرده و آنرا بسته

باشد و اگر ايشان  هاي راه ميزيي از ترفندها و دامر او، اين عمل هم جظاز ن. هستند
اي از زمان، دم از محبت و دوستي و انصاف و عدالت  در آغاز هر ديني و در هر نقطه
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هـاي رئوفـت، صـلح و     ي حقيقي دين و اوهام را پشـت پـرده   اند، در واقع چهره زده
وحشـي   ي خشـن و  دست آوردن قدرت، چهـره ه بعد از ب. كنند دوستي؛ پنهان مي

آسمان سياه و قيراندود خرافات، . شود اشان است، آشكار مي ي حقيقي آنان كه چهره
هايي از دانش و علم و آگاهي، كه سنبل آنها را ستارگان درخشـان   ي رگه به وسيله

  . افتد كنند، سوراخ سوراخ شده و از اعتبار مي بر دوش حمل مي
ي همـين   اما در ميانه. شود يو درست در همين زمان است كه صداي اذان بلند م

هنگام را به زاييـدن  ه ب و اين اذان نا. رسد ي سگي نيز به گوش مي اذان، صداي ناله
اش، هـيچ   هـا و در آسـمان زنـدگي    و در سراسر اين انديشـه . سازد لكاته مربوط مي

  . كند بيند و خود را در مقابل اوهام، يكه و تنها حس مي ستاره و همراهي نمي
شود و بار  هاي مست كه پاسداران خرافات بوده و هستند، بلند مي صداي گزمه

خـوريم   بيـا بـريم تـا مـي    : ديگر توان و قدرت كور اوهام، حضور خود را با نـواي 
  . سازد شراب ملك ري خوريم حاال نخوريم كي خوريم؟ معلوم مي

ند و گذر است، چرا كه ايشان مي  ولي هنوز آتش جنگ بين اين دو قطب، باال نگرفته
كنـد و   او پيه سوز اتاقش را روشن نمـي . رود راوي دوباره در سكوت و تاريكي فرو مي

تر فلسفي بنشيند و باز دوباره اوضـاع   هاي عميق دوست دارد كه در تاريكي به انديشه
ها نيز گفته بود كه  پيشتر. را از زواياي مختلف ديگري مورد تجزيه و تحليل قرار بدهد

ي مهم در اين است كـه او   نكته. اند تا شب را دوست داشته باشد دههرگز به او ياد ندا
در تاريكي ها هيچ . دهند پي برده كه در تاريكي هاست كه حوادث و اتفاقات روي مي

انـد، در واقـع    راهي نيست و اين چراغ هايي كه ديگران در طول يك راه احداث كرده
تر نيانديشـند و در راهـي كـه    هاي جديـد  گول زدن انديشمندان است كه ديگر به راه

نـه تنهـا    بوف كوري  اما روايت كننده. مردم گام بردارند پيشنهاد شده و روشن است؛
كند و ايـن   شمارد، بلكه به چراغ راه خويش هم شك ورزي مي ها را مردود مي اين راه
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و حـاال  . تري اسـت  تر و گاه حتي خطرناك هاي داغ شك ورزي در فلسفه، آغاز انديشه
در تاريكي بود : گويد او مي. دارد ي به اين تاريكي ها خو گرفته و شب را دوست ميراو

 ام، ترسـهاي فرامـوش شـده، افكـار مهيـب آور بـاور نكردنـي، كـه         كه افكار گم شده
ي مغـزم پنهـان شـده بـود، همـه از سـر نـو جـان          دانستم در كدام گوشـه  نمي
  . گرفتند مي

است كه راوي در پي درك چنـد    ميو يكي از اين افكار، خوي وحشي گري آد
كـه   هنگامي. افتد او به ياد روز سيزده بدر، در دوران بچگي مي. و چون آن است

بيند كه شبيه  كرده و صورت موجودي را مي هاي ديگر سرمامك بازي مي با بچه
مرد قصاب روبروي دريچه اتاقش است ولي از آنجا كه آشنايي بـا ايـن رفتـار و    

سـازد؛ آنـرا خـراب،     ي انسان را، به روز سيزده مربوط ميدرك خوي وحشي گر
دانـد كـه ايـن     و مي. شود اما وجود آنرا منكر نمي. شمارد كج، نحس و مردود مي

  . ي استعداد آدمها قرار دارد راه و روش در حيطه
در كنار نهر سـورن و  ) به تعبير راوي( طرح اين مسئله، يعني ديدن اين همزاد

به واقع دو سـويه اسـت و داراي بـار ديگـري غيـر از خـوي       در روز سيزده بدر، 
چرا كه در ابتداي طرح . وحشي گري آدمهاست و آن، خود تفكر و انديشه است

آنجـا كنـار پـرده يـك هيكـل      ” :نويسـد  طور مـي  آن و فضاي تاريك اتاقش اين
  ”... ترسناك نشسته بود

  . پس اين آشنا ترسناك است
ازينرو راوي از همان آغـاز كـودكي بـا    . تفكر و ترس در فارسي يعني انديشه و

ازينـرو او بـا غـول    . دانـد  تفكر كردن و انديشه، آشنا بوده و آنرا همزاد خود مـي 
. اسـت  ترسناك فلسفه و انديشه، از همان ايام، آشنايي داشته و با آن روبرو بوده

را  هايش، انسـان  تر و آنچنانكه پيشتر نيز توضيح داده شد، شب و تاريكي خالصه
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هـا   است كه شب را و تاريكي بوف كورسازد و اين قصه گوي  به انديشه وادار مي
  . دهد، دوست دارد ي اتفاقات فلسفي كه در آن روي مي را با همه

كند  ذهن اوست، نگاه ميي  پديدهترين  و حاال او خود را در مقابل آينه كه مهم
  . بيند باور نكردني است و آنچه را كه مي

تـر   هاي دروني خود را نسبت به دستگاه فكري موهومات، بسيار قوي او انديشه
و . اسـت  برد كه آنچه انديشيده است صادقانه و صميمانه بـوده  و پي مي. بيند مي

اكنون ديگر داراي يك دستگاه فكري خاص شده است و فـرار از آن بـه نـوعي،    
يشتنِ خـويش  تواند از خو چرا كه او هرگز نمي. شود فرار از حقيقت محسوب مي

كـه راه او درسـت اسـت و    ، آن خود ِ درونـي راوي، حـاال يقـين دارد   . فرار بكند
اما او با اين دستگاه فكري كه به آن . همگامِ با حقيقت راه را تا اينجا آمده است

رسيده و پي برده است، تنهاست و از سـويي طـرح و بيـان چنـين افكـاري بـه       
كه شديداً به آن باور دارند، كار بسيار خصوص رد كردنِ خدا، در ميان اجتماعي 

اي روي  كند كه زمـين لـرزه يـا سـائقه     به همين جهت آرزو مي. خطرناكي است
بدهد تا او دوباره به زندگي باز گـردد و بـه مفهـومي ديگـر، اينكـه؛ ايـن افكـار        

اي  امـا ايـن بـه هـيچ شـيوه     . فلسفي خطرناك، دست از نهاد و وجودش بردارند
ي اجتمـاع   بايستي در كشاكش تضادي كـه بـين او و تنـه    ميشود و  ممكن نمي

هـا و   اينجا دقيقاً جنگ بين تئـوري . روي داده، يكي سالم از ميدان بيرون بيايد
هـاي علمـيِ    هاست و پيروزي با آن خواهد بود كه داليل، مدارك و نشانه انديشه
منبرهـا و  الغير، فريـاد كشـيدن بـر    . را هرچه بيشتر و بيشتر دارا باشد واقعيت

توانـد دليـل اسـتحكام فلسـفي و حقيقـي يـك        مساجد و مكانهاي مقدس، نمي
  . دستگاه فكري سالم و درست باشد

اما . برد گرفت و خوابش مي ها راوي با ياد آوري مرگ و نيستي، آرام مي پيشتر
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كند، حاصلي از آن مبنـي بـر آرامـش و     حاال با اينكه چند بار به مرگ اشاره مي
. توانـد حقيقـت را بفروشـد    لبهاي او بسته است و نمي. رسد او نمياستراحت به 

بـود، مثـل    جرات سـابق از مـن رفتـه   : گويد ترسد و مي ازينرو از صداي خود مي
  ... آورند هايي شده بودم كه اول پاييز به اتاق هجوم مي مگس

اش جديـد و در   ها، تك و تنهاست و دستگاه فكري از آنجا كه او در اين انديشه
كه  زماني دهد و تا غاز تئوريزه شدن قرار دارد، اعتماد چنداني به آن نشان نميآ

اش از عمـل و   ي شطرنج زمان، دستگاه فكري به مصاف اوهام نرفته و در صفحه
و از ايـن رو خـود را بـه     دانـد  امتحان بيرون نيامده، طرح آنرا عملي معقول نمي

وز بـال خـويش هـراس    كند كه حتي از صـداي وز  يك مگس ضعيف تشبيه مي
كـه آنچـه    در صـورتي  ،اما اين مسـئله، داوري راويسـت بـر روي خـودش    . دارد

ي ايـن قصـه خـواهيم     و در ادامـه . حقيقي است در گذر زمان آشكار خواهد شد
هـا و اشـكال و    هـايي كـه در سـنبل    ديد كه مـدافعان خرافـات و كـج انديشـي    

  موجودات مختلف حضور دارند، 
اشـان   شكننده هستند و در واقع بنيـاد فكـري   ار ضعيف ودر مقابل راوي، بسي

زند، سرشان كه  باشد، طوري كه وقتي راوي به ايشان دست مي پوچ و سست مي
ازينـرو قضـاوت و داوري راوي را،   . شـود  هاي آنان است كنده مي جايگاه انديشه

  . گذاريم هاي دقيق فلسفي ميمبني بر ضعف خويش، به حساب شك ورزي

  67بند 
هاي شهر ناشناسـي   ناگهان ديدم در كوچه. شب خيلي گذشته بود كه خوابم برد از

هاي عجيب و غريب بـه اشـكال هندسـي، منشـور، مخروطـي، مكعـب، بـا         كه خانه
ي نيلوفر پيچيده بود، آزادانه  هاي كوتاه و تاريك داشت و به درو ديوار آنها بته دريچه
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دم اين شهر به مرگ غريبي مرده ولي مر. كشيدم كردم وبراحتي نفس مي گردش مي
دوكچه خون از دهانشـان تـا روي   . همه سر جاي خودشان خشك شده بودند. بودند

  . افتاد شد مي زدم، سرش كنده مي به هر كسي دست مي. لباسشان پايين آمده بود
جلو يك دكان قصابي رسيدم ديدم مردي شبيه پيرمرد خنزرپنزري جلو خانه 

هـاي سـرخ    و يك گزليك در دستش بود و با چشـم مان شال گردن بسته بود 
كرد، خواستم گزليك را  مثل اينكه پلك آنها را بريده بودند به من خيره نگاه مي

از دستش بگيرم، سرش كنده شد به زمين افتاد، من از شدت ترس پا گذاشتم 
ديدم سر جاي خودش خشك شده  دويدم هركسي را مي ها مي به فرار، در كوچه

يدم پشت سرم را نگاه بكنم، جلو خانه پدر زنم كه رسيدم برادر زنم، ترس بود مي
برادر كوچك آن لكاته روي سكو نشسته بود، دست كردم از جيبم دو تا كلوچه 
در آوردم، خواستم به دستش بدهم ولي همين كه او را لمس كردم سرش كنده 

  . من فرياد كشيدم و بيدار شدم. شد به زمين افتاد
به نظرم آمد كـه سـقف روي    يك روشن بود، خفقان قلب داشتم؛هوا هنوز تار

مدتي بحال وحشـت  . كرد، ديوارها بي اندازه ضخيم شده بود سرم سنگيني مي
شمردم و دوباره از سر نو شروع  هاي اتاق خيره شده بودم، آنها را مي زده به تير

ده بود هم فشار دادم صداي در آمد، ننجون آمه كه چشمم را ب همين. كردم مي
اتاقم را جارو بزند، چاشت مرا گذاشته بود در اتاق باال خانه جلو ارسي نشستم، 
از آن باال پيرمرد خنزرپنزري جلو اتاقم پيدا نبود، فقط از ضلع چپ، مرد قصاب 

ي اتاقم ترسناك، سنگين و سنجيده به  ديدم، ولي حركات او كه از دريچه را مي
كرد، مثل چيزي كه اين مرد  بيچاره جلوه ميآمد، از اين باال مضحك و  نظر مي

نبايد كارش قصابي بوده باشد و بازي در آورده بود يابو هاي سياه الغـر را كـه   
كردنـد   هاي خشك و عميق مي دوطرفشان دو لش گوسفند آويزان بود و سرفه
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مرد قصاب دست چـربش را بـه سـبيلش كشـيد، نگـاه خريـداري بـه        . آوردند
تا از آنها را به زحمت برد و به چنگك دكانش آويخت  گوسفندها انداخت و دو

البد شب هم كـه دسـت بـه تـن زنـش      . كرد روي ران گوسفندها را نوازش مي
كشت چقـدر   كرد كه اگر زنش را مي افتاد و فكر مي ماليد ياد گوسفندها مي مي

  . شد پول عايدش مي
شـتناك،  تصميم وح جارو كه تمام شد به اتاقم برگشتم و يك تصميم گرفتم

رفتم در پستوي اتاقم گزليك دسته استخواني را كه داشتم از توي مجـري در  
ي آنرا پاك كردم و زير متكايم گذاشتم اين تصميم را  آوردم، با دامن قبايم تيغه

كه ران  دانستم چه در حركات مرد قصاب بود وقتي بودم ولي نمي از قديم گرفته
كرد كـه   كرد، بعد نگاه تحسين آميز مي بريد، وزن مي گوسفندها را تكه تكه مي

الزم داشتم كـه  . خواستم از او تقليد بكنم من هم بي اختيار حس كردم كه مي
اين كيف را بكنم از دريچه اتاقم ميان ابرها يك سوراخ كامالً آبـي عميـق روي   
آسمان پيدا بود، به نظرم آمد براي اينكه بتوانم به آنجا برسم بايد از يك نردبان 

آلـود   ي آسـمان را ابرهـاي زرد غلـيظ مـرگ     روي كرانـه . بلند باال بـروم  خيلي
  . كرد ي شهر سنگيني مي كه روي همه طوريه بود، ب گرفته

دانم چرا من به طرف زمـين خـم    يك هواي وحشتناك و پر از كيف بود، نمي
ولـي حـاال كـه مـرگ بـا      . افتادم شدم، هميشه در اين هوا به فكر مرگ مي مي

بود، حاال فقط تصـميم   و دستهاي استخواني بيخ گلويم را گرفتهصورت خونين 
بودم كه اين لكاته را هم با خودم ببرم تـا بعـد از مـن     گرفتم اما تصميم گرفته

  »!خدا بيا مرزدش، راحت شد«:نگويد
ي وقايع  و در اين خواب ادامه. رود از شب خيلي گذشته، كه راوي به خواب مي

ابي از روند حقيقي ماجراست، بـراي مخاطـب شـرح    اي كه باز ت گذشته به گونه
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آغاز اين بند داراي فضايي سور رئاليسـتي اسـت امـا بريـده از رئـال و      . دهد مي
اي چيره دستانه، مقام و موقعيت هر دو  چرا كه به شيوه. حقيقت داستان نيست

ي جديـدي رسـيده و آشـكار     هـاي عناصـر داسـتان، بـه مرحلـه      جناح و رابطـه 
  . شوند مي
هايي اسـت   بيند كه وارد شهر ناشناسي شده است كه داراي خانه ناگهان مي او

  . اند هايي كه كوتاه و تاريك به اشكال هندسي منشور، مخروطي، مكعب با دريچه
دانيم كـه   پيشتر ما را با اين مكانها و خصوصياتشان، آشنا كرده بود و حاال مي

. كند عبادت گاهها صحبت ميهاي ديني و مذهبي و  راوي از مكانها و ساختمان
با اين تفاوت كه اكنون ساكنين اين شهر همگي به مرگ عجيبي دچـار شـده و   

  . است هاي نيلوفر از درو ديوار اين ساختمانها باال رفته بته
و پيچيده شدن اين ) عربي -گياه عه شه ق(هاي نيلوفر تاكيد راوي از وجود بته

اطر ديدگاه ديني و مذهبي ساكنين شـهر  نيلو فرها به در وديوار ساختمانها، بخ
  . است

همه سر جايشان خشك شده بودند و به هر كسي دسـت   :گويد او در ادامه مي
قبال هم اشـاره شـده بـود كـه سـر آدمهـا       . افتد زده، سرش كنده شده و مي مي

جلو دكان قصابي، پيرمرد خنزرپنزري، گزليك به . هاي آنان است جايگاه انديشه
همـين    و بـه . شـود  و در مقابل راوي، سر او نيـز كنـده مـي    دست، خشك شده،
و در ايـن  شـود  مـي   او، سرش كنـده   ها به با دادن كلوچه  ، كه ترتيب برادر لكاته

  . شود نقطه فرياد كشيده و بيدار مي
هاي مختلـف اوهـام، در برابـر راوي     پس معلوم شد كه خداوند گاران خرافات و سنبل

حـاال كـه   . ارزش و لـرزان و ناپايـدار اسـت   هايشان بي د و انديشهان تاب نياورده، خشكيده
ولي اينجا و در بيداري به نظـرش سـقف   . راوي بيدار شده، هوا هنوز تاريك روشن است



 

253 
 

پيشتر گفته بوديم كـه منظـور   . اند كند و ديوارها بي اندازه ضخيم شده اتاق سنگيني مي
حاال كـه ضـعف و پـوچي و نـا اسـتواري      و . ي اوست راوي از اتاق، مغز و جايگاه انديشه

انـدازه   ي اوهام، كامالً آشكار شده، ساختمان ذهني و دستگاه فكـري خـود را بـي    جبهه
دايه اجتماع كه متوجه تغيير و تحول راوي شده است، چاشت و . بيند قوي و محكم مي

يي كه شرح داديم و اين جايگاه باالتر، دقيقاً با فضا. گذارد خانه مي غذاي او را در اتاق باال
  . گذارد مطابقت دارد و برتري راوي را نسبت به ديگران، به نمايش مي

ي باالتر، حريف اصلي ميدان انديشه، يعني پيرمرد خنزري فيلسـوف   او در اين نقطه
ي چـپ و انحرافـي، شـاهد     ولي از طرف زاويـه . بيند و اين پيرمرد حضور ندارد را نمي

كه پاره كردن گوشت حيوانات را بـا تسـلط انجـام    و قصاب عمل ت. قصاب محله است
  . كند ماند كه بازي در آورده و ناشيانه رفتار مي دهد و مثل اين مي نمي

قبال حركات مرد قصاب، ترسناك، سنگين و سنجيده بود امـا از ايـن بـاال كـه     
منظور . كند چاره جلوه مي راوي نشسته است، حركات مرد قصاب، مضحك و بي

خـوار،   ر آغـاز و در دور دسـتان فرامـوش شـده كـه آدمـي گيـاه       اين است كه د
اولـين   ي پارينـه سـنگي؛   خوار و جنگل نشـين بـوده، چيـزي قبـل از دوره     ميوه

چرا كه . است اقدامش براي شكار و كشتار حيوانات ديگر، ناشيانه و مضحك بوده
و از ايـن رو حركـات ا  . است طبيعت اصلي انسان با كشتن و پاره كردن در تضاد

ايـن مـرد نبايـد كـارش     «:نويسـد كـه   راوي مي. كند مضحك و بيچاره جلوه مي
  »قصابي بوده باشد و بازي در آورده بود

اي و هر عنصري درست در  و تا اين لحظه، هر پديده بوف كوري  ي قصه پس در كنه
هـا، مـورد تجزيـه و تحليـل      اش با ديگر پديده جاي خود نشسته و بارها و بارها رابطه

تـدريج بـه     و بـه . و اكنون جايگاه هركدام معلـوم شـده اسـت   . بودند قرار گرفته راوي
  . آوا باشيم پا و هم توان دست در دست راوي آن، هم ايم كه مي اي نزديك شده نقطه
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سرنوشـت او و رونـد نـا ماليمـات،      هاي زندگي آدمـي  علتها و داليل زخم، چه
 وجودي انسـان، از آغـاز تـا امـروز؛     ها و داوريها و حقيقت نگري كج، هاي راه دام  

امـا آيـا هنگـام    . شناسـيم  هاي روايت كننده را مي آشكار شده و اآلن عمق زخم
ي  چرا كه طوفان در راه است و راوي وارد مرحله. داوري فرا رسيده؟ به نظرم نه

  . تري شده است سخت
يقات ها و تحق تالش براي جارو كردن و پاك كردن اتاق فكري راوي از انديشه

يـك  . گيـرد  ي اجتماع پايان گرفته كه راوي تصميم مي ومطالعاتش، توسط دايه
  . تصميم وحشتناك مبني بر كشتن خداي خيالي وهم و خرافات

او گزليك دسته استخواني خودش را از پسـتوي ذهـن در آورده، آنـرا وارسـي     
 ي خطرنـاك دارد، آنـرا زيـر    كرده و با شناختي كه از كـم و كيـف ايـن وسـيله    

  . گذارد متكايش مي
بود اما به خاطر چند دليل اقدام نكـرده بـود كـه     اين تصميم را از پيش گرفته

آلـود خـودش و ايـن نوشـتن      نوشتني از زندگي زخم. ترين آنها، نوشتن بود مهم
اش  برايش ضروري بود و براي همين هم داستان زنـدگي انسـان را بـراي سـايه    

  . هم بودو اين برايش بسيار ضروري و م. نوشت
توانـد تصـميم    آشناسـت، پـس مـي    ي او بـه ژرفنـاي مـاجرا    و حاال كـه سـايه  

  . وحشتناك خود را مطرح سازد
رنـگ زرد، بـه   . (است آلود گرفته ي آسمان را ابرهاي زرد غليظ مرگ روي كرانه

آلود بودنشان، شـدت   و زردي اين ابرها و مرگ) ي نفرت در فرهنگ ايراني نشانه
اي كه هر شـبي را در آغـوش دينـي     دهد، لكاته كاته نشان مينفرت راوي را از ل

  . خوابيده بود
اي كامالً دقيق، مـورد تحليـل قـرار داده     او پيشتر رفتار مرد قصاب را، به گونه
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دانـد كـه در انسـان ايـن      است و از چند و چون و كيفيت كار او آگاه است و مي
و در . ستعداد ديگـرِ او مثل هر خصلت ديگر و يا ا. گري وجود دارد خوي وحشي

دهد تـا در راهـي    گري آدمي را وسيله قرار مي اينجا روايت كننده، خوي وحشي
پـس تصـميم راوي   . اي و فلسـفي، از آن اسـتفاده بكنـد    درست از لحاظ انديشه
) خداي اديان و مـذاهب گونـاگون و موهومـات بشـري    ( مبني بر كشتن لكاته يا

  . قطعي است
از پيش شده است، ببينيم رفتـار ديگـران در مقابـل    تر  و حاال كه قضيه جدي
العمل آنها چگونه اسـت و حـس و تكليـف راوي از دور     تصميمات راوي و عكس

  باشد؟ اند چه مي ها به او تلقين كرده ريختن عقايدي كه پيشتر

  68بند
بردند كه رويش را سياه  ي اتاقم يك تابوت مي در اين وقت از جلو دريچه

مرا  »اهللالهالهال«صداي . الي تابوت شمع روشن كرده بودندكشيده بودند و با
گشتند و هفت  كارها و رهگذران از راه خودشان بر ميمتوجه كرد همه كاسب 

حتي مرد قصاب هم براي ثواب هفت قدم دنبال . رفتند قدم دنبال تابوت مي
م ي خودش ج ولي پيرمرد بساطي از سر سفره. تابوت رفت و به دكانش برگشت

شايد ياد فلسفه ! بودند نخورد همه مردم چه صورت جدي به خودشان گرفته
م جوشانده آورد ديدم اخمش در هم يام كه برا مرگ و آن دنيا افتاده بودند دايه

كرد  نداخت و با خودش ذكر ميا هاي تسبيح بزرگي كه دستش بود مي بود، دانه
و بلند بلند تالوت  بعد چادر نمازش را آمد پشت در اتاق من به كمرش زد

  »... اللهم، اللللهم«كرد مي
ولي تمام اين مسخره بازيها در من هيچ ! ها بودم مثل اينكه من مامور آمرزش مرده

ها هم اگر چه موقتي و دروغي امـا   كردم كه رجاله برعكس كيف مي. تأثيري نداشت
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رختخـوابي كـه    كردند آيا اتاق من يك تابوت نبود؟ اقال چند ثانيه عوالم مرا طي مي
چندين بار اين فكر برايم آمده بود ! كرد هميشه افتاده بود و مرا دعوت به خوابيدن مي

آيا در گور . داد شد و مرا فشار مي كه در تابوت هستم شبها به نظرم اتاقم كوچك مي
  كنند؟ آيا كسي از احساسات بعد از مرگ خبر دارد؟ همين احساس را نمي

يستد و بعد از يك شبانه روز بعضي از اعضـاء بـدن   ا اگر چه خون در بدن مي
كنند ولي تا مدتي بعـد از مـرگ مـوي سـر و نـاخن       شروع به تجزيه شدن مي

رونـد و يـا تـا     آيا احساسات و فكر هم بعد از ايستادن قلب از بين مـي  رويد مي
ي خوني كه در عروق كوچك هست زندگي مبهمي را دنبال  مدتي از باقيمانده

مرگ خودش ترسناك است چه برسد به آنكه حس بكنند كـه   كنند؟ حس مي
ميرند، مثل اينكه خـواب بـه خـواب     پيرهايي هستند كه با لبخند مي !اند مرده
اما يكنفر جوان قـوي كـه ناگهـان    . شود سوزي كه خاموش مي روند و يا پيه مي
جنگـد چـه احساسـاتي     ميرد و همه قواي بدنش تا مدتي بر ضد مرگ مـي  مي

  ت؟خواهدداش
ي ذرات تنم افتاده بودم، به طوري كه اين فكر مرا  بارها به فكر مرگ و تجزيه

كردم كه نيست و نابود بشـوم، از تنهـا    ترسانيد برعكس آرزوي حقيقي مي نمي
اين فكر . ها برود ترسيدم اين بود كه ذرات تنم، در ذرات تن رجاله چيزي كه مي

بعـد از مـرگ دسـتهاي دراز بـا     خواسـت   برايم تحمل ناپذير بود گاهي دلم مي
ي ذرات تن خودم را به دقت جمـع آوري   انگشتان بلند حساسي داشتم تا همه

داشتم تا ذرات تن من كه مال من هستند در تن  كردم و دو دستي نگه مي مي
  . ها نرود رجاله

ديدم، كسانيكه دم مرگ هستند آنهـا هـم    كردم آنچه را كه مي گاهي فكر مي
ب و هول و هراس و ميل زندگي در من فروكش كرده بـود، از  اضطرا. ديدند مي
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دور ريختن عقايدي كه به من تلقين شده بود آرامش مخصوصي در خودم حس 
كرد اميد نيستي پس از مـرگ بـود    كردم تنها چيزي كه از من دلجويي مي مي

كرد من هنوز به اين دنيايي كـه   ترسانيد و خسته مي فكر زندگي دوباره مرا مي
خورد؟  بودم، دنياي ديگر به چه درد من مي كردم انس نگرفته آن زندگي ميدر 

كردم كه اين دنيا براي من نبود، براي يك دسته آدمهاي بي حيا، پـر   حس مي
رو، گدامنش، معلومات فروش چاروادار و چشم و دل گرسنه بود براي كسانيكه 

آسـمان مثـل سـگ    به فراخور دنيا آفريده شده بودند و از زورمنـدان زمـين و   
كردند  جنبانيد، گدايي مي گرسنه جلو دكان قصابي كه براي يك تكه لثه دم مي

كـرد نـه، مـن     ترسانيد و خسته مي گفتند فكر زندگي دوباره مرا مي و تملق مي
هاي نكبت بار نداشتم مگر خدا آنقـدر نديـده    همه قيافه احتياجي به ديدن اين

م من بكشد؟ اما مـن تعريـف دروغـي    بديده بود كه دنياهاي خودش را به چش
كه زندگي جديدي را بايد طي كرد، آرزومند بـودم   توانم بكنم و در صورتي نمي

بـدون زحمـت نفـس    . داشـتم  كه فكر و احساسـات كرخـت و كنـد شـده مـي     
توانستم در سايه ستونهاي يك  كشيدم و بي آنكه احساس خستگي كنم، مي مي

زدم به طوري كـه آفتـاب    ببرم پرسه ميمعبد لينگم براي خودم زندگي را بسر 
  . خراشيد زد، حرف مردم و صداي زندگي گوشم را مي چشمم را نمي

ها، شكل گرفته؛ حـاكي   ي ذهن راوي و توسط رجاله كه جلو دريچه يسناريوي
از حمل تابوتي است به سوي قبرستان كه رويش را پارچـه سـياه كشـيده و دو    

  . اند شمع روشن كرده
اه در اينجـا سـنبل عـزاداري مـذهبيون بـوده و شـمعها سـنبل        اول اينكه سي

هـاي   در دوره. امـا در ايـران پـيش از اسـالم    . روشنايي در راه مرده و قبر اوست
ي هخامنشيان، چنين مراسـمي وجـود نداشـته و دقيقـاً      باستاني، حتي در دوره
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پوشـيدند و در دلهايشـان بـراي مـرده،      برعكس؛ صاحبان مرده لباس سفيد مي
كه صد . اند اند و مرگ او را طبيعي دانسته و شيون و زاري سر نداده دي كردهشا

ي برخورد بـا حقـايق طبيعـي،     البته پس از دوران اسالمي، اين فرهنگ و شيوه
  . تبديل شده است) و شيون فرهنگ عزا(تغيير يافته و به صورت امروزي 

ي  سـطه به هر حال كساني كه رهگـذر هسـتند و حتـي قصـاب محلـه، بـه وا      
روند اما در اين ميان پيرمـرد فيلسـوف يـا     باورشان، هفت قدم، همراه تابوت مي

  چرا؟. خورد خنزري از سر بساط خود جم نمي
پاسخ اين است كه او خود هم با وجود اينكه اسالم را پذيرفته و به آن گرويده 

اگـر  . بنـد نيسـت   هاي خـويش هـم پـاي    است، به بسياري از رسومات و انديشه
يم او خود نيز به خرافه بودن و پوچ بودن اين حركات و رسم و رسـومات و  بگوي

و بـراي همـين اسـت كـه همـراه      . ايم تر اشاره كرده است، دقيق آگاهن آكيفيت 
ن آخـورد و نسـبت بـه     تابوت هفت قدم نرفته هيچ؛ كه اصالً از جايش جم نمي

  . اعتناست بي
ها و رهگذران داراي مفهوم خاصي است كار توسط كاسب »اهللا اله الاله«تكرار كلمات 
كند چـرا كـه تكـرار     از روي عمد به آن اشاره مي بوف كوري  ي قصه كه روايت كننده

در عربـي   )ال(چـه،  . كند ي معناي آن، فضاي جالبي را ايجاد مي حرف الم، به واسطه
آنچنانكـه  . شـود  آمـرزش و بخشـش مـي    و تكرار آن، سبب يك نـوع طلـب  . يعني نه

 »نـه «فاصله بعد از حمل تابوت، اين كلمه  يم دايه هم در سناريوي ديگري و بالبين مي
كه بـاز   »...اللهم، اللللهم«كلمات. دهد كند و ادامه مي را پشت در ذهن راوي تكرار مي

اي كـه در   شود و او را از انديشـه  از راوي تمناي بخشش مي است) ال(تكرار حرف  هم
  . دارد بر حذر ميسيده؛ ر فرا سر دارد و هنگام عمل به آن نيز
اند كه خداي اوهـام را   ها، به فرياد و فغان برخواسته در واقع تمامي گروه رجاله
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كند كه اين بازيها، به خاطر طلب عفـو   در ادامه او خود تصريح مي. از بين نبريد
  :طور نوشته وهام است؛ چرا كه ايناو بخشش 

ولي تمام اين مسخره بازيها در من ! ها بودم مثل اينكه من مامور آمرزش زنده«
  . »هيچ تأثيري نداشت

ها، دقايقي حتي اگر دروغين، با عوالم او  و بر عكس او خوشحال است كه رجاله
و او خود پيشتر شرح داده بود كه مـرگ پايـان رنجهـا، دروغهـا،     . شوند آشنا مي

  . گويد تزويرها و زخمهاست و اين مرگ است كه هيچگاه دروغ نمي
كشـد، رختخـوابي    تر از گور، به تصوير مي تر و تاريك رختخواب خود را سرداو 

. كند كه هميشه راوي را به خوابيدن و نيانديشيدن، تشويق، دعوت و ترغيب مي
آيا كسي از احساسات بعد از مرگ خبر « :او با طرح پرسشي مهم مبني بر اينكه

ه اگرچـه خـون در بـدن    دهد ك آمده و توضيح مي خود در مقام پاسخ بر. »دارد؟
كنند، امـا تـا مـدتي     ايستد و بعضي از اعضاي بدن شروع به تجزيه شدن مي مي

بعد از مرگ، زندگي همچنان ادامه خواهد داشت، چرا كه موهاي سر و ناخن به 
ي تضـاد، علمـي و    ي راوي به مسئله از اين رو اشاره. دهند رويش خود ادامه مي
وجـود دارد و از   ر شكم مرگ، خود زنـدگي؛ د: توان گفت كه حقيقي است و مي

  . سويي در شكم زندگي، خود مرگ نيز
، آنجا كه از فضـاي رحـم مـادر و خـود جنـين،      بوف كوراو در آغاز بخش دوم 

ي  نكتـه . به اين تضاد و كشمكش مـرگ و زنـدگي توجـه دارد    كند؛ صحبت مي
. قوي است كند، مرگ جواني است كه محكم و ديگري كه راوي به آن اشاره مي

جنگـد و پرسـش    و اينكه همه قواي بدن چنين آدمي، تا مدتي بر ضد مرگ مي
راوي اين است كه چنين جواني، چه احساساتي خواهد داشت؟ او خود پاسخ را 

آدمـي،  «داند اما تصميم دارد كه سايه را متوجه مطلبي سازد مبني بر اينكـه  مي
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كش تضـادهاي گونـاگون،   و در آدمـي كشـم   »گاه نبرد مرگ و زندگيست ميدان
دگي را تهديد ني مرگ حضور ز كشد، سايه اگر نفس مي. همواره در جريان است

ي مـرگ حضـور خـود را بـه رخ      كند و دقيقاً بر عكس، اگر سايه به خاموشي مي
  . زند كشد، زندگي نيز پايمردي نشان داده و با مقاومتش، مرگ را پس مي مي

دي وسـيع اسـت كـه آدم حقيقتـاً متحيـر      اما جهان اين تضاد در انسان، به ح
اي قرار دارد كه همـان وجـود،    ماند و براستي كه ارزش واالي آدمي در نقطه مي

واالتـرين  ، ايـن نقطـه  . ي تضاد خود رسيده باشـد  همان انسان، به باالترين نقطه
به خصوص اينكـه روي ايـن تضـادها و    . شود جايگاه و ارزش انسان محسوب مي

هنگـام كيفيـت موضـوع،     آن. ديگر در فرد، انديشه شده باشد همهايشان با  رابطه
از اين رو روند تضـاد  . شود جداي پيچيدگي به يك زيبا شناختي نيز مربوط مي

اي و در كل هستي، نه تنها داراي اهميت بسيار زيـادي اسـت كـه     در هر پديده
  . رود اصوالً همگام با حقيقت و درك بهتر آن، پيش مي

كند، اضـطراب و هـول و    گري كه راوي بوف به آن اشاره ميي حساس دي نكته
هراس و ميل زنـدگي اسـت كـه در او فـروكش كـرده و تنهـا چيـزي كـه از او         

چرا كه فكر زندگي دوباره او را . كند، اميد نيستي پس از مرگ است دلجويي مي
  . كند خسته مي

-بـي  واداراز اين رو زندگي را ميدانگاه يك مشت آدمهاي معلومات فروش چار
كه براي زنـدگي و بـه    كساني. داند گدامنش و چشم و دل گرسنه مي، رو پر، حيا

فراخور دنيا وجود دارند و چنين كساني از زورمندان زمين و آسمان، مثل سگ 
و اين وضـعيت بـراي راوي   . كنند گرسنه جلوي دكان قصابي، گدايي و تملق مي

فيت آزادي و زندگي فرامـوش  به خصوص اينكه كي. نمايد آور و پست مي چندش
توانـد، زنـدگي    اينكه دركي و بينشي، حقيقتاً نمـي . شده و يا تخطئه شده باشد
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چرا كه در همين زندگي اولي، به حد كـافي و  . اي را پس از مرگ، بپذيرد دوباره
 بلكه بسيار بيشتر، صورت كريه اين چارواداران معلومات فـروش و سفسـطه گـرِ   

دل گرسنه، را ديـده اسـت و نيـازي بـه تكـرار ديـدن        پر رو و چشم و، بي حيا
  . سناريوي زشت ايشان نيست

كنـد كـه از    اي دقيـق اشـاره مـي    هـا بـه گونـه    راوي اما در اوج اين نـا اميـدي  
اند، آرامش مخصوصي در خودش حس  دورريختن عقايدي كه به او تلقين كرده

بـوط اسـت   بـه همـين نقطـه مر    بـوف كـور  و بخش وسيعي از ماجراي . كند مي
دور ريختن عقايد خرافي و موهوم كه از دوران بچگي بـه او تلقـين شـده    «يعني
  . »است

در حقيقت دور ريختن اين موهومات اسـت كـه باعـث فغـان و زاري و طلـب      
چرا كه اگر راوي هم مثل پيرمرد خنزرپنـزري  . ها، از سوي اوست آمرزش رجاله

كرد،  گرويد و آنرا انكار نمي دين ميبست و به آخرين  بازوبند اسالم را به بازو مي
اصــوالً چنــين فضــايي مخصــوص را چــه در درون و چــه در اطــراف و اجتمــاع 

ها را به باد استهزاء گرفتـه و آبـروي ايشـان را در     اما او جهان رجاله. داشت نمي
  . ريزد مي واقعيتبرابر 

رزو داشـت، آ  گويد كه اگر زندگي پس از مـرگ وجـود مـي    او در پايان بند مي
اجازه ندهد كـه ايـن    زاش را جمع كرده و هرگ كرد كه سراسر ذرات وجودي مي

بـود،   زدو آزاد مـي  و درين صورت پرسه مي. ذرات با دنياي موهومات آشنا شوند
داشت و در كمال آزادي انديشه، قلم  طوري كه هيچ مزاحمتي برايش وجود نمي

صداي زندگي، گوش او را كرد اما افسوس كه در حال حاضر،  و بيان، زندگي مي
همه ناماليمـات و بـه خصـوص درك     كه او بعد از اين با وجودي. زند خراش مي

ژرفنا و عمق مسائل فلسفي و روند نا خوشايند اجتماع و مردم، طرفدار مـرگ و  
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اما شكنجه و آزار او همچنان ادامه دارد ولـي تصـميم او، حـول و    . نيستي است
. خواهـد از مـرگ قطعـي او، مطمـئن باشـد      يحوش كشتن لكاته، قرار داردو مـ 

، بـا وجـود مـرگ زن    بوف كـور درست مثل هنگامي كه در قسمت اول داستان 
  . ريزد اش مي ي نيستي يعني شراب زهرآلود را در دهان كليد شده عصاره  اثيري؛

ي راه وجـود   هاي فلسفي و جالب ديگري در ادامه هر چند هنوز هم پيچ و تاب
اال حـ . برخـورد و ارتبـاط رئاليسـتي عناصـر داسـتان هسـتند       ناشي از دارند كه

ي مـرگ چگونـه اسـت و او خـود بـه چـه        بشنويم از راوي كه از نظر او، فلسفه
ي پيرمرد خنزرپنـزري گـذر كـرده و درمراتـب بـاالتري قـرار        لهحصورتي از مر

  ... گيرد مي

  69بند 
در يـك سـوراخ    رفتم، مثل جانوراني كه زمسـتان  هرچه بيشتر در خودم فرو مي

و صداي خودم را درگلـويم  . شنيدم شوند، صداي ديگران را با گوشم مي پنهان مي
تنهايي و انزوايي كه پشت سرم پنهان شده بود مانند شبهاي ازلي غليظ  شنيدم مي

و متراكم بود، شبهايي كه تاريكي چسبنده، غليظ و مسري دارند و منتظرنـد روي  
ولي من در  هاي شهوت و كينه است فرو بيايند بهاي خلوت كه پر از خوا سر شهر

مقابل اين گلويي كه براي خودم بودم بيش از يك نوع اثبات مطلق و مجنون چيز 
فشاري كه در موقع توليد مثل دو نفـر را بـراي دفـع تنهـايي بهـم       ديگري نبودم

همين جنبه جنون آميز است كه در هر كس وجود دارد و  ي هچسباند در نتيج مي
  ... شود اسفي آميخته است كه آهسته به سوي عمق مرگ متمايل ميبا ت

  !گويد نمي غتنها مرگ است كه درو
ي مرگ هستيم و  ما بچه. كند حضور مرگ، همه موهومات را نيست و نابود مي
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دهد، و در ته زندگي اوست كه  هاي زندگي نجات مي مرگ است كه مارا از فريب
هايي كه ما هنوز زبان مـردم   در سن خواند زند و بسوي خودش مي مارا صدا مي

كنيم، براي اين است كه صداي  فهميم اگر گاهي در ميان بازي مكث مي را نمي
كند آيا  و در تمام مدت زندگي، مرگ است كه به ما اشاره مي ...مرگ را بشنويم

براي هركسي اتفاق نيافتاده كه ناگهان و بدون دليل به فكر فرو برود و بقدري 
خبر بشود و نداند كه فكـر   ور بشود كه از زمان و مكان خودش بي وطهغر در فك

كند؟ آنوقت بعد بايد كوشش بكنـد بـراي اينكـه بـه وضـعيت و       چه چيز را مي
  . دنياي ظاهري خودش دوباره آگاه بشود اين صداي مرگ است

بـود، وقتيكـه پلكهـاي چشـمم      درين رختخواب نمناكي كه بوي عرق گرفتـه 
خواستم خودم را تسليم نيستي و شب جاوداني بكنم، همه  و ميشد  سنگين مي

ترس . گرفت ام، از سر نو جان مي هاي گمشده و ترس هاي فراموش شده يادبود
ي  ام بي اندازه بزرگ به اندازه ترهسي  اينكه پرهاي متكا تيغه خنجر بشود، دكمه

ثـل شيشـه   افتد م ترس اينكه تكه نان لواشي كه به زمين مي سنگ آسيا بشود
دلواپسي اينكه اگر خوابم ببرد روغن پيه سوز بـه زمـين بريـزد و شـهر      بشكند

آتش بگيرد، وسواس اينكه پاهاي سگ جلو دكان قصابي مثل سم اسـب صـدا   
ي اينكه پيرمرد خنزرپنزري جلو بساطش به خنده بيافتـد، آنقـدر    بدهد، دلهره

ه كرم تـوي پاشـويه   بخندد كه جلوي صداي خودش را نتواند بگيرد، ترس اينك
مان مار هندي بشود، هول و هراس اينكه صدايم ببرد و هرچه فرياد  حوض خانه

  ... بزنم كسي به دادم نرسد
آمد و آنرا  كردم كه بچگي خودم را به ياد بياورم، اما وقتي كه مي من آرزو مي

  !كردم مثل همان ايام سخت و دردناك بود حس مي
داد،  وهاي سياه الغر جلو دكان قصابي را مـي ياب ي ههايي كه صداي سرف سرفه
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خون، اين  ي خون در آن پيدا بشود اجبار انداختن خلط و ترس اينكه مبادا لكه
ي زندگي است  آيد كه شيره مايع سيال ولرم و شور مزه كه از ته بدن بيرون مي

و تهديد دائمي مـرگ كـه همـه افكـار او را بـدون اميـد       . و ناچار بايد قي كرد
  . گذرد، بدون بيم و هراس نبود كند و مي مال مي لگد برگشت

سازد،  زندگي با خونسردي و بي اعتنايي صورتك هركسي را بخودش ظاهر مي
بعضي ها فقط يكي از اين صورتكها  گويا هركسي چندين صورت با خودش دارد

. خورد شود و چين و چروك مي كنند كه طبيعتا چرك مي را دائما استعمال مي
هاي خودشان را بـراي زاد و   ي ديگر صورتك دسته ه صرفه جو هستنداين دست

دهنـد   دارند و بعضي ديگر، پيوسته صورتشان را تغير مـي  رود خودشان نگه مي
ولي همين كه پا به سن گذاشتند مي فهمند كه اين آخرين صورتك آنها بوده 

تك شود، آنوقت صورت حقيقي آنها از پشت صور و بزودي مستعمل و خراب مي
  . آيد آخري بيرون مي

دانم ديوارهاي اتاقم چه تأثير زهر آلودي با خودش داشت كه افكـار مـرا    نمي
من حتم داشتم كه پيش از مرگ يكنفر خوني، يكنفـر ديوانـه    كرد مسموم مي

آن مرد  ي بيرون زنجيري در اين اتاق بوده، نه تنها ديوارهاي اتاقم، بلكه منظره
ديـدم و   ام، آن لكاته و همـه كسـاني كـه مـي     دايهقصاب، پيرمرد خنزرپنزري، 

خوردم و لباسهايي كـه تـنم بـود     ي آشي كه تويش آش جو مي همچنين كاسه
  . همه اينها دست به يكي كرده بودند براي اينكه اين افكار را در من توليد بكنند

چند شب پيش همين كه در شاه نشين حمام لباسهايم را كندم افكارم عوض 
ريخت مثل اين بود كه افكـار سـياهم    حمامي كه آب روي سرم مياستاد . شد

ي خودم را به ديوار خيس عرق كرده ديدم، ديدم  در حمام سايه. شد شسته مي
درسـت  . من همانقدر نازك و شكننده بودم كه ده سال قبل وقتيكه بچه بـودم 
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تـن   به. افتاد ي حمام مي رق كردهعطور روي ديوار  ي تنم همين يادم بود سايه
پا و ميان تنم يك حالـت شـهوت انگيـز نـا اميـد       خودم دقت كردم، ران، ساق

حس كردم  ي آنها هم مثل ده سال قبل بود، مثل وقتيكه بچه بودم سايه. داشت
هاي لرزان روي ديـوار   اش مثل يك سايه سرگردان، و سايه كه زندگي من همه

، محكم و گردن ولي ديگران سنگين. حمام بي معني و بي مقصد گذشته است
افتاد  تر مي البد سايه آنها به ديوار عرق كرده حمام پررنگتر و بزرگ. كلفت بودند

گذاشت، در صورتي كه سايه مـن خيلـي زود    و تا مدتي اثر خودش را باقي مي
شد سر بينه كه لباسم را پوشيدم، حركات، قيافه و افكارم دوباره عوض  پاك مي

ي جديدي داخل شـده بـودم، مثـل اينكـه در     مثل اينكه در محيط و دنيا. شد
همان دنيايي كه از آن متنفر بودم دوباره به دنيـا آمـده بـودم، در هـر صـورت      

ي حمـام   چون برايم معجز بود كه در خزانه. زندگي دوباره به دست آورده بودم
  !مثل يك تكه نمك آب نشده بودم
و . شـود  تر تنهـا مـي  شناسد، بيش رود و آنرا مي او هرچه بيشتر در خود فرو مي

. كنـد  اين در حالي است كه زندگي، در بيرون، روال معمولي خود را دنبـال مـي  
درك اين تنهـايي، كـار آسـاني    . تنهايي راوي مثل شبهاي غليظ و متراكم است

نيست چرا كه كيفيت تنهايي او بحدي عميق و دردناك اسـت كـه آدم متحيـر    
ي او، زندگي در جريان است، اينجـا  و در شرايطي كه پشت چهار ديوار. ماند مي

انديشـد و هرچـه بيشـتر و     اي متضاد، كسي نشسته و بـه مـرگ مـي    و در نقطه
  . دهد آنرا مورد تجزيه و تحليل قرار مي بيشتر؛
اي و يا به عبارت ديگر،  اشاره به اينكه حتي هنگام عشقبازي دو نفر، نطفه او با

اي از جنـون   ست، آنـرا جنبـه  گيري ا جاني و يك زندگي ديگري، در حال شكل
سوي مـرگ  ه سفي خاص، همان نطفه و زندگي؛ آهسته بأكند كه با ت تصوير مي
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 ست و وجـود هو  گيرد كه، شدن، شكل مي  تر اينكه هنگامي خيلي ساده. رود مي
گيرند دقيقاً از همان نقطه، مرگ هـم حضـور    در اولين گام حضور خود قرار مي

. شود به سوي مرگ راهي مي ه به صورتي جبريدارد و اين خود زندگي است ك
شـود چـرا كـه خيـام      فلسفيِ خيام، آشكارا مطرح مي و در اينجا دستگاه فكري

هـايي   اش، كوزه گري در كارگاه كوزه گر ديوانه كند كه اين كوزه همواره اشاره مي
 و جنون آميز، آنها را باالي دست بـرده و  25سازد اما ثمثام وار به اين زيبايي مي

 ، يا ثمثـام گر، خدا پس اگر كوزه. برد كوبد و آنها را از بين مي محكم بر زمين مي
هاي لطيف، شكسته  آيا جنون آميز نيست كه اين كوزه... اش، آدمي باشد و كوزه

    ؟ستسرشار از جنون و خطا ، تا به اين اندازهشوند؟ آيا كدامين سيستم فكري
هـا، موهومـات، درد    روي آن، كـج  در خالل گيرد كه زندگي شكل مي و هنگامي
و ايـن  . افتنـد  ها و هزاران مكافات ديگر نيـز، بـه راه مـي    ها و نيرنگ سرها، دروغ

ازينــرو . دقيقــاً در شــرايطي اســت كــه حــرف آخــر را خــود مــرگ خواهــد زد 
  . »گويد تنها مرگ است كه دروغ نمي«:نويسد مي

چـرا كـه خـود او بـه     . تاكيد راوي در اين است كه مرگ، پايان موهومات است
ي موهومات را نيسـت و نـابود    حضور مرگ همه«:نويسد كه صورت مستقيم مي

در ضمن او عمدتاً، در ايـن  . و اين حقيقتي بسيار روشن و ساده است. »كند مي
هـاي تصـميم    ي او از علـت  دهد تا سايه نويسد و آنرا شرح مي نقطه، از مرگ مي

جا به جـا، بـه رونـد مـرگ     ، و همزمان. راوي، نسبت به كشتن لكاته، آگاه باشد
كنـد و صـد البتـه موضـوع ايـن اسـت كـه راوي در         تدريجي خويش اشاره مـي 

  . دهد حقيقت، سرنوشت و داستان آدم را شرح مي

                                               
. آنكه چيزي را بگيرد و بشكند: ام يعنيمثمث - 25  
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ي خاصـي را و مسـير    ، پروسهبوف كوري  در طي سالها تا كنون، روايت كننده
همـه در ژرفنـاي    ايـن  همه انديشه كرده و خاصي را پيموده است و حاال كه اين

خواهد در شب بخوابد،  اش، غوطه خورده و مي ها و سراسر هستي و فلسفه پديده
آيند و او بـه تعـدادي از آنهـا     دلهره و نگراني، سراغش مي، صدها هول و هراس

مدن مرگ به صورتها و اشكال و اتفاقات مختلف صـورت  آ  كند چرا كه اشاره مي
رد و در گلو خفـه  صدايش بب و ادي نداشته باشدهول و هراس اينكه آز. گيرد مي

كسي نشنيده و به دادش نرسد، او را به سر حـد   بشود و هرچه فرياد بزند، هيچ
انديشه و زنـدگي، اوج  و)آزادي بيان(نبود آزادي در صدا و صحبت. رساند رنج مي

  . اندوه راويست
تك هـر كسـي   گويد كه زندگي با خونسردي و بي اعتنايي، صور او در ادامه مي

ست كه، هر كسي در طي اسازد كه گوياي اين مطلب  را به همان كس ظاهر مي
سازد كه ظاهر قضايا هستند و حقيقـت در   زندگيش، براي خود صورتكهايي مي

ايست كه در پايان، آخـرين   اما روند زندگي به گونه. پشت آنها پنهان شده است
روبرو شدن بـا ايـن حقيقـت و    . درو صورتك و نقاب فرد، فرو افتاده و از بين مي

افشا و آشكار شدن حقيقت، براي بسياراني، به هيچوجـه خوشـايند نيسـت امـا     
روند زندگي كار خود را انجام داده و اين صورتكها و نقابها را پس زده و حقيقت، 

  . آيد نهايتاً از پشت اينها، بيرون مي
رويـد، در اينجـا نيـز    هـاي زيگمونـد ف   از آثار و انديشه بوف كورشناخت راوي 

كنـد كـه    چه از دسته بندي افراد ياد كرده و به كساني اشـاره مـي  . آشكار است
هايشـان را   چند شخصيتي هستند و در طول زندگي، همواره صـورتكها و نقـاب  

دهند اما در پايان پيري، حقيقـت از پشـت آخـرين صـورتك پديـدار       تغيير مي
طور حقـايق جـاري در بيـرون از     حقايق جاري در درون راوي و همين. شود مي
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اي  به گونـه . كند آلود ترسيم مي ايست كه زندگي را زهر هست او، سراسر به گونه
گويـد   اش مي شده و در ابتداي جمله لتبدي، جنگ بيرون به جنگ درون  ديگر، 

اسـت و ايـن چهـار ديـواري      آن خدا بـوده  كه اگر خدايي بوده و حقيقتاً مخلوقِ
ي زنجيـري و   و را ساخته است؛ آن خدا از روي حتم يك ديوانههست او و بود ا

اش،  چرا كه نه تنها وجود خود راوي از نظـر انديشـه و زنـدگي   . است خوني بوده
خـود لكاتـه و   ، اش دايـه ، مرد قصاب پيرمرد خنزر پنـزري ، ي بيرون بلكه منظره

ش آي  سـه يعني كا، اطراف واقعيتترين  بيند و حتي ساده ي كساني كه مي همه
  . است  او، همگي مبني بر يك جور حماقت، ديوانگي و خرافه قرار گرفته

امـا بـا   . اي اگزيستانسياليسـتي اسـت   ها بگويند كه چنين انديشـه  شايد بعضي
تا كنون ارائـه شـده بـود، ايـن انديشـه نـه تنهـا         بوف كورداليلي كه از ابتداي 

ي رئاليسـم آب   ه از چشـمه اگزيستانسياليستي نبوده و سورئاليستي نيست، بلكـ 
  . خورد مي

همـه دوز و   توانست يك زنـدگي آرام و خـالي از دروغ شـنيدنها و ايـن     آدم مي
آليسم، خاصه اديان سامي،  كلك ديدنها، داشته باشداما طبق دستگاه فكري ايده

تـرين و   تـرين، پـوچ   انسان از بهشت به زمين تبعيد شـده اسـت و ايـن مفتضـح    
ست كه آورده شـده و در طـي هـزاران سـال، در اجتمـاع      اي ترين انديشه مسخره

ازينرو كارگاه آفرينش خداوند اديان، به تعبير حكـيم عمـر   . اند بشري رواج داده
ايست زنجيري و خوني كه هـيچ   ، كارگاه ديوانهبوف كورطور راوي  خيام و همين

پس چنين كارگاهي و چنين . كارش روي اصلوبي روشن، دقيق و منطقي نيست
  . ريدگاري محترم نبوده و مردود استآف

شـود كـه افكـار او     نگاه راوي به سراسر اين موضوعات و درك آنهـا باعـث مـي   
. برد خصوصيتي داشته باشد كه در اينجا صفت سياه را براي اين افكار به كار مي
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دهد و چند  تفكر هر چه بيشتر، پيرامون مسائل ادامه مي او همچنان به تعمق و
آب روي سـرش    نشـين حمـام، اسـتاد حمـامي     كه در شـاه  ميشب پيش، هنگا

درك اين مطلـب  . روند ريزد، افكاري كه به تعبير خود او سياهند، از بين مي مي
هـايش ناراضـي اسـت و     مهم است كه روايت كننده از موقعيت و رونـد انديشـه  

سوي ه داشت و زندگي ب داشت كه زندگي، خالي از خرافات ادامه مي دوست مي
وار  ايست كه زندگي اتوماتيـك  ولي مسئله و حقيقت آن به گونه. رفت نميمرگ 

و درك و شـناخت ايـن حقيقـت، او را از خـود     . رود به سوي مرگ و نيستي مي
دانـد و در حمـام، عمـدتاً ايـن افكـار را از       خود كرده و افكار خود را سياه مي بي

توان با وجـود   مي دهد؛ تا ببيند كه آيا راه ديگري هست؟ آيا سرش شستشو مي
  اش در جريانند، يك نفس راحت بكشد؟ اين حقايق كه در جهان دروني و بروني

اش به صـورتي ضـعيف و شـكننده بـر روي      ي او درست مثل زمان بچگي سايه
ي خـود را مـورد تحقيـق و تفكـر قـرار       افتد وقتي سـايه  ي حمام مي ديوار عرق كرده

و . ن تنش، يك حالت شهوت انگيز نااميد داردبيند كه ران، ساق پا، و ميا دهد، مي مي
كند اما چرا و چگونه ده سال؟ منظور  زمان بچگي خود را به ده سال پيش، تعيين مي

  تواند باشد؟ راوي چه مي
پديـدار شـدن آدمِ    ي بچگي و ده سال پيش، مربوط بـه آغـاز   ي راوي به دوره اشاره

ي باسـتان   بـه دسـت آمـده    كداري زمين است و در اينجا، طبق مـ  هوشمند بر كره
ي او با روشي خاص درست  انسان شناسي و تاريخ انسان بر روي زمين، اشاره، شناسي

دهيم تا ببينيم كه آيا منظور او از  چگونگي آنرا مورد تحليل قرار مي. آيد از آب در مي
  ست يا نيست؟اهزار سال پيش  بچگي و ده سال پيش، ده
به دو مـاه و  . ه دو قران و يك عباسي اشاره كرده بودها او ب فراموش نكنيم كه پيشتر

هاي بعدي و به زودي به دو درهـم و چهـار پشـيز     هار روز اشاره كرده بود و در بندچ
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ي بچگـي و ده سـال پـيش را     اما اينرا داشته باشيم و موضوع دوره. اشاره خواهد كرد
 :روشن كنيم، حاكي از اينكه

نمـا كـه بـه     ر تكاملي نخستين ميمونهاي انساني علمي معاصر، سي مطابق يك فرضيه
سـپس  . اجداد انسان مشهورند، در حدود چهار ميليون سال پيش در آفريقا آغاز گرديـد 

نما به آسيا و اروپا رفتند، جايي  از روي ميل دگرخواهي و مهاجرت، اين ميمونهاي انسان
به تكامل خود ادامـه داده و   آنهايي كه در آفريقا ماندند نيز. كه تكامل خود را ادامه دادند

ي نقاط جهان مهاجرت كردند و  به صورت انسانهاي امروزي در آمدند و سرانجام به همه
در سـي و پـنج   . هاي انسان نماي اوليه يعني هومينيـدز را گرفتنـد   ي ميمون جاي همه

شناسي، انسان شناسي، انسـان نئانـدرتال از روي    هزار سال پيش و طبق مدارك باستان
هـا كـه در اروپـا،     مانـده از نئانـدرتال   قدمت فسـيلهاي بـاقي  . شود ي زمين محو مي كره

. گـردد  اند به يك ميليون سـال پـيش بـر مـي     خاورميانه، شمال آفريقا و آسيا پيدا شده
امروزه نسل نئاندرتال نه به عنوان نياي بشر امروزي، بلكه تنها به عنوان يكـي از اعقـاب   

دال بـر پيـدايش بشـر امـروزي     ، نخسـتين شـواهد  . ودش شناخته مي »هوموايركتوس«
در آفريقا، همزمان بـا انسـان نئانـدرتال در خاورميانـه      )انسان هوشمند(» هوموساپينز«

  . كرد و اولين آثار هنري از اين دوره باقي مانده است زندگي مي
. گـذارد  وپنج هزار سال پيش، انسان امروزي بـه اروپـا قـدم مـي     تا چهل جوپن بين سي

و چنانچه پيشتر اشاره شد در همين تـاريخ  . شود هل هزار سال پيش وارد استراليا ميچ
  . شود وپنج هزار سال پيش، انسان نئاندرتال از روي زمين محو مي يعني حدود سي

هزار سال پيش، انسان امـروزي در آمريكـاي شـمالي حضـور پيـدا       و در پانزده
همـان انسـان راسـت     »ايركتـوس هومو«امروزه اعتقاد بر اين است كـه  . كند مي

قامت بوده كـه احتمـاال در جـاوه، چـين، و نـواحي شـرقي و شـمالي آفريقـا و         
  . زيسته است همچنين در اروپا مي
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تا صدهزار سـال    بين يك ميليون و هشصد هزارسال پيشتاريخ هوموايركتوس بين 
آتـش   ده و بررفته، در غارها زندگي كر روي هر دو پا راه مي، و اين پديده. است پيش

تـرين   با توجه به همزماني جديدترين انسانهاي نئاندرتال و قديمي. است  تسلط داشته
توان گفت كه ارتباط اين دو انسـان در   هزار ساله، مي ي ده انسان ساپينز در يك دوره

چـرا كـه   . اسـت  ويژه گسترش كاربرد موسيقي تأثير مثبـت داشـته    پيدايش هنر و به
هـاي گونـاگون وجـود دارد كـه      هاي ابزار و آالت موسيقي در موزه مدارك و باقيمانده

تـرين   گردد بـراي نمونـه قـديمي    قدمت آنها به هفتاد تا هشتاد هزار سال پيش بر مي
در كشور ليبي است كه دو سوراخ ) آ ووافتهاه(فلوتي كه يافت شده و مربوط به ناحيه 

ن هفتـاد تـا هشـتاد هـزار     داشته و از جنس استخوان عقاب است و سن اين فلوت بي
  . سال پيش، تعين شده است
اي هوشـمندانه   هزار سال پيش، انسانهاي امروزي به شـيوه  نهايتاً مابين ده تا يازده

از آن  بوف كـور اي است كه راوي  اند و اين نقطه ها قرار گرفته در آغاز ايجاد فرهنگ
بـه اينكـه او همسـر     با توجـه . كند به عنوان دوران بچگي در ده سال پيش، ياد مي

باشد و در صورت سطحي ماجرا، مردي بالغ و بـزرگ اسـت كـه زن دارد؛     لكاته مي
غير از اينكه منظـور  . ي بچگي مربوط باشد ي ده سال پيش، به دوره تواند دوره نمي

هزار سال پيش باشد كه تاريخ  ي بچگي و ده سال پيش، همانا اشاره به ده او از دوره
ي راست قامت است و زماني است كه نياكان آدم امـروزي در   فتهانسانهاي تكامل يا
ها كرده  زيسته و شروع به ايجاد فرهنگ ي خاكي، رشد كرده، مي نقاط مختلف كره

هـاي   هاي گوناگون و دانشگاه آنچنانكه طبق مدارك باستان شناسان در موزه. است
ابـزار و آالتـي   سـال پـيش از همـان تـاريخ      معتبر جهان، اجداد ايشـان در هـزاران  

  . است اند كه حاكي از روند انديشه و تفكر بوده ساخته
ي آنها هم مثل ده سال قبل بود، مثـل وقتيكـه    سايه :نويسد راوي در ادامه مي
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ي سـرگردان و   اش مثـل يـك سـايه    بچه بودم حس كردم كه زندگي مـن همـه  
ي ديگران ول. مقصد گذشته است معني و بي هاي لرزان روي ديوار حمام بي سايه

  . گردن كلفت بودند سنگين، محكم و
ي خـاكي تقسـيم و    و پيشتر توضيح داده شد كه اجداد آدمها در نقاط مختلف كـره 

تر مربوط است ولي  تر و قديم سو هزار سال پيش به آن اند و آنها هم از ده پراكنده شده
در ايجاد انديشـه  ي كه زامرو و انديشمند تر بگوييم انسان راست قامت نژاد او، يا دقيق

كه ديگران يا به تعبيـري   در صورتي. است و فرهنگ جدي بوده، نازك و شكننده بوده
  . اند ي ديگر؛ محكم و قوي بوده هاي جدا شده ديگر، آن شاخه

ها و پروازها، كامالً غرق گشته و كال در جهاني ديگـر حضـور    راوي در اين انديشه
كه زندگي مفهومي خاص داشته  ه، هنگامييافته و سر از هزاران سال پيش در آورد

از خداوند و يا موجـودات ناشـناخته و     و به پيچيدگي امروز نبوده و هنوز هيچ نامي
كه  است ولي بعد از حمام، هنگامي طور اديان و مذاهب گوناگون امروزي نبوده همين

او . دكنـ  پوشد، حركات، قيافه و افكارش؛ مجدداً تغيـر مـي   هايش را مي دوباره لباس
مثل اينكه در محيط و دنياي جديدي داخل شده بودم، مثل اينكه در “: نويسد مي

و اينگونه است كه باز  ”. همان دنيايي كه از آن متنفر بودم دوباره به دنيا آمده بودم
دنيايي كـه بيشـتر   . دوباره به زمان حال برگشته و شاهد دنياي حقيقي امروز است

طـور اديـان و عقايـد     ار و شـاخه شـاخه و همـين   مردمانش، گرفتار مذاهب بيشـم 
كه سرشار از خرافات و موهومات شده و آن رنگ  يدنياي. اند متافيزيكي فراوان شده
جهـت آن منحـرف شـده و اگـر كسـي      ، اش را از دست داده و بوي اصلي و قديمي

 دستگاه فكري اجتماع را رد نمايد، مورد تهديد و آزار قرار گرفته و اي بسـا كـه در  
چنين مسيري جان خود را هم از دست بدهـد ازينـرو، از چنـين دنيـايي متنفـر و      

  . منزجر شده است
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  70بند 
آمـد كـه نقـش     زندگي من به نظرم همانقدرغير طبيعي، نامعلوم و باور نكردني مي

روي قلمداني كه با آن مشغول نوشتن هستم گويا يك نفر نقاش مجنون، وسواسـي  
كنم مثل اين است كه  يده اغلب به اين نقش كه نگاه ميروي جلد اين قلمدان را كش

شايد همين نقش مرا وادار بـه  ... . شايد براي همين نقش است. آيد به نظرم آشنا مي
كند يك درخت سرو كشيده شده كه زيرش پيرمردي قـوز كـرده شـبيه     نوشتن مي

سـته،  جوكيان هندوستان چمباتمه زده، عبا به خودش پيچيده و دور سرش شالمه ب
ـ    به حالت تعجب انگشت سبابه روبـروي او  . دهـنش گذاشـته  ه ي دسـت چـپش را ب

دختري با لباس سياه بلند و با حركت غير طبيعي، شايد يك بوگام داسي است، جلو 
يك گل نيلوفر هم به دستش گرفته و ميان آنها يك جـوي آب فاصـله   . رقصد او مي
  . است

. رج شده كه باور نكردنـي اسـت  زندگي انسان به حدي از مسير طبيعي آن خا
مسير انحراف زندگي انسانها به مانند نقش روي جلد قلمداني است كـه راوي از  

ـ . كند آن براي نوشتن استفاده مي نبلها و به نظر راوي درك و شناخت مفهوم س
. نقش روي جلد قلمدان، او را وادار به نوشتن و تفكر بيشتر و بيشتر كرده اسـت 

پيرمردي قوز كرده كه . بل آزادي است به معناي كل آنيك درخت سرو كه سن
نبل انديشمند و فيلسوف متفكري است كه شبيه جوكيـان هندوسـتان، زيـر    س

درخــت آزادي چمباتمــه زده؛ كنايــه از دســتگاه فكــري فلســفي هندويســم و  
ايـن پيرمـرد عبـا بـه دور     . هاي فراوان است و به هندوستان مربوط اسـت  شاخه

ي مذهبي بودن اوست و ديگر اينكه درحالت  دهنده ين نشانخودش پيچيده و ا
ي  ي دست چپ را بـه دهـن گذاشـته اسـت، كـه نشـانه       متفكرانه انگشت سبابه

 وييي طبيعـي بشـري بـه صـورت ليبيـد      كشش شهواني اوست و ايـن غريضـه  
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پيرمـرد انگشـت    سركوب شده و انحراف يافته است؛ چرا كـه  26)زيگموند فرويد(
و روبـروي او خداونـد اديـان و    . ا به دهـان گذاشـته اسـت   دست چپ ر ي سبابه

مذاهب گوناگون كه اكنون لباس او بلند و سـياه اسـت، حركـاتي غيـر طبيعـي      
كند و گـل   رقصد يا به تعبيري ديگر، لوندگي مي انجام داده و جلوي پيرمرد مي

  . نيلوفري را كه سنبل دين جديدي است به دست گرفته
تمامي خواص خود متعجب است، چرا كه دريـايي از  و اين پيرمرد است كه با 

هاي گوناگون جاري در آن، وجود او را در بر  فكرِ ناشي از اديان پيشين و مغلطه
و در اين شرايط خاص، يك جوي آب بين خـداي اديـان و پيرمـرد    . است گرفته

  . قوز كرده قرار گرفته و بين آنها، فاصله ايجاد كرده است
هـا و داليـل وجـودي ايـن      از علـت  بوف كوردر ابتداي  خصوص  هها و ب پيشتر

هاي گوناگون شرعي است در اديان، سخن  جوي آب كه همانا مذاهب و سفسطه
همه اديان و مذاهب جاري شده در اجتماعـات بشـري    بود پس با وجود آن رفته

و در . شـود  تري به پيرمرد تعارف مي باز هم گل نيلوفر ديگري، يعني دين جديد
ي همين بند، راوي اشاره كرده بـود كـه ايـن سيسـتم فكـري، منحـرف و       ابتدا

                                               
زيگموند فرويد، تولـد يافتـه در شـهر پريبـور، در جمهـوري چكسـلواكي كنـوني و        . ليبيدو، در معنا، شور و هوس جنسي است - 26

او شرح داده است كه، اعمال و رفتار انسانها، ناشـي  . بنيانگذار روان كاوي است   اين روانپزشك اتريشي، .امپراتوري اتريش قديم است
هـا و عملكـرد    گويا هم اوست كه در مفهومي گسترده و دقيق، ليبيدو را مطرح ساخته و گوشـه . از عملكرد ضمير ناخودآگاه آنهاست

او . كنـد  هـاي گونـاگون، از رفتـار انسـانها، بـروز مـي       سركوب شده، كه در شـيوه احساسات جنسي و شهواني . آنرا، توضيح داده است
، دارنـد اختالالت روانـي   در پرخاشگرانه، ريشه ويژه از نوع جنسي و افكار و خاطرات به خصوص ضمير ناخودآگاه، به توضيح داد كه

. شـوند بروانكاوانه، درمان  از طريق معالجات و اه به آگاهيها و خاطرات ناخودآگ انديشه انتقالتوانند با  مي و اينگونه اختالالت رواني
ميشـل فوكـو، بـا انتشـار كتـاب      . هاي او توسط ديگران به چالش گرفته شـد  ديگر اينكه، در گذار سالهاي پس از او، مقداري از انديشه

و با درك و دريافت دقيقـي از فرويـد،   ا. ي ديالكتيكي ميان علم روانشناسي و قدرت، پرداخت به شرح گويايي از رابطه» تاريخ جنون«
ي روابط مابين خودآگاه و ناخودآگاه، آثار ديگري را عرضه داشت و در مجموع، باعث انقالب و دگرگوني در روانشناسـي   در زمينه

ثير بسـزايي  نيچه و ماركس، در بسياري از علـوم انسـاني، تـأ    -ي برجسته، يعني فرويد  فوكو تحت تأثير سه فرزانه. و دانش پزشكي شد
  .كرد و باعث دگرگوني فراواني شد
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. موهوم است و آنرا كامالً غير طبيعي، نامعلوم و باور نكردني، توصيف كرده است
ولي هنوز هم . هاي فكري متافيزيكي مردود هستند ي دستگاه پس از نظراو كليه

آورد؛ طـوري   يتر اين وقـايع روي مـ   به مطالعات سنگين فلسفي و درك حقيقي
  . ها و كيفيت آنها غرق شده است هاي وجودش در اين انديشه كه ذره ذره

  71بند
. پاي بساط ترياك همه افكار تاريكم را ميان دود لطيف آسماني پراكنده كردم

لغزيد و مثل اينكه از  ديد، مي كرد، جسمم خواب مي درين وقت جسمم فكر مي
هـاي   مجهولي كه پـر از رنگهـا و تصـوير   ثقل و كثافت هوا آزاد شده در دنياي 

كرد، ترياك روح نباتي، روح بطئـي الحركـت نبـاتي را در     مجهول بود پرواز مي
كردم نبـات شـده بـودم ولـي      كالبد من دميده بود، من در عالم نباتي سير مي

زدم و عبا روي كولم بود  ي چرمي چرت مي طور كه جلوي منقل و سفره همين
طور جلو بساطش قوز  مرد خنزر پنزري افتادم، او هم هميندانم چرا ياد پير نمي
اين فكر برايم توليد وحشت كرد، بلند . نشست كرد و به همين حالت من مي مي

هايم بر افروخته و رنـگ گوشـت    شدم عبا را دور انداختم، رفتم جلو آينه، گونه
 جلو دكان قصابي بود، ريشم نا مرتب ولي يك حالـت روحـاني و كشـنده پيـدا    

مثل اينكه . هاي بيمارم حالت خسته، رنجيده و بچگانه داشت كرده بودم، چشم
از صـورت خـودم   . همه چيزهاي ثقيل زميني و مردمي در مـن آب شـده بـود   

بـردم؛ جلـو آينـه بخـودم      خوشم آمد، يك جـور كيـف شـهوتي از خـودم مـي     
 و اگـر گريـه  ... . قدر عميق است كه ته چشمت گيـر كـرده  ندرد تو آ«:گفتم مي

  »!... آيد آيد و يا اصالً اشك در نمي بكني يا اشك از پشت چشمت در مي
كني؟ منتظر چـه   تو احمقي، چرا زودتر شر خودت را نمي« :بعد دوباره گفتم
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... هنوز چه توقعي داري؟ مگر بغلي شراب توي پستوي اتاقت نيست؟... هستي؟
-با هوا حـرف مـي   من... تو احمقي... احمق ...!يك جرعه بخور و دبرو كه رفتي

  »!زنم
، تفكـر و  بوف كـور بود سنبل ترياك در داستان  و آنسان كه پيشتر اشاره رفته

كه ديگر اين دو    ي تخيل؛ انديشه در اعماق مسائل فلسفي است و شراب، شيوه
هاست كـه بـر تخيـل     پديده در كنار هم نيستند و اين ترياك يا جهان انديشه

، ور راويظـ شـود، من  بند بـه شـراب اشـاره مـي    است و اگر در اين  پيشي گرفته
ها و ميان  هم اوست كه در جهان انديشه، و حاال. ي مرگ و نيستي است عصاره

و در اين حال و هوا جسـم و وجـود او از   . افكار لطيف آسماني، غرق شده است
ي موهومـات، آزاد شـده و در دنيـاي ناشـناخته و      لودهآسنگيني كثافت هواي 

  . آيد در مي مجهولي به پرواز
او در عالم شيرين و خوشايند نباتي، گيـاهي و طبيعـي كـه اصـليت او بـه آن      

ولي حالـت واقعـي   . داند كند و خود را جزيي از نباتات مي تعلق دارد، گردش مي
رت هاي فراواني به پيرمرد خنزر پنزري دارد چرا كه چ او در عالم ظاهر، شباهت

پيرمرد خنزري هم دقيقاً چنين حالتي . ستزند و عبا بر روي دوش انداخته ا مي
دسـتگاه فكـري و راكـد    ، و از آنجا كـه راوي . اش دارد را در پشت بساط و سفره
ها مردود دانسته، از اين فكر كه به پيرمرد، شبيه شده  پيرمرد فيلسوف را پيشتر

باشد و به راه او دچار گشته باشد، در خود نگـران و وحشـت زده شـده و بـراي     
رز بين خود و پيرمرد خنزري را معلوم سازد، عبـا را دور انداختـه و بـاز    اينكه م

اش،  اشياء خانه  فراموش نشود كه راوي در تمامي. ايستد دوباره روبروي آينه مي
و اكنون . شمارد و آينه سنبل نقد خويشتن بود تنها و تنها وجود آينه را مهم مي

 هـاي چشم. بيند ز و اندوهگين ميانگي در نقدي دروني، وضعيت خود را بسيار رقت
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هايش بر افروخته و مثل رنگ گوشت جلـو   او بيمار و حالت خستگي دارند گونه
ريش او نامرتب اما در . دكان قصابي است و اين اشاره به نوعي تب كردگي است

بينـد كـه مسـائل     و در نگاه به آينـه مـي  . مجموع حالتي جذاب پيدا كرده است
هـاي اديـان و مـذاهب و     هطها، موهومات و سفس مغلطه سنگين و پر پيچ و تابِ

  . است ب شده و از بين رفتهآمردم؛ در وجود او 
و اين شادي و خوشي را به نوعي لـذت  . آيد ازينرو از صورت خود، خوشش مي

كـه عمـق و ژرفنـاي شـادي او دقيقـاً غـم و        در صورتي. كند شهواني تشبيه مي
چرا كـه در رئـال عينـي    . نمايد شدني مياندوهي است كه تفسير و توضيح آن نا

گفتـار و كـردار و در   ، اش بدون آزادي در انديشـه  خود، زخمها خورده و زندگي
ميان اجتماع، به صـورتي واقعـا آزادانـه نـاممكن شـده و يادگـار ايـن مرزهـا و         

هاي پيـاپي و انـدوهي بسـيار عميـق و      محدوديتها، در وجود او چيزي جز زخم
درد تو آنقـدر  : گويد كه ن خاطر روبروي آينه به خود ميبه همي. سنگين نيست

هايش  او به كيفيت و عمق دردها و غصه. هات گير كرده عميق است كه ته چشم
ي ديگـري نيسـت كـه وجـود او را فهـم       كامالً آشناست و بجز آينه، هيچ پديده

بـر   او مزيـد  يپس تنهاي. اي منصفانه و انساني اختالط كند كرده و با او به شيوه
چيزي جـز فـراز و نشـيب و بازگشـت سراسـر       يهاست و حاصل اين تنهاي علت
  . ها به سوي خود او نيست غصه

ي غمها را بسيار سنگين ديده است، باز در برابر آينه و به خود  و حاال كه سايه
” كني؟منتظر چه هسـتي؟  تو احمقي، چرا زودتر شر خودت را نمي«:گويد كه مي

هـا هـم تغيـري     در وجود تو رخ داده، دنياي پست رجالـه  مگر با اين انقالبي كه
هاي  هنوز چه توقعي داري؟ آيا انتظار اينرا داري كه ايشان، انديشه! كرده است؟

و ديگـر   پيش روي همه بگذارند تو را فهم كنند؟از راه رفته باز آيند؟ واقعيت را
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دانـي   مـي  ن فكري شدني اسـت؟ و تـو كـه   يآيا اصوالً چن! ريا و دورويي نكنند؟
تـواني داشـته    دارند، چه توقع و انتظاري مي ايشان دست از خرافات خود بر نمي

  باشي؟
و درين صورت مگر بغلي شراب زهرآلـود كـه در پشـت فكـر تـو بـه صـورتي        

نوشـي و   يادگاري و ذخيره شده، موجود نيست؟ پس چرا يك جرعه از آن نمـي 
تو احمقي چرا كه در ميان  گويد كه كني؟ و باز به خود مي خودت را راحت نمي

همه شـكنجه و آزار، ادامـه    اي و به تحمل كردن اين كرده ها، حسابي گير رجاله
دهي و اگر چنين نيست، اين تحمل كردن و اين مدارايي، جز حماقـت، چـه    مي

  گيرد؟ پيامي را در بر مي
فكـري، و   هـاي حسـاس و عميـقِ    و در پايان اين جنگ دروني ايـن ورق زدن 

وژرفناي زخمها  اش، مبني بر تنهايي دن حقيقت به استحكام هميشگيآشكار بو
كند كـه بـا هـوا     ها و بيداد زمانه و روند كج و انحرافي اجتماع؛ اضافه مي و غصه

چرا كه اگر فـردي  . ي كمي نيست و اين با هوا حرف زدن، مسئله. زند حرف مي
گـردد   تر باز مي قوي در كوهستان فرياد بزند، فرياد او به صورت پژواكي، اي بسا

ايـن   از. گـردد  ولي اينجا فرياد جگر خراشي از راوي هست كه پاسخ آن باز نمي
رو جز خود او، هيچ كس ديگري نيست كـه حـاالت و افكـار او را درك كنـد و     

كند و اين شايد ناخوشـايند تـرين    پس با هوا صحبت مي. برايش احترام بگذارد
  . تواند به آن دچار شود ميحالتي است كه يك آدم اهل انديشه، 

هايش به خـود، يـاد آور ايـن بيـت از      راوي در روبرو شدن با آينه و گفته حالِ
  :حافظ است كه

  است  تا سر زلف تو در دست نسيم افتاده
  است دو نيم افتاده  از عقده  دل سودازده



 

279 
 

  72بند 
شنيدم  صداي خودم را در گلويم مي. آمد بهم مربوط نبود كه برايم مي افكاري

در سرم اين صداها با صداهاي ديگر مخلوط . ولي معني كلمات را نمي فهميدم
تر از معمول بـه نظـر    هاي دستم بزرگ مثل وقتيكه تب داشتم، انگشت. شد مي
همين كـه  . هايم كلفت شده بود لب. كرد آمد و پلكهاي چشمم سنگيني مي مي

قهه خنديـدم، صـورت   من قه. ام توي چهارچوب در ايستاده برگشتم ديدم دايه
ي بدون تعجب يا لهاي بي نورش به من خيره شد و ام بي حركت بود، چشم دايه

خشم و يا افسردگي بود اين احمقّي بزرگ با آنهمه چيزهاي ديگر كه در دنيا به 
آنچه كه در تاريكي شـبها  . اند و فهمش دشوار است ارتباط داشت آن پي نبرده

ام منقل را برداشـت و بـا    دايه. مرگ بودگم شده است، يك حركت مافوق بشر 
كـف  . گامهاي شمرده بيرون رفـت، مـن عـرق روي پيشـاني ام را پـاك كـردم      

سر خـودم را بـه جـرز    . هاي سفيد افتاده بود، تكيه به ديوار دادم دستهايم لكه
دانم اين ترانه را ازكجـا شـنيده    بعد نمي. چسبانيدم، مثل اينكه حالم بهتر شد

  :زمه كردمبودم با خودم زم
  خوريم،  بيا بريم تا مي“

  شراب ملك ري خوريم، 
  ”حاال نخوريم كي خوريم؟

كرد و اضطراب مخصوصي در من توليد  هميشه قبل از ظهر بحران بدلم اثر مي
اي كه روي دلم جمع شـده   راب و حالت غم انگيزي بود، مثل عقدهطاض شد مي

شـد و در   ز من دور مـي باشد مثل هواي پيش از طوفان آنوقت دنياي حقيقي ا
كردم كه به مسـافت سـنجش ناپـذيري بـا دنيـاي       دنياي درخشاني زندگي مي

  . زميني فاصله داشت
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ترسيدم، گويـا ايـن حالـت     ترسيدم، از همه كس مي در اين وقت از خودم مي
ي  دم دريچـه . براي اين بود كه فكرم ضعيف شـده بـود  . مربوط به ناخوشي بود

دانم در حركات  نمي. و قصاب را هم كه ديدم ترسيدم اتاقم پيرمرد خنزر پنزري
قسم به . ام يك چيز ترسناك برايم گفت دايه. و قيافه آنها چه چيز ترسناكي بود

آيد در اتاق  د خنزر پنزري شبها ميرخورد كه ديده است پير م پير و پيغمبر مي
هيچ ” !ا كنشال گردنتو و« :گفته زنم و از پشت در شنيده بود كه لكاته به او مي

شود كرد پريروز يا پس پريروز بود وقتيكه فرياد زدم و زنم آمده  فكرش را نمي
بود الي در اتاقم خودم ديدم، بچشم خودم ديدم كه جاي دندانهاي چرك، زرد 

آمد روي لپ زنم بود  ي پيرمرد كه از اليش آيات عربي بيرون مي و كرم خورده
ام جلو خانه مـا پيـدايش شـد؟ آيـا      رفتهاصالً چرا اين مرد از وقتيكه من زن گ

  خاكستر نشين اين لكاته شده بود؟
از . اش را پرسـيدم  يادم هست همان روز رفتم سر بساط پيرمرد، قيمت كـوزه 

اش بيـرون آمـد    ميان شال گردن دو دندان كـرم خـورده، از الي لـب شـكري    
 :شـد و گفـت   ي خشك كرد كه مو بتن آدم راست مي خنديد، يك خنده زننده

بـا   »!خري؟ اين كوزه قابلي نداره هان، جوون ببر خيرشو ببينـي  يا نديده ميآ«
من دست كردم جيـبم دو   »!قابلي نداره خيرشو ببيني« :لحن مخصوصي گفت

اش، باز هم خنديد، يك خنـده زننـده    درهم و چهار پشيز گذاشتم گوشه سفره
خواستم بـه   يمن از زور خجالت م. شد كرد به طوري كه مو بتن آدم راست مي

  . زمين فرو بروم، با دستها جلو صورتم را گرفتم و برگشتم
ي چيزهاي چرك وازده كه زندگي آنهـا را   از همه بساط جلو او بوي زنگ زده

ي زنـدگي را   خواست چيزهاي وازده شايد مي. شد جواب داده بود استشمام مي
نبـود؟ اشـياء   به مردم نشان بدهد آيا خـودش پيـر و وازده   . به رخ مردم بكشد
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ولـي چـه زنـدگي سـمج و چـه      . ش همه مرده، كثيف و از كار افتاده بودطبسا
اين اشـياء مـرده بقـدري تـأثير خودشـان را در مـن       ! شكلهاي پر معني داشت

  . توانستند در من آنقدر تأثير بكنند گذاشتند كه آدمهاي زنده نمي
او و يـا   راوي جريـان دارد و بـه خصـوص صـداي خـود      آگاهيِافكاري كه در 

ي  تر، دستگاه فكـري خـود او بـه واسـطه     انديشه و راه خود او و به عبارتي دقيق
ها و برداشتها و عقايد ديگران مخلوط شده  جديد بودن، در ميان افكار و انديشه
  . هاست است و اين اشاره به برخورد انديشه

نوع . شود ميي اجتماع حضور پيدا كرده و به راوي خيره  و در اين حال و فضا دايه
بلكه حالتي حماقت آميز دارد و . نگاه او نه حاكي از تعجب و نه اندوه ويا خشم است

عقب افتاده، راكد و ، گردد كه براي راوي دليل اين حماقت به انديشه و باور او بر مي
اي عميق به افكار دايه  خنده. به همين خاطر به خنده افتاده است. است  غير علمي

هـا و   هاسـت كـه در او جريـان دارد پديـده     هـا و انديشـه   ابط پديدهكه حاكي از رو
هايي كه در دنيا وجود دارند ولي كسي به آنها پي نبرده است و درك و فهم  انديشه

ولي راوي در حال حاضر و از نقطه نظر فلسفي بـاور دارد  . آنها چندان آسان نيست
ر تـه تـاريكي شـبها    هاسـت كـه د   ي اين مشكالت و نا دانسته كه مرگ حالل همه

با وجود اين و به خاطر حقيقـت و مبـارزه در راهـش، او    . پنهان و يا گم شده است
ي مرگ و  ناچار شده است كه در ميدان عمل و دست كم فعال، عصاره، خود پيشتر

تدريج براي   ي فرار از حقيقت و شكست است، دور كرده و به خود كشي را كه نشانه
  . آماده گرددمبارزه بر عليه موهومات 

كنـد و اينكـه، هنگـامي كـه سـرش را بـه آن        ك ديوار، اشاره مـي رَرز يا تَاو به جِ
اش به خاطر وجود  ديوار اتاق او و يا دستگاه فكري. شود چسباند؛ حالش بهتر مي مي
اما راوي سـر  . است اند، ترك برداشته هايي كه در ته تاريكي شبها گم شده دانسته نا
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ها بـه مـرور    گيرد چرا كه ناشناخته ر و ترك چسبانيده و آرام ميخود را به اين ديوا
هـاي   گان يكي يكي حل خواهند شد و بـه آنهـا جـواب    زمان و به توسط علم آينده

است ولـي آدم   چه اين حالت در گذشته نيز بوده. بايسته و شايسته داده خواهد شد
رسـيدگي كـرده و    با ياري علم و پيشرفت آن، توانسته است به نقاط كـور و مـبهم  

ي زمـين كـه توسـط گاليلـه و      شان پاسخ علمي بيابد مثال مسطح نبودن كـره  يأر
اي بسيار شديد با آن مقابله كرد اما  زمان به گونه كپرنيك مطرح شد و كليسا در آن

اني و هاي كيهـ  و آرامش راوي به ناشناخته. در هر حال كروي بودن زمين ثابت شد
او . كه برايش خالي از اضـطراب نيسـت  يه مربوط است، ابهامات فلسفي، به اين قض

وبا يـادآوري ايـن مسـائل و جمـع     . »اضطراب و حالت غم انگيزي بود« :نويسد مي
ها و تهديدحاميان موهومات، فـروكش كـرده و    شان در ذهن، ترس او از گزمه بندي

ملـك ري  خوريم، شراب  بيا بريم تا مي«كند كه  زمزمه مي براي اولين بارزير لب و 
  »... خوريم، حاال نخوريم كي خوريم؟

و آنچنانكه ديديم، رسيدن به اين مرحله و به مرور، مبارزه را آشكار كـردن؛ بـراي   
ها، شعار ما  ي خاصي را طي نموده واآلن به جاي گزمه و او پروسه. راوي آسان نبود

البي است كه و اين بيانگر بحران و انق. دهد مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم را سر مي
اظطـراب و  «: نويسـد  برايش خالي از اظطراب نيست و به همين خاطر است كه مي

  . »انگيزي بود حالت غم
ي عميق روايت  اصوالً مبارزه و درگيري با هر سيستمي، به خصوص در مسئله

و در افتادن با خرافات اجتماع، اين حالت اضطراب را، همـراه   بوف كوري  كننده
بـرد؟   انگيز را براي اين حالت به كار مـي  اينكه چرا او صفت غم خواهد داشت اما

آرزويـي مبنـي بـر اينكـه؛ اي كـاش      ! گردد به يك آرزو كه ناشدني اسـت  بر مي
شد آزادانـه تبـادل    بود و مي اجتماع بشري تا به اين اندازه به خرافات آلوده نمي
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خصوصـيتي را   ولي چون چنـين . اي را مطرح نمود زهاي ت نظر كرد و هر انديشه
مبارز و جستجوگر، كـه در اينجـا راوي اسـت؛غم     اجتماع ندارد، حالت اظطرابِ

  . شود انگيز توصيف مي
قصـاب  (به هر حال روبرو شدن و جنگيدن با خـوي وحشـي گـري انسـان     

ترس بـه  . وهمچنين پيرمرد خنزر پنزري، برايش خالي از ترس نيست) محله
ي اجتمـاع كـه از اوضـاع     دايه. و فكرهر دو معناي واهمه و همچنين انديشه 

بينـد،   كنوني، بي اطالع نيست و صف آرايي اين دو جبهه را در مقابل هم مي
آورد  ، در كنـار راوي اسـت و بـراي او خبـر مـي     ضاي كج دار و مـري  به گونه

ي نزديـك دارد و پيرمـرد    حاكي از اينكه لكاته با پيرمرد خنزر پنزري، رابطه
 شده و شنيده است كه لكاتـه بـه پيرمـرد گفتـه اسـت      شبها وارد اتاق لكاته

  . »!شال گردنتو وا كن«
ي لكاته است و از طريق  از اين رو پيرمرد فيلسوف، درحقيقت دست نشانده

شود و بـدون ايـن    همين پيرمرد ديني است كه براي لكاته، اعتباري مهيا مي
سـقوط خواهـد    هاي نيستي، گر موهوم و خود باخته، ارزش لكاته تا دره تبلغ
شـود و   ي لكاتـه پيـدا مـي    كشد و سرو كله و حاال راويست كه فرياد مي. كرد

هـاي چـرك، زرد و كـرم     بيند كه جـاي دنـدان   هايش مي خود راوي با چشم
ي  آيـد، روي لـپ و گونـه    يات عربي بيرون ميآي پيرمرد كه از اليش  خورده
  . اوست
مـين پيرمـرد بسـاطي    ين صورت درك اين قضيه آسان است چرا كه ها در

َ پيشتر و بسـته   نبل اتكاء او به آخرين دين است، به بـاز ها بازوبندي را كه س
هاي او حاكي از ايـن   خواند و سراسر انديشه شبهاي جمعه قرآن مي بود دوماً

و در . است كه به آخرين دين از گروه اديان سامي يعني اسالم گرويده اسـت 
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دندانهاي زرد، چركين و كـرم خـورده، بيـرون     الي از 27آيات قرآني و عربي اينجا
گزينش كلمـات دنـدانهاي زرد، چـركين و كـرم خـورده از سـوي راوي        .آيد مي

ي دقت او و برداشت او از دسـتگاه فكـري و دينـي پيرمـرد خنـزري       نشاندهنده
است كه زرد، عالمت نفرت انگيز بوده و كلمات چرك و كرم خورده، اشـاره بـه   

  . ستاي اين دندانها هآلودگي و كثافت ريش
اي تنگـا تنـگ دارد؛    و از آنجا كه پيرمرد خنزري با خداي اديان، چنين رابطـه 

خاكستر نشين بودن و سمج بودنش و حضـورش در اجتمـاع، بـديهي نيسـت و     
ها و قهرمانـان   نا گفته نماند كه اين پديده. اتفاقا بسيار بسيار حائز اهميت است

ت روابط آنها با همديگر، در خالل داسـتان؛ از  و چگونگي كيفي بوف كوري  قصه
نظر راوي به هيچ صورتي پنهان نيست و او با دقت و حساسـيت بسـيار زيـادي    

اش انتقـال   نويسـد و بـه سـايه    اين روند ديالكتيكي را در نظر داشته، آنها را مـي 
  . ي ادبيات رئاليستي است دهد و اين شيوه مي

حقايق و اتفاقات، همان روز بر سـر بسـاط    به هر حال او با در نظر داشتن اين
هايش بـا   ترين برخورد كه اين حركت راوي يكي از جدي. شود پيرمرد حاضر مي

                                               
كـه آنچـه را    اند، در صـورتي  ي صادق هدايت را مبني بر ناسيوناليست بودن او قلمداد كرده نوشته جمله و هستند كساني كه اين - 27

ره به شخصـي اسـت كـه    زيرا كه جمله، برداشتي است فلسفي و اشا نوشد ي رئاليستي آب مي هدايت عنوان كرده است، دقيقاً از چشمه
در برابر اين افـراد  . هيچگاه نخواهند توانست او را تخريب نمايندها،  ايشان با اين برچسب. به آخرين دين از گروه اديان سامي گرويده

ي بـوف كـور، و آتـش زدن     ي نويسـنده  و اين برداشت پرسشي هست و آن اينكه، چگونه است كه ويران سـاختن ايـرانِ مـورد عالقـه    
ي تيسفون، عجم خواندن ايرانيان، چپاول فرهنگ و به قهقرا بـردن يـك كشـور و بـه خصـوص نـابودي فرهنـگ و زبـان آن،          خانهكتاب

شـايد  ! هاي زرد اين پيرمرد، ناسيوناليسـتي اسـت؟   اما اشاره به بيرون آمدن آيات عربي، از البالي دندان .شود ناسيوناليستي خوانده نمي
كشور، ويران كردن آن، و نـاموس آن ديـار را، دسـت درازي كـردن و نـابودي فرهنـگ آن ملـت، در        ورود وحشيانه به مرزهاي يك 

هـاي   آل ساختار ذهني اين به اصطالح محققين، ناسيوناليسم عربي نبوده، اما مهرورزي به وطـن، و بيـرون ريخـتن، واقعيـات از دل ايـده     
ي نگـاه، بـه دوسـتداران زمـين و تالششـان بـراي حفـظ جانـداران          ن دريچـه شايد فردا اين نگاه يا اي! ديني و مذهبي، ناسيوناليسم است

  !ناسيوناليسم، خطاب گردد) زمين(ي بزرگ  دريايي و جلوگيري از نابودي خانه
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با . پرسد و اين برخورد به اين شكل است كه، او قيمت كوزه را مي. پيرمرد است
در نظر گرفتن اين مسئله كه قدمت تاريخي يا ارزش ايـن كـوزه بـه حـدود دو     

و پيرمرد در حاليكـه دنـدانهاي   ) تاريخ اسالم(گردد  صد سال بر ميهزار و چهار 
  . خندد اش مي اش پيداست، از الي لب شكري كرم خورده

چـرا كـه   . توان ناديده گرفت و از توضيح لب شكري بودن اين پيرمرد گذشت نمي
منظور راوي از لب شكري بودن اين پيرمرد فيلسوف، شكاف و چند دستگي افكـار  

گذارد كه در اينجا به خاطر پيوستن پيرمرد به دين اسالم،  ه نمايش ميب كه ستاو
ي او  و از سويي خنده. گردد ي سني و شيعه، مفهوم مي شكاف اين دين به دو دسته

خشك و زننده است چرا كه حضور فيلسوفي جوان و پر كار و تازه را قبول نـدارد و  
دا كرده و بر روي آنها سـمج و يـك   ديگر اينكه به افكار و باور خود آنچنان يقين پي
پيشتر هم راوي اشاره كرده بود . نمايد دنده است كه زننده، دگماتيك و خشك مي

كـه در بنـد پنجـاه بـه     . ي مازويي او جاي گرفتـه اسـت   كه اين افكار سمج در كله
 :گويـد  به هر حال او با خنده و لحن خاصي به راوي مي. خصوصيات آن اشاره رفت

  »!، جوون ببر خيرشو ببينيهانخري؟ اين كوزه قابلي نداره  يآيا نديده م«
خري؟ يعني جوانب كار  گويد كه آيا نديده مي او به راوي و با اين لحن خاص مي

و  ي دو هـزار  اي؟ و فرهنـگ و انديشـه   ارزش واقعي آنرا فهم كرده اي؟ را سنجيده
جرا، آگاهي داري؟ او اي و از كم و كيف ما چهار صد ساله را مورد تحقيق قرار داده

ي  و بـه خصـوص گفـتن كلمـه    ! هان، خيرشـو ببينـي   قابلي نداره: گويد طوري مي
ترس نه به معنـاي هـراس كـه در مفهـوم     . انگيزاند جوون؛ كه ترس راوي را بر مي

و درين صورت پيرمرد، افكار اين فيلسـوف  . واقعي فارسي آن، يعني فكر و انديشه
ي مضـحك و   د و زياد آنرا جدي نگرفته و بـا خنـده  انگار جديد را، جوان و خام مي

  . كند اش، راوي را تمسخر مي زننده
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بار نـه دو قـران و يـك عباسـي كـه در       و جواب راوي به صورتي است كه اين
آمده بود و معادل دو هزار و چهار صـدم يـك درهـم بـود      بوف كورقسمت اول 

يـن نقطـه و در ايـن    ؛ بلكـه در ا )اشاره به چهارهزار وپانصد سـال پـيش اسـت   (
گـذارد و ارزش فرهنـگ    ي سـفره مـي   برخورد، دو درهم و چهار پشيز در گوشه

منحرف شده را كه مردم آن به اديـان و مـذاهب گونـاگون و دنيـايي موهـوم و      
كنـد و ايـن پاسـخ     اند، به پشيزي ارزش گذاري مي پست و خرافاتي، دچار شده

  . دندان شكني براي پيرمرد فيلسوف است
ي چيزهـاي   ي بساط جلوي پيرمرد، بوي زنـگ زده  كند كه از همه اره مياو اش

چـرا كـه   . رسد كه زندگي آنهـا را جـواب كـرده اسـت     چرك وازده به مشام مي
هاي فكري و ديني كه عالمتهاي آن در خود پيرمرد خنزري وجود دارند  دستگاه
اشـياء   اش موجود است و هرگز بـر ايـن   طور اشيايي كه در بساط سفره و همين

. پويايي نيست واقعيتشود؛ داراي هيچ  وازده شده و حقير، نه اضافه و نه كم مي
اند و اجتماع يا افرادي كه بـه آن   ها، در بستر خود راكد مانده اين افكار و انديشه

باور دارند، نيز راكد و ناپويا هستند و خود را كـامالً تسـليم خرافـه و موهومـات     
ي قـوي   مقابـل آن يعنـي زنـدگي و حركـت كـه نشـانه      ي  ازينرو نقطه. اند كرده

را بـا خـود    واقعيـت حوادث تازه و تحرك و بالندگي اسـت و  ي جستجو، پويايي
زده را، جـواب داده و  همراه دارد، آن بساط و آن افكار عقيم مانده و راكد و زنگ

كند كه خود پيرمـرد وازده اسـت و اشـياء     راوي تاكيد مي. آنها را رد كرده است
و از سويي ديگر همين اشياء مرده . اند اطش همه مرده، كثيف و از كار افتادهبس

كه سنبلهاي مختلف افكار و عادات پيرمرد خنزري است؛ چه زندگي سـمجي را  
  !داراست؟

كند، معناي اين اشياء كثيف  براي راوي كه در فضاي فلسفه و تفكر، زيست مي



 

287 
 

اي زنـده، چنـين تـأثيري را در او    و تأثير آنها به حدي است كه آدمه. زياد است
خيلي زود و در بند بعدي، . اند كه ناگفته علت يا علتهاي آن آشكار است نداشته

اش، از نظر راوي مطرح شده و  وضعيت و مقام پيرمرد خنزرپنزري و بساط سفره
و پا به پا خواهيم ديـد كـه در وجـود راوي    . شويم ما بهتر و بيشتر با او آشنا مي

هاي بيشمار، اما تغيرات  هرچند همراه درد. عميق روي داده است يك دگرگوني
  . شود تر مي اش بر عليه اوهام جدي او جدي و مبارزه

  73بند 
بـا يـك گـداي    ... ولي ننه جون برايم خبرش را آورده بود، به همه گفتـه بـود  

ام گفت رختخواب زنم شپش گذاشته بوده و خودش هم بـه حمـام    دايه! كثيف
ي  است؟ البد يك سايه ي حمام چه جور بوده ي او به ديوار عرق كرده رفته سايه

رفته ايندفعه از سليقه زنم بدم  هم ولي روي. شهوتي كه به خودش اميدوار بوده
نيامد، چون پيرمرد خنزر پنزري يـك آدم معمـولي لـوس و بيمـزه مثـل ايـن       

ردها، اين كنند نبود اين د هاي تخمي كه زنهاي حشري و احمق را جلب مي مرد
قشرهاي بدبختي كه به سر و روي پيرمرد پينه بسته بود و نكبتي كه از اطراف 

دانست ولي او را مانند يك نيمچه خدا نمايش  شايد هم خودش نمي. باريد او مي
  . ي كثيفي كه جلو او بود نماينده و مظهر آفرينش بود داد و با آن سفره مي

آمد  هاي عربي بيرون مي از اليش آيه آري جاي دوتا دندان زرد كرم خورده كه
داد، كـه مـرا    همين زن كه مرا به خودش راه نمـي . روي صورت زنم ديده بودم

با وجود اينكه تاكنون . كرد ولي با وجود همه اينها او را دوست داشتم تحقير مي
  !نگذاشته بود يكبار روي لپش را ببوسم

اي كـه   داي عجـز و البـه  صـ . آفتاب زردي بود، صداي سوزناك نقاره بلند شد
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حال بحران، حالي كه . كرد ي خرافات موروثي و ترس از تاريكي را بيدار مي همه
  . قبال به دلم اثر كرده بود و منتظرش بودم آمد

دهـد، از جملـه    ي اين اخبار و اطالعات را به ديگران خبر مي دايه اجتماع همه
از نظـر  . اي تنگاتنـگ دارد  طـه و اينكه پيرمرد بساطي با لكاته، راب. به خود راوي
است، چرا كه پيرمرد، با وجود آنهمه كثافت  ي لكاته، اينبار بد نبوده راوي سليقه

و زنگ زدگي اشياء و اطرافش، موجودي است كه با فكـر و انديشـه سـر و كـار     
 اشـان   عـد شـهوت را در زنـدگي   دارد و مثل آن ديگراني نيست كه تنها و تنهـا ب

شهرت و شـهوت خـويش، از هـيچ    قدرت، براي رسيدن به  دنبال كرده باشند و
پيرمرد درست بر خالف ديگران، تا سر حد مظهـر  . گردان نيستند جنايتي روي

ي لكاته  پس سليقه. كند و از نظر راوي او يك نيمچه خداست آفرينش جلوه مي
چرا كه دست كم پيرمـرد فيلسـوف حريفـي جـدي در     . نماياند بار بهتر مي اين
هاي فاحشي  ها، براي راويست و از اين رو با ديگران تفاوت خورد انديشهان برميد
  . دارد

آري جاي دو تا دندان زرد كرم خورده كه «: كند كه راوي فكورِ بوف، اشاره مي
همين زن كه . آمد روي صورت زنم ديده بودم هاي عربي بيرون مي از اليش آيه

د ولي با وجود اينها او را دوست كر داد، كه مرا تحقير مي مرا به خودش راه نمي
، خداي اديان را بوف كوري  پس هم پيرمرد خنزري و هم روايت كننده ».داشتم

در حقيقت و چنانچه پيشتر رفت و خود راوي اشـاره كـرده بـود،    . دوست دارند
امـا نـوع   . همه اطرافيان و ساكنين شهر ري، عاشق اين موجود موهـوم هسـتند  

ي آنها به يك سوي و خود راوي در سوي ديگر؛ با هم  نگاه و دوست داشتن همه
، چرا كـه ديگـران بـه داليـل گونـاگوني از قبيـل تنبلـي ذهنـي        . متفاوت است

خواسـتن  ، واهمـه و تـرس از جهـنم   ، خواستن مقام و شهرت، ليبيدوي انحرافي
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و حتي كشتن ديگرانـي بـا دسـتاويز قـرار     ! ي آن در جهاني ديگر زندگي و ادامه
اما راوي خواهـان  . كند نبل آن قصاب محله است؛ نمود پيدا ميس دادن دين كه

پشت كرده  ها هاي پوچ رجاله ي خواسته شناخت و درك واقعيت است و به همه
ازاين رو اين عشق يا دوست داشتن لكاته، به دو دريچه و دو نگاه مختلف . است

يت نگاه دارد ولي كيف به هر حال هركسي معشوق را دوست مي. شود مربوط مي
و در اين ميـان پيرمـرد خنـزر پنـزري بـا وجـود       . آدمها به موضوع متغاير است

همه كثافت كه در اطرافش پراكنده است، حريـف ميـدان انديشـه و يكـي از      آن
  . عاشقان لكاته است كه از نظر راوي، يك نيمچه خداست

بـوف  وحاالست كه روند حقيقت و آشكار بودن بسياري از نقـاط آن، مـاجراي   
را به اوج رسانده و در چند بند پيش رو، شـاهد ايـن تحـوالت و جـذابيتها      كور

  :دهد چه، راوي اينگونه ادامه مي. خواهيم بود

  74دبن
رفتم در رختخواب . شدم بود، داشتم خفه مي حرارت سوزاني سرتاپايم را گرفته

هايم را بستم از شدت تب مثل اين بود كه همـه چيزهـا بـزرگ     افتادم و چشم
بـود،   سقف عوض اينكـه پـايين بيايـد بـاال رفتـه     . ده و حاشيه پيدا كرده بودش

بي جهت بلنـد شـدم در رختخـواب نشسـتم، بـا      . داد لباسهايم تنم را فشار مي
  :خودم زمزمه كردم

بعـد  . كت شدماناگهان س«... تحمل ناپذير است... بيش از اين ممكن نيست“ 
بعـد   »... بـيش از ايـن  « :گفـتم  ميبا خودم شمرده و بلند با لحن تمسخر آميز 

كردم متوجه نبودم،  من به معني لغاتي كه ادا مي »!من احمقم« :كردم اضافه مي
شايد براي رفع تنهايي بـا  . كردم فقط از ارتعاش صداي خودم در هوا تفريح مي
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زدم در اين وقت يك چيز باور نكردني ديدم در باز شد  ي خودم حرف مي سايه
افتاد باز هم جاي شـكرش   شود گاهي به فكر من مي معلوم مي .مدآ  و آن لكاته

كشم و آهسته خواهم  دانست كه من زنده هستم و زجر مي باقي است او هم مي
دانست كه براي خاطر  خواستم بدانم آيا مي مرد جاي شكرش باقي بود فقط مي

ترين مردمـان روي   دانست آنوقت من خوشبخت اگر مي. مردم او بود كه من مي
اي از  دانم چـه اشـعه   نمي. زمين بودم اين لكاته كه وارد شد افكار بدم فرار كرد

كرد كه به من تسكين داد ايندفعه حالش بهتر  وجودش، از حركاتش تراوش مي
بود، فربه و جا افتاده شده بود ارخلق سنبوسه طوسي پوشيده بود، سـرخاب و  

قلم آرايش وارد اتاق من مختصر با هفت . سفيد آب و سورمه استعمال كرده بود
ي  مثل اين بود كه از زندگي خودش راضي است و بي اختيار انگشت سبابه. شد

دست چپش را به دهن گذاشت آيا اين همان زن لطيف، همان دختـر ظريـف   
پوشـيد و كنـار نهـر سـورن بـا هـم        اثيري بود كه لباس سياه چين خورده مي

آزاد بچگانه و موقت داشت و  كرديم، همان دختري كه حالت سرمامك بازي مي
مچ پاي شهوت انگيزش از زير دامن لباسش پيدا بود؟ تا حـاال كـه بـه او نگـاه     

اي از جلـو   شدم، در ايـن وقـت مثـل اينكـه پـرده      كردم درست ملتفت نمي مي
هاي دم دكان قصابي افتادم او برايم حكم  دانم چرا ياد گوسفند چشمم افتاد نمي

ده بود و خاصيت دلربايي سابق را به كلي از دست يك تكه گوشت لخم پيدا كر
ي سنگين و رنگين شده بود كه به فكر زندگي بـود،   داده بود يك زن جا افتاده

با ترس و وحشت ديدم كه زنم بـزرگ و عقـل رس   ! زن من! يك زن تمام عيار
شده بود، در صورتي كه خودم به حال بچگي مانده بودم راستش از صورت او، از 

من و من  داد اال به زني كه به همه كس تن مي. كشيدم ش خجالت ميهاي چشم
وقتي كه يك صورت  آن. دادم فقط خودم را بياد بود موهوم بچگي او تسليت مي
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ساده بچگانه، يك حالت محو گذرنده داشت و هنوز جاي دندان پيرمرد خنـزر  
  . شد نه اين همان كس نبود پنزري سر گذر روي صورتش ديده نمي

. پس آفتاب زردي، سر بر آورده و صداي سوزناك نقاره بلند شده اسـت  .خوب
ي خرافات به ارث رسيده و هراس از  هايي كه همه صداي عجز و ناتواني و گاليه

  . تاريكي را بيدار كرده است

ها و ديگر تبليغات موهوم در كوچه  وسقف ذهن راوي، از صداي سوزناك نقاره
آمدن و حقيـر شـدن، بـاال رفتـه و بـا شـناخت        و مسجد و بازار، به جاي پايين

عميقي كه از اين رفتارها و خرافات پيدا كرده است، ذهـن و فكـر او منسـجم و    
تحمـل  ... بـيش از ايـن ممكـن نيسـت    «: گويد شود و به خودش مي تر مي دقيق

و اين ياد آوري، مبني بر ايـن اسـت كـه تحمـل ناپـذير بـوده و        »...ناپذير است
ي او را  ايــن ممكــن نيســت؛ و ايــن چگــونگي عمــق انديشــهبردبــاري بــيش از 

هـا و   هاي مسـاجد و زيارتگـاه   ها بر باالي مناره و صداي سوزناك نقاره. رساند مي
هاي مقدس شـده و پرسـتش گاههـا و در     ها بر منبرها و مكان قيل و قال رجاله

  . كل، اين فضاي خفقان؛ تحمل ناپذير است و بايستي كاري كرد
. دهـد  نين حال و هوايي است كه اتفاقي باور نكردنـي روي مـي  و درست در چ

همه مدت و بي اعتنايي به راوي، مختصر با هفت قلـم   چرا كه لكاته، پس از اين
  اما چرا؟. شود آرايش، وارد اتاق او مي

ناگفته آشكار است كه قبال راوي بر سر بساط پيرمرد فيلسوف حاضر شده بود 
ي دو هزار و چهار صـد يـا دو هـزار و     منحرف شده و براي فرهنگ بر باد رفته و

پانصد ساله، پشيزي قايل شده و آنرا تهي و بي ارزش دانسـته اسـت و لكاتـه از    
خبر دار شده اسـت  ) پيرمرد خنزر پنزري(اين موضوع و از طريق فاسق خويش 
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و از سويي ديگر او نيز به كم و كيف ماجرا آگاهي دارد و از حركت راوي مبنـي  
ازينرو براي انحراف راوي از مسـير  . وپاشي دستگاه وهم و خرافه، آگاه استبر فر

خويش، و براي به دام انداختن او، هفت قلم آرايش كرده و با اين طرز لوندگي و 
ـ    سـوي خـويش جلـب نمـوده و حاصـل        هفريبندگي، قصـد دارد كـه راوي را ب

  . هاي او را خفه كند و آنرا راكد سازد ت و انديشهاتحقيق
راموش نكنيم كه با وجود درك عميق و آگاهي راوي از حقيقت و شـناختش  ف

ي خرافات موروثي كه از بچگي در گوش او خوانده شده هنوز  از لكاته؛ به واسطه
چـرا كـه   . دهـد  هم در مقابل خداوند خيالي، نوعي كشـش از خـود نشـان مـي    

  ».اين لكاته كه وارد اتاقم شد، افكار بدم فرار كرد«: نويسد مي
از زنـدگي خـودش راضـي اسـت و دوسـت دارد كـه       ) لكاتـه (از سوي ديگر او 

پس آمدن او به اتاق ذهن راوي بـا  . همچنان مورد احترام و پرستش مردم باشد
  . خاص نيست ياي، خالي از هدف چنين شيوه
ي دست چپ خود را به دهن گرفته، و قـبال   كه لكاته انگشت سبابه و در حالي

پرسد كه آيا اين لكاته، همان دختر  رده بوديم؛ راوي مياز اين موضوع صحبت ك
پوشيد و كنار نهر سورن بـا   ظريف اثيري نيست كه لباس سياه چين خورده مي

ها و ياد آوري اينكه، اين  كرده است؟ و با نوشتن اين جمله او سرمامك بازي مي
 هـا و  لكاته، همان وهـم اوليـه اسـت كـه در بچگـي هـا، بـا تفسـيرها و مغلطـه         

ي هفـت قلـم آرايـش     و اين خرافـه . اند هاي بسيار زياد؛ با او آشنا كرده سفسطه
زيـر  (سـتر اوليـه   بكرده، همان كسي است كـه در هـزاران سـال پـيش، او را از     

بيـرون آورده و بـر تـن او    ) با نيلو فرهاي كبود بي بو و بي خاصيت، درخت سرو
دم، رواج داده بـا نقـاره و   اند و در ميان مـر  اي پوشانيده لباس سياه چين خورده

  . اند هاي موسوم به آسماني؛ تبليغ كرده تالوت كتاب
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و . آري اين موجود اثيري و خيالي حاضر در اتاق، كسي جز وهم اوليـه نيسـت  
اي از جلـو   در اين وقت مثل اينكه پرده... « گويد در نتيجه گيري اين مطلب مي

كان قصابي افتادم او برايم حكم هاي دم د دانم چرا ياد گوسفند چشمم افتاد نمي
يك تكه گوشت لخم را پيدا كرده بود و خاصيت دلربـايي سـابق را بـه كلـي از     

ايـن وهـم را    نگاه به دور دستان و كتـاب زنـدگي  از اين رو با ».-دست داده بود
و خـداي اوهـام و   . افتـد  هـاي دم دكـان قصـابي مـي     ورق زدن، به ياد گوسـفند 
سابق را نداشته و تا حد يك تكه گوشت لخم و مرده، خرافات، ديگر آن دلربايي 

و هـيچ  . پايين آمده اسـت و از نظـر راوي ديگـر داراي هـيچ جـذابيتي نيسـت      
كند كـه وهـم اوليـه، بـه صـورتي       او با تعجب اضافه مي. حقيقتي را در بر ندارد

چـرا كـه در   . رس و بزرگ شده است اعجاب انگيز، از داالن قرنها گذشته و عقل
اند و اين وهم و خيال اوليه را پـرورش داده،   همه سال، هزاران آدم آمده طي اين

ي هسـت آن بـر    كـه اسـاس و پايـه    اش اند و نهايتاً از وجـود اثيـري   بزرگ كرده
اند كـه   موهومات و خرافات نهاده شده، و در نهايت خدايي قادر و متعال ساخته

ن موجـودي خيـالي را بـه    توان با او اخـتالط كـرد و چنـي    تنها با زبان عربي مي
اند و در حقيقت، تصوير زمين را به آسمان منتقل  سوي آسمانها، پرتاب كرده آن

كه راوي به همان  نمايد در صورتي از اين رو لكاته عقل رس و بزرگ مي. اند كرده
  اما چرا؟. حال بچگي مانده است

نكه دسـتگاه  اول اي. راوي هزار البته كه در زمان بچگي مانده است به دو دليل
فكري او كه بر ضد چنين موهوماتي است، جوان است و هنوز رشد كافي نكرده 

ي لعابي رو بـه او   و پيرمرد خنزري از روي قصد و عمد، به هنگام فروختن كوزه
ي  دوم اينكه از آغاز تولد راوي كه نماينده. »ببر جوون، خيرشو ببيني« :گويد مي
وجـود خـدايي بـزرگ در گـوش او، انجـام      ي انسانهاست، تبليغ خرافات و  همه
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هاي گوناگون، افكار انحرافي و غيـر علمـي را در نهـاد او حـك      گرفته و به شيوه
و بچه هرگز تـوان جـدا كـردن واقعيـت و وهـم را نداشـته و نـدارد و        . اند كرده
از ايـن رو  . تواند اين دو را تفكيك كرده و آنـرا داوري نمايـد   توانسته و نمي نمي

در . بينـد  زيرا كه او حقيقت وهم را، اآلن در برابر خود مي. بچه است راوي هنوز
ديد و با آن  بايستي او را مي ميو در همه حال، ايام كودكي  همانكه، در صورتي

گرفت و به عنوان دست كم يك دوسـت، بـا او درد دل    ، تماس ميشد روبرو مي
زنـي كـه بـه همـه     « استراوي در پايان بند شرح باال را اينگونه نوشته . كرد مي

داد اال به من و من فقط خودم را به ياد موهوم بچگي او تسليت  كس تن در مي
زماني كه هنوز جاي دنـدان پيرمـرد خنـزر پنـزريِ سـر گـذر، روي        ». دادم مي

و از سويي ديگر راوي با شناخت عميق از حقيقـت؛ بـه   . شد صورت او ديده نمي
اه پـر نشـيب و فـراز، رنـج هـاي فراوانـي را       اي باال رسيده است ودر اين ر مرتبه

  .     متحمل شده است

  75بند 
آيا تو آزاد نيستي، آيا :من جوابش دادم »حالت چطوره؟«و به طعنه پرسيد كه 

او در را بهـم زد و  « كني به سالمتي من چكار داري؟ خواد نمي هرچي دلت مي
با آدمهاي دنيا، با  من نگاه بكند گويا من طرز حرف زدن اصالً برنگشت به. رفت

كردم عاري از هر  آدمهاي زنده را فراموش كرده بودم او همان زني كه گمان مي
چندين بار خواستم بلنـد شـوم   ! گونه احساسات است از اين حركت من رنجيد

بروم روي دست و پايش بيافتم، گريه بكنم، پوزش بخـواهم آري گريـه بكـنم،    
شـدم چنـد دقيقـه،     يه بكنم راحت ميتوانستم گر كردم اگر مي چون گمان مي

هـا شـده بـودم و از درد     دانم مثل ديوانـه  چند ساعت، يا چند قرن گذشت نمي
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توانسـتم   كردم يك كيف وراي بشري، كيفي كه فقـط مـن مـي    خودم كيف مي
در . توانستند تا اين اندازه كيف بكنند بكنم و خداها هم اگر وجود داشتند نمي

هـا، بـه طبيعـت، بـه      ردم، برتري خودم را به رجالهآنوقت به برتري خودم پي ب
ي شهوت بشر هستند يـك خـدا شـده     خداهايي كه زاييده. خداها حس كردم

و اليتناهي در خـودم   تر بودم؛ چون يك جريان جاودان بودم، از خدا هم بزرگ
  ... كردم حس مي

ي فكـور و حسـاس، درسـت     هاي عميقِ اين گوينده حاصل تحقيقات و انديشه
ي راوي  اي خواب گرد، به خانه كه زن اثيري، به شيوه بوف كورقسمت اول  مثل
يـار او قـرار داده بـود در اينجـا نيـز تكـرار       تبود و جسم و جـانش را در اخ  رفته
  . شود مي

شـود بـه ميـدان ذهـن راوي بيايـد و       و اين خود زن لكاته اسـت كـه ناچـار مـي    
اي تمـام عيـار خـود را     رو بـه گونـه  هاي او باشد از ايـن   پاسخگوي سواالت و گاليه

بر خورد راوي با او تند و خشن . آرايش كرده و در اتاق ذهن راوي حاضر شده است
كـه حاصـل ايـن برخـورد تنـد،      . آورد هاي لكاته را بـه رويـش مـي    گي است و هرزه

و پـس از آن چنـدين بـار راوي    . ي راويست گريختن خداي اوهام، از ميدان انديشه
و . كشـاند  كوهش قرار داده و باز هم خود را به زير نقد و بررسـي مـي  خود را مورد ن

ولي از سويي قدرت و استحكام . و به دامان خداي باز گردد! خواهد كه توبه كند مي
هر چند اين كيف و . شود حقيقتي كه به آن رسيده است، باعث كيف و شادي او مي
وجـود او؛ همـراه بـا درد     شادي، ناشي از درك رئال و شكست ِ بـزرگ ِ اوهـام، در  

كنـد   او اشاره مي. اش وراي بشري است عد لذت و شاديو از سويي ب. است  عظيمي
  ».توانستند تا اين اندازه كيف بكنند و خداها هم اگر وجود داشتند، نمي« :كه
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داشـتند،   ر راوي هيچ خدايي يا خداياني وجود ندارند و اگر هم وجود ميظاز ن
و درست در همين نقطه اسـت كـه بـه    . رسيد نمي پاي اواشان به  كيف و شادي

و اين برتري در مبـارزه و انديشـه و درك حقيقـت، بـه     . برد برتري خود پي مي
او به . سراسر ِ اين غمها و رنجها را كشيده است، آساني به دست نيامده و برايش
امـا ايـن   . كنـد  ها، طبيعت و خدايان؛ اشـاره مـي   برتري خودش نسبت به رجاله

  چگونه است؟
و فـراز و نشـيب اتفاقـات     ساسخ اينكه، از ابتداي ماجرا تا كنون، او در كشا قوپ

ها درگير بود و اين درگيري در دو نقطه  ي رجاله جاري، با جهان خفيف و فرومايه
اش و ميان كوچـه و بـازار، از دايـه و     جريان و ادامه داشت در بيرون از اتاق ذهني

چنـين ايـن جنـگ و كشـمكش در      و هـم . يرمرد بساطيلكاته گرفته تا قصاب و پ
هـا و   ي گوشـه  وجود خود او نيز اتفاق افتاده بود و ناچار بود به قول خودش؛ همـه 

هـا آشـكار    و حاال برتري او نسبت به رجاله. زواياي ذهن را مورد بررسي قرار بدهد
. شـود چرا كه بزرگ ايشان ناچار شده است از در دوستي وارد ذهـن راوي ب . است

اول اينكه انسان اگر چـه جزيـي از   . برتري راوي نسبت به طبيعت هم معلوم است
طبيعت باشد اما همواره تالش كرده است تا بر روي اين اسب سـركش نشسـته و   

اي  آنرا تا سر حد توان كنترل بكند و چگونگي اتفاقـات را در طبيعـت و بـه شـيوه    
و در آخر اينكـه راوي  . است تهپس آدمي بر طبيعت پيشي گرف. علمي، درك نمايد

و  آليسـم  ي اردوگـاه ايـده   به خدايان برتري دارد چرا كه درست بـرعكس انديشـه  
ي خدا نبوده و نيسـت و حقيقـت بـه     دست نشانده و خليفه ، آدمافالطون باوري

ي بشـر   گونه ديگري است حاكي از اينكه اين خدايان هستند كه دست نشـانده 
ازاين رو . است كه خدايان را ساخته و پرداخته استبوده و هستند و اين انسان 

  . ساده است واقعيتيبرتري راوي نسبت به خدايان قطعي است و ادعاي او 
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در خصوص متافيزيك در همين چند جمله اسـت حـاكي    بوف كورب كالم و لُ
  . ي شهوت بشر هستند خدايان زاييده :از اينكه

ي شرح داده شد و نيازي به تكرار داليل اين موضوع در خالل داستان، يكي يك
يـك خـدا شـده     « :نويسد كه به هر حال در پايان بند، روايت كننده مي. نيست
تر بودم، چون يك جريان جاوداني و اليتناهي در خـودم   از خدا هم بزرگ. بودم

اين جريان جاوداني و اليتنـاهي كـه راوي فكـور، در خـودش      »...كردم حس مي
در خصوص جهان هستي فهميدن و . هاست موضوع بسياري لكند شام حس مي

است و اين سير  اي جريان داشته درك كردن اين مسئله كه تكامل در هر پديده
ها مربوط اسـت و خـود آدم    ها و سياره تكاملي به سراسر جانداران و حتي ستاره

امروزه واز گذشت هزاران سـال، داراي نشـيب و فرازهـاي     اش به در روند تكاملي
تر از همه اينكه او پي برده است كه خود حقيقـت   است و مهم زيادي بودهبسيار 

شدند و  همه خدايان مختلف ساخته نمي وگرنه اين. است نيز در دست تغيير بوده
ــد يكــديگر را تكميــل نمــي ــپــس ا. كردن ــت،  ي ــان جــاوداني و بــي نهاي ن جري

تاده بود و اش نياس ايست غير قابل توصيف كه هرگز از حركت و بالندگي زنجيره
تر اسـت و   ازاين رو حس راوي مبني بر اين است كه از خداها بزرگ. ايستد نمي

اما به ماجرا برگرديم و ببينيم با وجود اين عظمت . داليل آن حائز اهميت است
توانـد باشـد و يـا     ها، چه مـي  و وااليي، نقش او در زندگي فعلي و در ميان رجاله

ليف او كامالً با لكاته روشـن شـده اسـت و يـا     چگونه است؟ و ديگر اينكه آيا تك
  !نيز هست) راوي(اينكه هنوز خطر بر طرف نشده و احتمال لغزش اين خدا

  76بند 
كردم سنگدل نبود، بلند شدم  ها هم كه تصور مي قدر ولي او دوباره برگشت آن
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صورتم را به ساق پاي . دامنش را بوسيدم و در حالت گريه و سرفه به پايش افتادم
م سـ مثـل ايـن بـود كـه ا    . اش او را صـدا زدم  ماليدم و چند بار به اسم اصلي او مي
... لكاته« :گفتم قلبم؛ در ته قلبم مي ياما تو. اش صدا و زنگ مخصوصي داشت اصلي
داد، تلخ وماليم وگس بـود   ي خيار مي هاي پايش را كه طعم كونه ماهيچه »!لكاته

دانم چقدر وقت گذشت همين كه به  ، نميقدر گريه كردم، گريه كردم آن. بغل زدم
ي كيفها و نوازشها و  شايد يك لحظه نكشيد كه همه. است خودم آمدم ديدم او رفته

كه پـاي بسـاط     دردهاي بشر را در خودم حس كردم و به همان حالت مثل وقتي
نشيند، جلو  نشستم، مثل پيرمرد خنزر پنزري كه جلو بساط خودش مي ترياك مي

طـور بـه    خوردم، همين ن نميازد مانده بودم از سر جايم تك ه دود ميپيه سوزي ك
ها مثل برف سياه روي دست و صـورتم   كردم دوده ي پيه سوز خيره نگاه مي دوده
ام يك كاسـه آش جـو و تـر پلـو جوجـه بـرايم آورد، از        وقتي كه دايه. نشست مي

  . رفت و سيني شام از دستش افتاد بزورترس و وحشت فرياد زد، عق
بعد بلند شدم سر فتيله را با گلگير . من خوشم آمد كه اقال باعث ترس او شدم

ي  چـه قيافـه  . ماليـدم  ها را بـه صـورت خـودم مـي     دوده. زدم و رفتم جلو آينه
كــردم، دهــنم را  كشــيدم ول مــي بــا انگشــت، پــاي چشــمم را مــي !ترســناكي

گرفتم و از دو   ميكردم، زير ريش خود را باال درانيدم، توي لپ خودم باد مي مي
هـاي   آوردم صورت من استعداد بـراي چـه قيافـه    دادم، ادا در مي طرف تاب مي

هـاي مضـحك،    گويا همه شـكلها، همـه ريخـت   . مضحك و ترسناكي را داشت
ترسناك و باور نكردني كه در نهاد من پنهان بود به ايـن وسـيله همـه آنهـا را     

كردم و در عين  اختم و حس ميشن ديدم اين حاالت را در خودم مي آشكارا مي
. ها در من و مال مـن بودنـد   ين قيافهاي  همه. آمدند حال به نظرم مضحك مي

صورتكهاي ترسناك و جنايتكار و خنده آور كه بيك اشاره سر انگشـت عـوض   



 

299 
 

شدند شكل پيرمرد قاري، شكل قصاب، شكل زنم، همـه اينهـا را در خـودم     مي
  ها در من بـود ولـي هـيچ    ه همه اين قيافهگويي انعكاس آنها در من بود. ديدم

آيا خميره و حالت صورت من در اثـر يـك تحريـك    . كدام از آنها مال من نبود
مجهول، در اثر وسواسها، جماعها و نا اميدي هاي موروثي درست نشده بود؟ و 
من كه نگاهبان اين بار موروثي بودم، به وسيله يك حس جنون آميز و خنـده  

شايد فقط . ام نگهدارد فكرم متوجه نبود كه اين حاالت را در قيافهآور، بال اراده 
شد و حالت طبيعي كه بايـد   ام از قيد اين وسواس آزاد مي در موقع مرگ قيافه

  . گرفت داشته باشد به خودش مي
ي تمسـخر آميـز مـن روي     يا در حالت آخري هم حاالتي كه دائما ارادهآولي 

گذاشت؟  تر باقي نمي تر و عميق را سخت صورتم حك كرده بود، عالمت خودش
به هر حال فهميدم كه چه كارهايي از دست مـن سـاخته بـود، بـه قابليتهـاي      

ي خراشيده زننده و ترسناكي  يكمرتبه زدم زير خنده، چه خنده. خودم پي بردم
. شـناختم  چون صداي خـودم را نمـي  . بود، به طوري كه موهاي تنم راست شد

اي كه اغلب بيخ گلـويم پيچيـده بـود بـيخ      ك خندهمثل يك صداي خارجي، ي
گوشم شنيده بودم در گوشم صدا كرد همين وقت به سرفه افتادم و يـك تكـه   
خلط خونين، يك تكه از جگرم روي آينه افتاد، با سر انگشـتم آنـرا روي آينـه    

ي مهتابي، موهاي ژوليده  همين كه برگشتم ديدم ننجون با رنگ پريده. كشيدم
زده يك كاسه آش جو از همـان آشـي كـه بـرايم      بي فروغ وحشتهاي  و چشم

مـن دسـتها را جلـو صـورتم     . كرد آورده بود روي دستش بود و به من نگاه مي
  . ي پستو خود را پنهان كردم و رفتم پشت پرده گرفتم

گـردد و راوي دامـن او را بوسـيده و بـه      بينيم كه لكاته، باز دوباره بر مي و مي
  . زند اش او را صدا مي ند بار به نام اصليافتد و چ پايش مي
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ريزد  پس راوي در برابر لكاته حالتي از ضعف نشان داده و توبه كنان، اشك مي
كند و معلوم نيست كه اين نـام يعنـي    اي نمي ولي به نام اصلي لكاته هيچ اشاره

نام تواند  مي) توتميسم(تواند كه گل توتم باشد  مي! است؟ نام اولين خدا چه بوده
هـايي انسـانها، آنهـا را     د كـه در دوره شخورشيد و ماه و يا ستارگان بيشماري با

تواند جهوا يا همان يهوه باشد و يا در آخـرين   اند مي پرستيده كرنش كرده و مي
اصـلي و اصـيل او    نامولي به هر حال به اين . اهللا باشد  دين از گروه اديان سامي

امـا تـوي قلـبم، در تـه قلـبم      « :نويسـد  مـي  و در ادامه. شود اي نمي هيچ اشاره
  . »!لكاته... لكاته: گفتم مي

وش دينـي  غـ چرا كه اين خدا به مانند يـك لكاتـه، هـر دوره يـا شـبي را در آ     
  . گذرانده است

شـود، صـورت راوي، حالـت     هايي كـه از پيـه سـوز بلنـد مـي      با نشستن دوده
شود، از ترس سيني  مي ي اجتماع وارد كه دايه وحشتناكي پديد آورده و هنگامي

اشاره به اين نكته خالي از لطف نيست كه پيشـتر راوي  . افتد شام از دستش مي
اضافه  هاش بوده صحبت كرده بود ولي در اينجا ب ي آش كه غذاي اصلي از كاسه

ي  و راوي خوشحال است از اينكـه دايـه  . كند آش، به ترّ پلو جوجه نيز اشاره مي
و از سـويي ديگـر نيـز بـا     . شه دچار يا وادار كرده استاجتماع را به ترس و اندي

بـرد كـه صـورت او داراي چـه اسـتعداد       ها به صورت خود، پي مي ماليدن دوده
و پيشتر نيز، اين سناريو را در قالب شرح صـورتكها گفتـه بـود و    . عجيبي است

رسد كه ايـن صـورتكها و ايـن نقـش هـا كـه        اكنون هم باز به همان نتيجه مي
چراكـه حقيقـت   . باشـند  يي بر روي حقيقت هستند، همگي مضحك ميها پرده

وجودي در پشت آنهاست و با شناخت اين صورتكها و يا آرايش كردنهـاي آنهـا،   
و در مـورد  . شود مضحك و بي معني است ترس يا عالقه و كششي كه ايجاد مي



 

301 
 

بايي آنها آليستي، اگر كسي بتواند زي هاي متافيزيكي و ايده اديان و افكار وعقيده
ي  و اصـوالً همـه  . ي واقعي و خشن آنها آشكار خواهد شـد  را بردارد آنگاه چهره

اديان به آرايش زيبايي خود، شديداً مشغولند؛ به خصوص در ابتداي ظهورشـان  
كه قدرت را بـه   كه اوج زيبايي ظاهريشان است اما پس از چند سالي و هنگامي

  . شود يدار ميي خشن و حقيقي شان پد دست گرفتند، چهره
. برد كه استعداد اشكال گوناگون را در خودش داراست به هر حال راوي پي مي

. شكل پيرمرد قاري، شكل قصاب، شكل زنش و همه اينها را در خود سراغ دارد
ها در  ن قيافهيي ا است همه كند كه انعكاس اينها در او بوده و در دنباله اشاره مي

  . از آنها مال او نبوده و نيستكدام   جود داشت اما هيچواو 
درست است كه انسان استعداد خوي وحشي گري را دارد ولي اين توان كشتار 
. و از بين بردن ديگران، از طبيعت ذاتي وحقيقي او دور است، پس مردود اسـت 

درست است كه استعداد فيلسوف بودن در اوست، اما انحـراف انديشـه، افكـار و    
خواند، خـالي   رمرد قاري كه شبهاي جمعه قرآن ميراكد كردن آن به صورت پي

كه  و در پايان اين. از اشكال نيست، پس اين چهره نيز انحرافي از حقيقت است
بـه كـار   ) زن او(در راوي استعداد خدايي نيـز هسـت كـه در اينجـا بـا سـنبل       

و در طي هزاران سال، كساني كـه از خـويش   . است اما اين نيز مردود است رفته
اعـث  بته است؛ خطايي است كـه  خاند و يا اجتماع از ايشان، خدا سا تهخدا ساخ

از طرفـي نيـز   . اسـت  انحراف افكار و انديشه و اجتماعات بشري از واقعيت بـوده 
دانند كه بسياري از همين پيامبران مطـرح شـده در اجتماعـات، داراي     همه مي
در كنار خدا قـرار  . اند اند و ادعاي ارتباط با خدا را كرده هاي فلسفي بوده انديشه

گرفتن و با او ارتباط داشتن، براي ايشان مقام و منزلتي بلند را در ميان اجتماع 
مهيا كرده است و از اين رو ايشـان، خـداي گونـه بـر مـردم و رعايـاي بيچـاره        
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. شـود  ودر نگاه به تاريخ اديان، اين مسئله به وضوح ديده مـي . اند حكومت كرده
و آن بـودا اسـت كـه بـه دنبـال      . رد، در استثناء قـرار دارد در اين راستا يك مو(

چه، او شـاهزاده بـود و   . است و مسير او با ديگران مغاير است قدرت مادي نرفته
كرد، اما به نفع مردم و در مبارزه بر عليه رنج، قدرت را ترك  در قصر زندگي مي

  .)كرد و جنگل نشين شد
كه آخرين صورتك نيز، مسـتعمل و از  كند و اين راوي باز هم به مرگ اشاره مي

كار افتاده شده وبا آمدن مرگ، بي اعتباري صورتك مشـخص شـده و حقيقـت    
ام از قيـد ايـن    شايد فقط در موقع مرگ قيافه: نويسد چرا كه مي. شود آشكار مي

  . گرفت شد و حالت طبيعي كه بايد داشته باشد به خودش مي وسواس آزاد مي
دن مسائل و جمع بندي كردن آنها، به اشتباه خود پي او با تجزيه و تحليل كر

اش  برد و توبه كردن در برابر لكاته را به مانند ضعفي شديد در دستگاه فكري مي
داند و ازاين رو باز هم تنبيه شده و هنگـام سـرفه كـردن، يـك تكـه خلـط        مي

كـه علـت آن در واقـع بوسـيدن     . افتد يك تكه از جگرش روي آينه مي، خونين
لكاتـه صـدا    با وجود اينكه از ته قلبش او را. ي او و پاي لكاته است و توبه دست

رفت كه حقيقت را به بازي بگيرد و به  كرده بوده ولي از چنين كسي انتظار نمي
 واقعيتخاطر كششهاي شهواني و يا به دست آوردن قدرت به مانند ديگران، به 

ل يك تكـه خلـط خـونين و يـا     ي عمل او، به شك از اين رو نتيجه. شت پا بزندپ
  . افتد ي حقيقت مي اي از جگرش بر روي آينه تكه

و در اين حال و هوا ننه جون با غذاي هميشگي راوي و خالي از گوشت يعنـي  
شود و راوي به خاطر كاري كه كرده اسـت و در مقابـل لكاتـه     آش جو، وارد مي

ي  و پشـت پـرده   ضعف نشان داده است؛ شديداً از خودو اجتماع خجالت كشيده
  . شود اتاق ذهنش پنهان مي
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  77بند
بوي تند . داد ي آتشين فشار مي وقتيكه خواستم بخوابم، دور سرم را يك حلقه

. شهوت انگيز روغن صندل كه در پيه سوز ريخته بودم در دماغم پيچيـده بـود  
ي خيار با تلخي ماليمي دردهنم  داد وطعم كونه هاي پاي زنم رامي بوي ماهيچه

ران، سـاق پـا، بـازو    :ماليدم و در فكرم اعضاي بـدنم   دستم را روي تنم مي. بود
رماي تـن  گخط ران و سرين، . كردم وهمه آنها را با اعضاي تن زنم مقايسه مي

تر بود، چون صورت يك  از تجسم خيلي قوي. زنم، اينها دوباره جلوم مجسم شد
يـك  . ن باشـد خواسـتم تـن او نزديـك مـ     حس كردم كه مي. احتياج را داشت

ولـي ايـن   . ي شهوت انگيز كافي بود حركت، يك تصميم براي دفع اين وسوسه
ي آتشين دور سرم به قدري تنگ و سوزان شد كه به كلي در يك درياي  حلقه

  . مبهم و مخلوط با هيكلهاي ترسناك غوطه ور شدم
ي مست بيدار شدم كـه از تـوي    از صداي يكدسته گزمه. هوا هنوز تاريك بود

  :خواندند دادند و دسته جمعي مي گذشتند، فحشهاي هرزه به هم مي ه ميكوچ
  خوريم،  بيا بريم تا مي“

  شراب ملك ري خوريم، 
  ”حاال نخوريم كي خوريم؟
من الهام شد كه يك بغلي شراب در پسـتوي اتـاقم    يادم افتاد، نه، يكمرتبه به

ي  ي آن همه عهدارم، شرابي كه زهر دندان ناگ در آن حل شده بود وبا يك جر
؟ اين كلمه مرا بيشتر ... ولي آن لكاته... شد كابوسهاي زندگي نيست و نابود مي

چـه  . داد من جلـوه مـي   كرد، بيشتر او را سرزنده و پرحرارت به به او حريص مي
دادم و يـك   توانستم تصور بكنم، يك پياله از آن شراب به او مي بهتر از اين مي

عشق ! مرديم آنوقت در ميان يك تشنج با هم مي كشيدم پياله هم خودم سر مي
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ها يك هرزگي، يـك ولنگـاري مـوقتي اسـت، عشـق       ت؟ براي همه رجالهسچي
هاي هرزه و فحشا و اصطالحات ركيك كـه در عـالم    ها را بايد در تصنيف رجاله

دست خر تو لجن زدن و خاك :مثل. كنند پيدا كرد مستي و هشياري تكرار مي
راست اسـت كـه   . نسبت به او براي من چيز ديگر بود توسري كردن ولي عشق

هاي مورب عجيـب، دهـن تنـگ نيمـه بـاز،       چشم:شناختم من او را از قديم مي
صداي خفه و آرام همه اينها براي من پر از يادگارهاي دور و دردناك بود و من 

ي اينها آنچه را كه از آن محروم مانده بودم كه يـك چيـز مربـوط بـه      در همه
  . كردم بودند جستجو مي ود و از من گرفتهخودم ب

آيا براي هميشه مرا محروم كرده بودند؟ براي همين بود كه حـس ترسـناك   
لذت ديگري كه براي جبران عشق نـا اميـد خـودم    . تري در من پيدا شده بود

دانم چرا ياد مرد قصاب  كردم برايم يك نوع وسواس شده بود، نمي احساس مي
گفت  زد، بسم اهللا مي افتاده بودم كه آستينش را باال مي ي اتاقم روبروي دريچه

حالت و وضع او هميشه جلو چشمم بود باالخره من هـم  . بريد و گوشتها را مي
از توي رختخوابم بلند شدم، آستينم را باال . تصميم گرفتم يك تصميم ترسناك

وز قـ . زدم وگزليك دسته استخواني را كه زير متكايم گذاشـته بـودم برداشـتم   
بعد سر و رويم را با شال گردن . كردم و يك عباي زرد هم روي دوشم انداختم

ي قصـاب و   پيچيدم حس كردم كه در عين حال يك حالت مخلوط از روحيـه 
  . پيرمردخنزرپنزري در من پيدا شده بود

پيش از آنكه راوي به خواب برود، در نتيجه گيري كل ماجرا تا به اين دقيقـه،  
وجـه تـاب    تاً خرافات و موهومات، در برابر واقعيـت، بـه هـيچ   پي برده كه حقيق

ديگر اينكه انسجام فكري و يك پارچه . نياورده و از بنيان خويش ضعيف هستند
  . كند اي آتشين دور سرش نمود پيدا مي ي او به صورت حلقه شدن انديشه
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احساسات شهواني   همزمان و همپا، بوي تند شهوت انگيز روغن صندل، تمامي
طـوري كـه بخشـي از افكـار راوي بـه      . كند را با نيرويي هر چه بيشتر، بيدار مي

و . شـود  ي مقايسه كردن ران، ساق پا و بازوي خود، با لكاته؛ اشـغال مـي   وسيله
توانست مورد تربيـت قـرار    ي جنسي، امري طبيعي بوده و مي اين حالت غريضه

غريضه را سركوب كـرده و   اما انسانهاي قديمي و حتي در اين دوره، اين. بگيرد
اش را شرح  آنرا انحراف دادند كه زيگموند فرويد بهتر از هركسي آنرا و چگونگي

گويد، اين احساس او حالت يك احتياج را داشت و ايـن حقيقتـي    راوي مي. داد
ي جنسي آدمها، و كشش آنها بـه سـوي جـنس مخـالف،      است ساده كه غريضه

  . دباش اي طبيعي و يك نياز مي مسئله
 ». خواستم تن او نزديك من باشد كردم كه مي حس مي« :گويد او در ادامه مي

ي شهوت انگيز كافي بود اما  و يك حركت يا تصميم راوي براي دفع اين وسوسه
ي آتشين دور سرش، تنگ و سوزان شده و افكارش و اهميـت آنهـا،    وجود حلقه

ي احساساتي بيرون آمـده  شوند كه به طور كلي ازآن فضا آنچنان بر او چيره مي
كه در اين صورت راه . پردازد و به بررسي مبهم و پاسخ به سواالت بي جواب مي

امـا    ي جنسـي در خـويش، اشـتباه نـه     ي وجود غريضـه  را كج نكرده وبه واسطه
  . شود خطاي اولين فيلسوفاني را كه به خدايگان كشيده شدند؛ مرتكب نمي

-رافات، بار ديگر از كوچه گذشـته، فحـش  هوا هنوز تاريك است و نگهبانان خ
راوي يـك گـام عقـب    . خواننـد  آواز مشهورشـان را مـي   هاي هرزه به هم داده و

كند و به خاطر هجوم اوهام، در فضايي از هراس و هـول، مجـدداً بـه     نشيني مي
ي شراب زهر آلود صـحبت بـه    و از كوزه. افتد ياد قدرت اختيار و خود مرگ مي

دقت كنيم، بسيار پيشتر او خود، كوزه را كه سنبل مرگ بود  اگر. آورد ميان مي
و عقب نشيني و همچنـين شكسـت را پـذيرفتن، انـداخت و از روي عمـد آنـرا       
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اما در اينجا باز هم از آن كوزه و بغلي شراب كه سـنبل خودكشـي   . شكسته بود
مسئله در اين است كـه تصـميم، اراده، اختيـار    . آورد است، صحبت به ميان مي

ازاين رو . ي هر كسي از جمله راوي وجود دارد روش؛ در پستوي ذهن خانه اينو
 ساما اينجا و در كـش و قـو  . هرزمان كه بخواهد به آن دسترسي خواهد داشت

هر تأييدي بر حضور اوهـام و همچنـين پشـت    مبارزه، نابود كردن خود، دقيقاً م
جه، از كم وكيف به خصوص براي كسي كه تا به اين در. كردن به حقيقت است

است نـه   واقعيتچنين كسي وجودش براي . ها و حقايق مطلع بوده باشد پديده
ي مرگ را باز دوباره به  به همين خاطر او قضيه. همبراي وحشت و پوچي و يا و

  . سازد و اين اوهام هستند كه بايستي نيست و نابود بشوند لكاته مربوط مي
هـا، يـك هرزگـي و يـك ولنگـاري       رجالهكند و اينكه عشق  او از عشق ياد مي

هـاي هـرزه و    طـور عشـق ايشـان را در آوازهـا و تصـنيف      موقتي است و همـين 
كـه ايـن جماعـت    . مثل خاك تـو سـري كـردن   . اصطالحات ركيك ديده است

اما خواستن و كشش راوي مثل ديگران . گويند همواره در مستي و هشياري مي
    ر راوي بـه حقيقـت و بـراي درك    هـ نيست و چنانكـه پيشـتر رفـت، عالقـه و م

كـه   و در حـالي . توان قياس كـرد  حقيقت، طوري است كه هرگز با ديگران نمي
هاست، بـه   همه خرافه و كج پنداري و كج رفتاري همه دروغ و ريا و اين ناظر اين

كـرد، بلنـد    از رختخوابي كه هميشه او را به خواب دعوت مي. افتد ياد قصاب مي
كنـد و   ال زير متكايش پنهان كرده بود برداشته، قـوز مـي  شده، گزليك را كه قب

عبـاي زرد سـنبل نفـرت    (اندازد  پرچم نفرت و انزجار از اوهام را روي دوش مي
  ). اوست

پيچـد و بـه عـزم كشـتن خـداي اوهـام، راه        سر و رويش را با شال گردن مـي 
  . افتد مي
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  78بند 
تاريك بود، در را آهسته اتاقش . بعد پاورچين پاورچين به طرف اتاق زنم رفتم

شـال  « :گفـت  ديد، بلند بلند بـا خـودش مـي    مثل اين بود كه خواب مي. باز كردم
چـه  . رفتم دم رختخواب، سرم را جلو نفس گرم و ماليم او گرفتم »!گردنتو وا كن

به نظرم آمد اگر اين حرارت را مدتي تـنفس   !اي داشت حرارت گوارا و زنده كننده
كردم نفس همه  اوه، چقدر وقت بود كه من گمان مي. شدم مي كردم دوباره زنده مي

بايد مثل نفس خودم داغ و سوزان باشد دقت كردم ببينم آيا در اتاق او مرد ديگري 
هرچه  مفهميد. ولي تنها بود. هاي او كسي آنجا بود يا نه يعني از فاسق. هم هست

ز او دختر باكره نبود؟ از ازكجا هنو. دادند افترا و بهتان محض بوده به او نسبت مي
اي بيش طـول   اين احساس دقيقه. تمام خياالت موهوم نسبت به او شرمنده شدم

ي  ي خفه مد و يك خندهآ نكشيد، چون در همين وقت از بيرون در، صداي عطسه
هاي تنم را  كرد شنيدم اين صدا تمام رگ ميز كه مو را به تن آدم راست ميآ مسخره

خنده را نشنيده بودم، اگر صبر نيامده بـود، همانطوريكـه   كشيد اگر اين عطسه و 
دادم به قصاب جلو  كردم، مي ي گوشت تن او را تكه تكه مي بودم همه تصميم گرفته

خودم يك تكه از گوشت رانش را بـه عنـوان نـذري    . خانه مان تا به مردم بفروشد
وني اون گوشتي د مي« :گفتم رفتم به او مي دادم به پيرمرد قاري و فردايش مي مي

شـب   در بايستي كار را مي خنديد، اين اگر او نمي »كه ديروز خوردي مال كي بود؟
هـاي او   چـون از حالـت چشـم   . افتاد دادم كه چشمم در چشم لكاته نمي انجام مي

داد باالخره از كنـار رختخـوابش يـك تكـه      من سرزنش مي كشيدم، به خجالت مي
گزليك را روي بام . داشتم و هراسان بيرون دويدمبود بر پارچه كه جلو پايم را گرفته

ايـن  . سوت كردم چون همه افكار جنايت آميز را اين گزليك برايم توليد كرده بود
  . كردم گزليك را كه شبيه گزليك مرد قصاب بود از خودم دور
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پيـرهن  . ام در اتاقم كه برگشتم جلو پيه سوز ديدم كه پيـرهن او را برداشـته  
شت تن او بود، پيرهن ابريشمي نرم كار هند كه بوي تن او، چركي كه روي گو
. داد، و از حرارت تنش، از هستي او درين پيرهن مانده بـود  بوي عطر موگرا مي

آنرا بوييدم، ميان پاهايم گذاشتم و خوابيدم هيچ شبي به اين راحتي نخوابيده 
شدن پيـرهن  صبح زود از صداي داد و بي داد زنم بيدار شدم كه سرِ گم . بودم

كه سـر   در صورتي »!يه پيرهن نو و نالون« :كرد دعوا راه انداخته بود وتكرار مي
افتاد من حاظر نبودم كه پيـرهن را رد   ولي اگر خون راه مي. آستينش پاره بود

  ي زنم را نداشتم؟ كنم آيا من حق يك پيرهن كهنه
گزليك دسته  يك. ننجون كه شير ماچه االغ و عسل و نان تافتون برايم آورد

استخواني هم پاي چاشت من در سيني گذاشـته بـود و گفـت آنـرا در بسـاط      
گاس برا دم ”:بعد ابرويش را باال كشيد و گفت. پيرمرد خنزر پنزري ديده است

. من گزليك را برداشتم نگاه كردم، همان گزليك خودم بـود ” !دس بدرد بخوره
صـبح  ) يعني آن لكاته(رم آره دخت« :بعد ننجون به حال شاكي و رنجيده گفت

ذمه شما  خوام مشغول من كه نمي !ديشب تو دزديدي گه پيرهن منو سحري مي
گفت  خودش مي... . دونستيم كه بچه ما مي... باشم اما ديروز زنت لك ديده بود

شب رفتم كمرشو مشت و مال بدم، ديدم رو بازوش گل  ،ستن شدهبتو حموم آ
بي وقتي رفتم تو زير زمين از مـا بهتـرون   :گل كبود بود به من نشان داد گفت

دونستي خيلي وقته زنت آبسـتن بـود؟    هيچ مي: دوباره گفت« !وشگونم گرفتن
البـد شـكل بچـه، شـكل پيرمـرد قارييـه، البـد بـروي او         « :من خنديدم گفتم

مثل اينكـه منتظـر ايـن    . بعد ننجون به حالت متغير از در خارج شد »!جنبيده
بلند شدم، گزليك دسته استخواني را با دست لرزان بردم من فوراً . جواب نبود

  . در پستوي اتاقم توي مجري گذاشتم و در آنرا بستم
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و اين راويست كه بسيار آرام و با دقت هرچه تمامتر يعني پاورچين پـاورچين،  
اين لكاته است كه گويا در خواب است و بلند بلند  و. رود به طرف اتاق لكاته مي

شنيدن اين جمله قطعيت ارتباط او را با پيرمرد  »!گردنتو وا كن شال« :گويد مي
گويـد كـه چـون كـس      اما راوي از روي شك و ترديـد مـي  . كند قاري، ثابت مي

انـد، دروغ و بهتـان    ديگري در اتاق لكاته نيست، پس آنچه را بـه او نسـبت داده  
  . است

ديگران در طول  زيرا كه حقيقتاً آنچه را كه. اين مسئله چندان پيچيده نيست
از . اند؛هيچ ربطي به او ندارد قرنها، به نام خداوند، در ميان مردم پراكنده و گفته

آنجا كه هيچ خدايي وجود نداشته و ندارد، پس آنچه را كه هر انسـاني، اهـم از   
فيلسوف و روحاني و يا هر كس ديگري به خدا نسـبت داده اسـت، در حقيقـت    

. تواند بر تـن هـيچ، لبـاس بپوشـاند     ر، كسي نميبه تعبيري ديگ. است هيچ بوده
هاي بسيار دور، كسي از وجود خـدا صـحبتي كـرده و هـزاران      حاال اگر در دوره

اند و بعدها بيشتر و بيشتر بـه   كس ديگر به دنبال اين خيال و يا وهم اوليه رفته
مانـد و هـر آنچـه     اند؛ هيچ تقصيري بر خداي نمي آن دامن زده و تبليغش كرده

  . باشد يعه و تخريب افكار و اجتماعات بشري است، ناشي از خود اين افراد ميضا
اق ت، به قصد كشتن خداي اوهام، وارد ابوف كوري  در هر صورت روايت كننده

صد البته كه . شنود اي به همراه خنده مي او شده است و در همين لحظه عطسه
د چـرا كـه ناگفتـه    شـ  ب اين خنـده و عطسـه، آورده مـي   حنيازي نيست نام صا

راوي تا به اين نقطـه رسـيده و تصـميم بـه     . پيداست كه پيرمرد فيلسوف است
  چرا؟. دارد كشتن لكاته دارد اما شنيدن عطسه او را از كار خويش باز مي

پاسخ اينست كه با وجود اينكه روشنفكران و پيش روان اجتماعات بشـري، در  
ندارند؛ اما در هنگام عمل باور ايشـان  گفتار و يا نوشتار، دستگاه خرافه را قبول 
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جـالل  . ها كم نداريم شود و از اين دست نمونه لكه دار ِ بعضي از اين خرافات مي
اي از اين روشنفكران باشد كه در كهوليت، مراسـم حـج را    احمد شايد نمونه آل

  . بجاي آورد
كـه  كنـد   راوي در اين نقطه از ماجرا، به استحكام و شدت خرافات اشـاره مـي  

دانـد كـه از بچگـي، ايـن      حتي در وجود خود او نيز هسـت و خـود او نيـز مـي    
ازينرو رد كـردن كامـل خرافـات و    . اند موهومات را در گوش او و ديگران خوانده

ها براي آدم، كار آساني نيسـت بلكـه بسـيار هـم گـران       كشتن اين كج انديشي
  . است

يامـده بـود، همانطوريكـه    اگر اين عطسه و خنده را نشنيده بودم، اگر صبر ن«
دادم به قصاب  كردم، مي ي گوشت تن او را تكه تكه مي بودم همه تصميم گرفته

  »مان تا به مردم بفروشد جلو خانه
خواسته گوشت ران او را به عنوان نذري به پيرمـرد قـاري    تر اينكه مي جالب و

يـروز  دونـي اون گوشـتي كـه د    مـي « :داده و فردايش نزد پيرمرد رفته و بگويد
و به اين ترتيـب سراسـر وجـوديِ خرافـه را بـه خـورد        »خوردي مال كي بود؟

اما   كار صورت نگرفته اگرچه اين. ، او را واژگون سازدپيرمرد قاري داده و حسابي
ي راوي بر همين مبناست، پس انزجـار او از موهومـات و مبلغـين     چون انديشه

ي خـود را   گـر از رونـد مبـارزه   اي دي و از سويي زاويـه . شود موهومات؛ آشكار مي
بايسـتي   كند كـه مـي   به هر روي در ادامه، اضافه مي. سازد شكار ميآ  براي سايه

كـه چشـم راوي در چشـم لكاتـه      و درحالي. كشتن لكاته در شب صورت گيرد
بايسـتي چنـين    اول اينكـه در شـب مـي   . عد استاين مسئله داراي دو ب. نيافتد

وي از شب، سياهيها و تاريكيهاي آن است كـه  ور راظكاري صورت پذيرد كه من
نبـودن چـراغ و   ، و در واقـع نداشـتن راه  . گيـرد  بيشتر اتفاقات در آن صورت مي
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كورمال كورمال رفتن درتاريكي، بسي بهتر است از راه رفتن در روشنايي كه در 
كننـد و بـدتر اينكـه     هاي موجود، آدمها را به رهروي در آنها ترغيب مـي  آن راه
خواهد ديگر دستش را  ولي راوي نمي. ها، داراي رهبراني نيز هستند اين راه غالباً

ي  در دست يك راهبر بگذارد چرا كه ديگر هيچ راهي را قبول ندارد و بـه همـه  
پـس آرام  . دانـد  هاي موجودكه ديده است؛ پشت كرده و آنها را بي اعتبار مي راه

ن تاريكيهـا ي شـب، بـراي او    آرام و كورمال كورمال رفتن، اما با دقت در همـي 
بايسـتي در شـب    بنابراين كشـتن خـداي خرافـات، مـي    . معتبر و با ارزش است

  . صورت گيرد
ويادمـان  . دومين مسئله، عدم روبرو شدن با چشم لكاته است كه مطرح شـده 

اق راوي و يـا  ت، به هنگام مرگ زن اثيري در ابوف كورهست كه در قسمت اول 
هاي زن اثيـري را نقاشـي    ؛ او چشم)ميدان خود آگاه او( ي راوي در واقع انديشه

هاي جذاب و گيرا بـود، در دخـل او جـاي     كرد واين نقاشي كه يادگار آن چشم
ها در اينجا نيز تكرار شده است با اين تفاوت كه در  اهميت نقش چشم. داده شد

. رنـد ها قدرت و توان قديم را بـا آن كيفيـت ندا   ي اسالمي، ديگر اين چشم دوره
به هر . وزياد اين موضوع آب و تاب داده نشده وتنها از كشش آنها ياد شده است

هاي جذاب او كـه همانـا نهايـت     حال اگر مرگ لكاته در شب باشد وتأثير چشم
توان و قدرت خرافات است، خنثي گردد؛ راوي با مشكل چنداني روبرو نخواهـد  

ي  هايي را كه ساخته ، زيباييودر حقيقت و از لحاظ فلسفي اگر كسي بتواند. شد
اند،  دست هنرمندان و خود آدمهاست و به دين مربوط شده يا پيوست داده شده

ي خشـن و موهـوم    شود و چهره بگيرد؛ حقيقت محض آن دين كامالً آشكار مي
هـا و   و منظـور دقيـق راوي از چشـم   . افتـد  آن از پشت نقاب زيبايي، بيرون مـي 

   .جذابيتشان، همين مسئله است
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اي را كـه بـه لكاتـه     كند، پارچه كه او، اتاق لكاته را ترك مي در ادامه و هنگامي
  . كند مربوط است برداشته و گزليك را به سوي بام خانه پرت مي
اول اينكـه پوشـش   . در همين جمله دو اتفـاق مهـم و بـزرگ روي داده اسـت    

، بـه  شـد  اي كه بر روي حقيقـت كشـيده مـي    دروغين و پر از مغلطه و سفسطه
دوم اينكه گزليك كه آلـت  . آورد ي راوي برداشته شده و به اتاق خود مي وسيله

پـس او  . شـود  قتاله و كشنده است، باز به دست خود راوي به پشت بام پرت مي
كند كـه ايـن پيـرهن     بعداً اشاره مي. داند خوي وحشي گري انسان را مردود مي

و پيشتر روشن شده بود كه . دهد ابريشمي كار هند است كه بوي عطر موگرا مي
از ايـن رو  . شـده  لينگم اسـتفاده مـي   بهاي هند و در مذه عطر موگرا در معبد
دهـد مبنـي بـر اينكـه      اي نزديك از موهومات به دست مي راوي در اينجا نشانه
او پيشتر بر . ي هندي ها، وهم اوليه يا خدا، مطرح شده است اولين بار به وسيله

چرا كه معلوم نبود بوگام داسـي توسـط پـدر و يـا     . اشتسر اين مسئله ترديد د
يعني مشخص نشده بود كه ايرانيان آيا با . عمو در همان معبد بار دار شده است

اما در اينجا لباس لكاته . اند يا هندي ها وهم اوليه و براي اولين بار برخورد كرده
رده و از ايـن  به هر صورت راوي پوشش اوهام را به اتاق خـود آو . كار هند است

هـيچ شـبي بـه ايـن     «نويسد  عمل خود، نه تنها آرامش به او دست داده، كه مي
و در فرداي آنروز فرياد خـداي موهومـات بلنـد شـده و     . »راحتي نخوابيده بودم

  . كند خود اعتراض مي نبودن پوشششديداً از 
درك اين اعتراض و داد و فريـاد، زيـاد سـخت نيسـت چـرا كـه اگـر پوشـش         

ها و دامهـا بـر روي موهومـات نباشـد، واقعيـت آن       ها و دروغها، انحراف سفسطه
از اين رو لكاته به هيچ وجه دوست ندارد كه وهم و خرافه از . آشكار خواهد شد

. اش، پيش همه آشكار گردد كه حقيقت وجودي خواهد نمياو دور باشد و هرگز 
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ويد كـه اگـر خـون    گ راوي مي كند و به همين خاطر فرياد كشيده و اعتراض مي
و اين در واقع . افتاد، حاضر نبود كه اين پوشش را به لكاته باز گرداند هم راه مي
پس به هـيچ وجـه آنـرا    . ي خرافات است ي او به خيمه هجوم شبانه دست آورد

  . پس نخواهد داد
در اوج همكـاري خـود بـا راوي،    ) ننجون(بينيم كه مادر اجتماع  ودر ادامه مي
گرداند و  ستخواني را ميان سيني چاشت گذاشته وبه راوي باز ميگزليك دسته ا

ي فـردي و حمايـت و پشـتيباني     در اين صورت نقش اجتمـاع در رونـد مبـارزه   
ي  ودر اينجـا دايـه  . شـود  اجتماع از حركات آزادي خواهانه و تأثير آن معلوم مي

ثبت را ايفـا  گرداند تا در كشتن اوهام، نقشي م اجتماع، گزليك را به راوي بر مي
  چرا؟. كرده باشد

كار مهيا شده بـود واز سـويي بـا نـابودي ونهـان شـدن        چونكه زمينه براي اين
ي حقيقي آن، پـيش روي همـه ديـده     پارچه و پوشش بر روي موهومات، چهره

. اسـت  هاي فيلسـوف جديـد وداليـل او را پذيرفتـه     و اجتماع انديشه. شده است
. ”دونستي زنت آبستن بود هيچ مي“ گويد  مي ي اجتماع به راوي كه دايه هنگامي

البد به . البد شكل بچه، شكل پيرمرد قارييه”:گويد راوي خنديده و در جواب مي
ي آگـاهي او از   ي اجتماع، نشاندهنده واين پاسخ راوي به دايه. ”!روي او جنبيده

ه ي او نگريخت اي از فكر و ميدان انديشه ي جوانب ماجراست و هرگز مسئله همه
داند كه پيرمرد خنزري، به آخرين دين گرويده و  بله او مي. و پنهان نمانده است

ودر واقـع ايـن   . كنـد  مسلمان شده است و در شبهاي جمعه قرآن را قراعت مـي 
آليسـتي ودر آخـرين    هدر دسـتگاه ايـد   قاري، به حقيقت پشت كرده و فيلسوف

قـاري،   مؤمنِلكاته از اين  دين از اديان سامي مانده، ايستاده وراكد شده است و
  . باردار شده است
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خوانيم كه راوي، گزليك را در پستوي ذهـن خـود گذاشـته     ودر پايان بند مي
ي نزديـك بـه آن نيـاز     چـرا كـه در آينـده   . كند ي آنرا موقتا بايگاني مي وپرونده

  . خواهد داشت

  79بند 
رد خنزر مپير حتما بروي. نه، هرگز ممكن نبود بچه به روي من جنبيده باشد

  !پنزري جنبيده بود
بعداًظهر، در اتاقم باز شد برادر كوچكش، برادر كوچك آن لكاتـه در حاليكـه   

ديـد فـوراً مـي فهميـد كـه       هركس كه آنها را مي. ناخونش را ميجويد وارد شد
تـر و   دهن كوچك تنـگ، لبهـاي گوشـتالوي   ! آنقدر هم شباهت. خواهر برادرند

هـاي   هـاي مـورب و متعجـب، گونـه     مـار، چشـم  ي خ شهواني، پلكهاي خميده
برجسته، موهاي خرمايي بي ترتيب و صورت گندمگون داشت درست شبيه آن 
لكاته بود و يك تكه از روح شيطاني او را داشت از اين صورتهاي تركمني بدون 

اي كـه   احساسات، بيروح كه به فراخور زد و خورد با زندگي درست شده، قيافه
مثـل اينكـه طبيعـت قـبال     . دانست ي به زندگي جايز مي امههركاري را براي اد

پيش بيني كرده بود، مثل اينكه اجداد آنها زياد زير آفتاب وباران زندگي كرده 
بودند وبا طبيعت جنگيده بودند ونه تنها شكل و شمايل خودشان را با تغيراتي 

دشان بـه  به آنها داده بودند، بلكه از استقامت، از شهوت وحرص و گرسنگي خو
ي خيـار تلـخ    دانستم، مثل طعـم كونـه   طعم دهنش را مي. آنها بخشيده بودند

اش به من نگاه كرد و  هاي متعجب تركمني وارد اتاق كه شد با چشم. ماليم بود
. شـيم  ميري، از شرت خالص مي گه حكيم باشي گفته تو مي شاجون مي”:گفت

  ”ميره؟ مگه آدم چطور مي
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  ”. ام قته كه من مردهبهش بگو خيلي و” :من گفتم
  ”. شد ام نيافتاده بود همه خونه مال ما مي اگه بچه: شاجون گفت“ 

ي خشك زننده بود كه مو را بـه تـن    من بي اختيار زدم زير خنده، يك خنده
شناختم، بچه هراسـان از   كه صداي خودم را نمي طوري  كرد، به آدم راست مي

ه چـرا مـرد قصـاب از روي كيـف     در اين وقت مي فهميدم ك. اتاق بيرون دويد
كرد كيف بريدن گوشت  گزليك دسته استخواني را روي ران گوسفندها پاك مي

لخم كه از توي آن خون مرده، خون لخته شده، مثل لجن جمع شده بـود و از  
چكيد سگ زرد جلو قصابي  ي گوسفندها قطره قطره خونابه به زمين مي خرخره

هاي تـارش رك نگـاه    ن افتاده بود با چشموكله بريده گاوي كه روي زمين دكا
هـايي كـه غبـار مـرگ رويـش       كرد وهمچنين سر همه گوسفندها، با چشم مي

  !دانستند آنها هم مي. نشسته بود آنها هم ديده بودند
باالخره مي فهمم كه نيمچه خدا شده بودم، ماوراي همـه احتياجـات پسـت    

ابديت -كردم خودم حس ميوكوچك مردم بودم، جريان ابديت و جاوداني را در 
چيست؟ براي من ابديت عبارت از اين بود كه كنـار نهـر سـورن بـا آن لكاتـه      

هايم را ببندم و سرم را در دامن او  سرمامك بازي بكنم و فقط يك لحظه چشم
  . پنهان بكنم

وحقيقتاً راوي فكور با روندي خـاص در انديشـه كـه طـي كـرده بـود و افكـار        
خواست با خداي اوهام هـم بسـتر شـده و     مدتاً هم نميتوانست و ع موجود، نمي

  . پيامبر او باشد

هـاي   هم اوست كـه آيـات عربـي از الي دنـدان    ! اما پيرمرد قاري، چرا كه نه؟
بعـد اظهـر،   . باشـد  آيد و هم اوست كه درخورِ وجود لكاته مـي  زردش بيرون مي

شباهت بـرادر و  . شود سنبل نرّخدايي، يعني برادر لكاته وارد اتاق ذهن راوي مي
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درست شـبيه آن لكاتـه بـود،    «:گويد خواهر بسيار زياد است طوري كه راوي مي
اي است كه هـر كـاري را    او داراي قيافه. »ويك تكه از روح شيطاني او را داشت

تلخـي  . كنـد  داند وهرگز وجود مرگ را باور نمي ي به زندگي جايز مي براي ادامه
ارد و دراولـــين كـــالم رو بـــه راوي دســـتگاه فكـــري او، كـــم از خـــواهر نـــد

ميـري، از شـرت خـالص     گه حكيم باشـي گفتـه تـو مـي     شاجون مي«:گويد مي
  . »ميره؟ مگه آدم چطور مي. شيم مي

هـا، رواج دارد،   و از آنجا كه خرافات موروثي شـديداً در ميـان جماعـت رجالـه    
مرگ و فروپاشي موهومات، از نظر ايشـان ناشـدني اسـت ومانـدگاري خرافـات      

. از همين رو مرگ را باور ندارد واز نام آن متعجب است. هميشگي و ابدي است
ام نيافتاده بود همه خونـه مـال    اگه بچه«:ديگر اينكه شاجون يا لكاته گفته است

  . »شد ما مي
ي  اي كه در شكم داشته، آينده يكي اينكه به خاطر سقط شدن بچه. دو مسئله

ديگر اينكه بـا نبـودن پيـامبر    . لوم نيستموهومات به خطر افتاده و وضع آن مع
رود و  ي حيات در ميان اجتماع زير سـوال مـي   براي موهومات، بقاي آن و ادامه

توان مردم را با رواج خرافات چپاول كرد و آنها را بـه ديـن و مـذهب     ديگر نمي
دهد كه مو را به  اي خشك و زننده سر مي و راوي خنده. تري مشغول داشت تازه

ي راوي  از اين رو برادر لكاته، با تـرس از ميـدان انديشـه   . كند است ميتن آدم ر
و حاالست كه مفهوم خـوي وحشـي گـري بـراي راوي بهتـر آشـكار       . گريزد مي
  . بايستي يكي پيروز بيرون بيايد شود و در ميدان اين جنگ، مي مي

ارزش خود و مقام خود پي بـرده وبـه صـورت نيمچـه      هتر اينكه راوي ب و مهم
بينـد   وخود را بسيار باالتر از احتياجات حقير وكوچك مردم مي. شود ايي ميخد

  . كند و جريان ابديت وجاودانگي را در خود حس مي
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  80بند 
هـم بـه طـور غريبـي،      زدم، آن يكبار به نظرم رسيد كه با خـودم حـرف مـي   

خواستم با خودم حرف بزنم ولي لبهايم به قدري سنگين شده بود كـه حاضـر   
اما بي آنكه لبهايم تكان بخورد يا صـداي خـودم را   . ترين حركت نبود براي كم

در اين اتاق كه مثل قبر هرلحظه . زدم بشنوم حس كردم كه با خودم حرف مي
. هاي وحشتناكش مرا احاطه كـرده بـود   شد، شب با سايه تر مي تر و تاريك تنگ

چيـده بـودم   زد با پوستين و عبايي كه به خـودم پي  جلو پيه سوزي كه دود مي
  . ام به ديوار افتاده بود حالت كپ زده، سايهه وشال گردني كه بسته بودم ب

تر از جسم حقيقي من به ديوار افتاده بود،  تر و دقيق ي من خيلي پر رنگ سايه
گويا پيرمرد خنـزر پنـزري، مـرد قصـاب،     . تر از وجودم شده بود ام حقيقي سايه

هايي كه مـن ميـان آنهـا     اند، سايه بوده هاي من ام همه سايه ننجون و زن لكاته
هـاي مـن در    ولـي نالـه  . در اين وقت شبيه يك جغد شده بودم. محبوس بودم

شـايد جغـد   . كردم هاي خون آنها را تف مي گلويم گير كرده بود و به شكل لكه
ام به ديوار درسـت شـبيه جغـد     سايه. كند هم مرضي دارد كه مثل من فكر مي

حتمـا او خـوب   . خوانـد  هاي مرا به دقت مـي  يده نوشتهشده بود و با حالت خم
ي خـودم   ي چشمم كه به سـايه  از گوشه. توانست بفهمد فهميد، فقط او مي مي

  . ترسيدم كردم مي نگاه مي
. بود گرفته ي كه سرتاسر زندگي مرا فرابيك شب شب تاريك و ساكت، مثل ش

كجـي  بـه مـن دهـن   هاي ترسناكي كه از در و ديوار، از پشـت پـرده،    با هيكل
شد مثل اينكه در تابوت خوابيده بودم،  گاهي اتاقم به قدري تنگ مي. كردند مي

يـك وزن  . ترين حركت حاضر نبودنـد  هايم مي سوخت، اعضايم براي كم شقيقه
يابوي سـياه   ي ههايي كه روي گرد داد، مثل وزن لش ي مرا فشار مي روي سينه
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مـرگ آهسـته آواز خـودش را    . دهنـد  يها تحويل م به قصاب اندازند و الغر مي
مثل يك نفر الل كه هر كلمـه را مجبـور اسـت تكـرار بكنـد و      . كرد زمزمه مي

آوازش . كنـد  رساند دوباره از نو شروع مي همين كه يك فرد شعر را به آخر مي
كشـيد و ناگهـان    كرد، فرياد مي ي اره در گوشت تن رخنه مي مثل ارتعاش ناله

ي مسـت از   بود كه يـك دسـته گزمـه    هم نرفته ههايم ب هنوز چشم. شد خفه مي
دادنـد و دسـته جمعـي     هاي هـرزه بـه هـم مـي     شدند فحش پشت اتاقم رد مي

  :خواندند مي
  خوريم،  بيا بريم تا مي«

  شراب ملك ري خوريم، 
  »حاال نخوريم كي خوريم؟

ي او نيسـت تـا    زيرا كـه كسـي غيـر از سـايه    . خواهد با خودش حرف بزند راوي مي
اي كه در آينـده حضـور خواهـد داشـت و در حـال       سايه. هايش را درك كند انديشه

پذيرد  اي است كه اين صحبت كردن صورت نمي شرايط او به گونه. حاضر، او تنهاست
روند موضوعات  از اينها گذشته، اوبارها و بارها و با حساسيت بسيار زيادي اتفاقات را و

ها، شسـته رفتـه هسـتند وديگـرهيچ      اين رو تئوري از. را مورد بررسي قرار داده است
شك وگماني براي اين فيلسوف انديشمند نمانده است پس هنگام اجرا و عمل به اين 

ها، فرا رسيده است بـه همـين خـاطر لبهـاي او آنچنـان سـنگين        ها و انديشه تئوري
دآگاه صورت، هم اوست كه در خو در اين و. اند كه قادر به حركت و بيان نيستند شده

در چنين حالتي، موفق بـه   و. رود هايش را گرفته و پيش مي ي انديشه خويش، دنباله
ي  خودآگاهي كه تحت تربيت دايـه  نا. شود ناخودآگاه خويش مي يك ارتباط عميق با

اجتماع قرار داشته و از همان ايام بچگـي خرافـات عجيـب و غريبـي را در گـوش او      
هـاي غلـط، بـه انحـراف      هرا بـا داد  خودآگـاه او درحقيقـت ضـمير نا   بودنـد و  ه خواند
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هـاي   نياز چنـداني بـه بحـث    ي عمل است و به هر صورت اآلن هنگامه. بودند هكشاند
  . است چرا كه پيشتر بر روي يكايك اين فكرها، تفكر صورت گرفته. تئوريكي نيست

طـوري كـه در   . اسـت  هشـد  »تـر  تر و پررنگ دقيق« ي خود او ي راوي به گفته سايه
  . »بود هتر از وجودم شد ام حقيقي هساي« :نويسد همين راستا مي

مخاطـب   اي كه نويسـنده آنـرا سـاخته اسـت و     ي عظيم استعاره سايه، همان كلمه
در ايـن نقطـه از   . آيـد  همان كسي است كه در آينده و پس از خود راوي مي اوست و

  اما به چه معنا؟! تر از وجود راويست ، حقيقيبوف كوري  قصه
، هـيچ اطالعـي از كـم و كيـف جريـان      بوف كوراصوالً اين سايه در ابتداي ماجراي 

را برايش شرح  نداشت واين راوي بود كه گام به گام او را هدايت كرده وماجراي آدمي
، عبـور داده وبسـياري از حقـايق را    بوف كورِ هاي تاريك وترس آور داد واو را از دخمه

وجود خود  ي جان خود را و ين راوي بود كه شيرهبرايش آشكار ساخت ودر حقيقت ا
اش  ي آنرا، يا شراب آنرا درگلوي خشك سايه ي انگور فشار داد و عصاره را مثل خوشه

هايش را به او انتقـال داد و تـا اينجـاي داسـتان او را      ها وانديشه چكاند وسراسر تجربه
هـاي راوي را   نديشـه آورده است پس به اين مفهوم، سايه تمامي تجربيات و كيفيـت ا 

تر اينكه اين سايه به آينده تعلق دارد و در آينده پاي به جهـان   اما مهم. شناخته است
 زمان نه تنها علم پيشرفت فراواني خواهد كـرد، بلكـه انديشـه؛    خواهد گذاشت وتا آن

نتيجه اينكه سايه از همين لحاظات ودر خصوص . تر خواهد بود تر و دقيق بسيار عميق
  . 28تر است برداشت از واقعيت، از خود راوي حقيقي وانديشه 

                                               
دتر شـده  اند و روند خرافات، بسـيار شـدي   در نهايت تاسف، هزاران سايه، يا آدمهاي امروزي، بسيار بدتر از پيشينيان شده- 1  دو نكته اينكه،  - 28
درك حقـايق اجتمـاع بشـري،     عمـق انديشـه و   از لحاظ فكر و) زمان چاپ بوف كور( 1315 ي بوف كور در سالهاي حدود نويسنده - 2. است

رونـد  چـه  . اسـت  ي زيـادي بـر بـاد رفتـه     اش در زير سقف آسمان ايران، تا انـدازه  اميد او به سايه  سفانهأي خود بوده و مت بسيار بسيار باالتر از دوره
 اسـت و  كامالً بر باد رفتـه   سال پس از خودش،  50ي دست كم  بعد از مرگ مؤلف و راوي بوف كور، از آينده و 1315خرافات پس از سالهاي 

  !كند آورده شدن آرزوهايش، شبي يا شبهايي را كنار چاه جمكران سپري مي اجتماع، آنچنان پس رفت داشته كه هموطنِ مؤلف، به قصد بر
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هاي فعلي يعني، پيرمرد خنزرپنزري، زن لكاته، مـرد   گويد، سايه اودر ادامه مي
انـد و راوي در ميـان    ي او بـوده  ي اجتماع، همگـي سـايه   قصاب، وننجون يا دايه

قعـي  اي و اين جمله دقيقاً ياد آور همان جملـه . ايشان اسير و زنداني شده است
ي هيزم ترّي است كه نه سوخته و نـه تّـر    مثل كنده: گذشته است كه گفته بود

ي  وتازه مانده، بلكه از دود و دم هيزمهاي ديگـر، برشـته و زغـال شـده وگوشـه     
افتاده است اسارت، تنهـايي، زخمهـا ودرد سـرهاي راوي، بـه     ) اجتماع(ديگدان 
  . ؛ چنين وضعيتي را دارداند اني كه شديداً گرفتار خرافهسي حضور ك واسطه

وخصوصـيت جغـد، فكـر كـردن     . شبيه جغد شـده بـودم  : گويد او در ادامه مي
. كند هاي خون آنها را تف مي هايش در گلو گير كرده وبه صورت لكه وناله. اوست

شايد كسي با شنيدن اين جمله، براي راوي دلش بسوزد وغم بخـورد امـا راوي   
رد تنها انتظار او از ديگران، به بـازي نگـرفتن   هيچ نيازي به دلسوزي ديگران ندا

شايد « :نويسد و مي. ي ديگري حقيقت ودور انداختن اوهام است ونه هيچ مسئله
سازد كـه   اودر اين جمله آشكار مي. »كند مرضي دارد كه مثل من فكر مي دجغ

ي راوي  سـايه . هدفش از طرح بوف يا جغد، تنها وتنها انديشه وفكر كردن است
هـايش   ست مثل جغد شده است وبا حالت خميده وبسيار با دقت، نوشـته هم در

  . كند نقطه نظرات او فكر مي و ها به صحبت را خوانده و
كـه از   ي اوست كه خوب مي فهمد وهنگـامي  كند كه تنها سايه راوي تاكيد مي

  !ترسد كند، مي ي چشم خويش، به او نگاه مي گوشه
است وبراي اولين بار وآخـرين بـار اسـت كـه      اين ترس او بسيار زيبا و با مفهوم

كند اين وفاداري روايـت كننـده، نسـبت     اينگونه، اهميت وجود سايه را ترسيم مي
از  و رمـز  راز و ازمعنـا و  راش، تا بينهايت ارزشمند وستودني است وسرشـا  به سايه

  . سازد مي ي خود، آشكار ي اورا نسبت به سايه سويي ديگر صداقت ومهر صميمانه
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اي كه روي دوش خـود، حـس    هاي او در مورد الشه تمامي گوشه كنايه گفتن
هاي گوشت وبـردوش اسـبهاي    كند وتشبيه كردن اين سناريو به بردن الشه مي

اي كـه   آماده كردن ذهن مخاطب است براي اينكه الشه، سياه الغر، براي قصاب
ـ   ) اسـتان يعنـي راوي د (روي دوش اوه محكوم به تجزيه شدن است؛ بـه زودي ب

ي مسـائل را بـه    ي ادبي صاحبِ همان قلم است كه همـه  واين شيوه. خواهد بود
دهـد وهيچگـاه هـدف و فكـري      صورتي تدريجي، آرام و مرتب وروان انتقال مي

زند تاخود مخاطب نيـز ميـداني    پيشاني جمله نقش نمي خاص را مثل ماري بر
  . براي انديشه ودرك حوادث وروند آنها؛داشته باشد

 بينيم كه شبي تاريك است واين شب آبسـتن اتفاقـات و   ي ماجرا مي دنبالهدر 
در  وباز هم حضور مرگ به صورت بسيار وحشتناكي و!فردايي عجيب شده است

واين اوج تصوير و حركت . شود ي اره در گوشت تن، مطرح مي قالب ارتعاش ناله
 بـر گرفتـه و   تـر، فضـاي آنـرا در    مرگ در داستان است كه با قدرت هرچه تمام

  . ها را آبستن كرده است واژه
بـاز   شـود و  ي حاميان موهومات پيدا مـي  راوي هنوز خوابش نبرده كه سروكله

خوريم، شراب ملـك ري خـوريم،    بيا بريم تا مي«هم، همان آواز مشهورشان كه 
    . »حاال نخوريم كي خوريم؟

هاي  همديگر فحشخوانند وبه  آري ايشان باز هم دسته جمعي، اين آواز را مي
گويند، تا هـراس را در دل بيـداران وآزاد انديشـان انداختـه و      هرزه و كثيف مي

سو راوي در نهايت انزجار ونفرت  ودر اين. افكارشان را عقيم و بي حركت سازند
  . كشد خود از موهومات وخرافات، نفس مي

  81بند 
ناگهـان   »!تادكه آخرش به دست داروغه خواهم اف در صورتي«: با خودم گفتم
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پيشانيم خنك شد، بلند شدم عباي . ي مافوق بشر در خودم حس كردم يك قوه
زردي كه داشتم روي دوشـم انـداختم، شـال گـردنم را دوسـه بـار دور سـرم        
پيچيدم، قوز كردم، رفتم گزليك دسته استخواني را كه در مجري قـايم كـرده   

رفتم دم در كه رسـيدم   بودم در آوردم وپاورچين پاورچين به طرف اتاق لكاته
به دقت گوش دادم، صدايش را شنيدم . اتاق او در تاريكي غليظي غرق شده بود

صدايش يك زنـگ گـوارا داشـت،     »!گردنتو وا كن اومدي؟ شال«: گفت كه مي
اي كه بـدون مسـئوليت در خـواب     مثل زمزمه. اش شده بود مثل صداي بچگي

ديد؟  شنيده بودم آيا خواب مي كنند من اين صدا را سابق در خواب عميقي مي
اي شده بود كه كنار نهر سورن با  صداي او خفه و كلفت، مثل صداي دختر بچه

بيا «: ايست كردم دوباره شنيدم كه گفت  من كمي. كرد من سرمامك بازي مي
  . »!تو شال گردنتو وا كن

م لخت شد. آهسته در تاريكي وارد اتاق شدم، عبا وشال گردنم را برداشتم من
طور كه گزليـك دسـته اسـتخواني در دسـتم بـود در       دانم چرا همين ولي نمي

اي به كالبد مـن   رختخواب رفتم، حرارت رختخوابش مثل اين بود كه جان تازه
بعد تن گوارا، نمناك و خوش حرارت او را به ياد همـان دختـرك رنـگ    . دميد

نهر سورن با گناه تركمني داشت وكنار  هاي درشت و بي پريده الغري كه چشم
كرديم در آغوش كشيدم نه، مثـل يـك جـانور درنـده و      هم سرمامك بازي مي

آمـد كـه    در ته دلم از او اكراه داشتم، به نظـرم مـي   گرسنه به او حمله كردم و
تن مهتابي و خنك او، تن زنم كه مثـل مـار   . حس عشق وكينه با هم توأم بود

ميان خودش محبوس كـرد   پيچد از هم باز شد ومرا ناگ دور شكار خودش مي
اش مست كننده بود، گوشت بازويش كه دور گردنم پيچيد گرمـاي   عطر سينه

چون در اين . كردم كه زندگيم قطع بشود لطيفي داشت، در اين لحظه آرزو مي
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كردم كه  دقيقه همه كينه و بغضي كه نسبت به او داشتم از بين رفت وسعي مي
لتفت باشم مثل مهر گياه پاهايش پشـت  ي خودم را بگيرم بي آنكه م جلو گريه

پاهايم قفل شد ودستهايش پشت گردنم چسبيد من حرارت گواراي اين گوشت 
. نوشـيدند  كردم، تمام ذرات تن سوزانم اين حرارت را مـي  تر و تازه را حس مي

كشيد احسـاس تـرس و    كردم كه مرا مثل طعمه در درون خودش مي حس مي
. داد وگس مزه بود ي خيار مي نش طعم كونهكيف به هم آميخته شده بود، ده
چون تنم، . ريختم واز خود بي خود شده بودم در ميان اين فشار گوارا عرق مي

كردند، فتح و فيروزي خود را  تمام ذرات وجودم بودند كه به من فرمانروايي مي
خواندند من محكوم و بيچاره در اين درياي بي پايان در مقابـل   به آواز بلند مي

ي و هوس امواج سر تسليم فرود آورده بودم موهاي او كه بوي عطـر مـوگرا   هو
داد، به صورتم چسبيده بود وفرياد اضطراب وشادي از ته وجودمـان بيـرون    مي
كه از ميـان   آمد ناگهان حس كردم كه او لب مرا به سختي گزيد، به طوري مي

فهميـد مـن   طور مي جويد يا اينكـه   دريده شدآيا انگشت خودش را هم همين
ترين حركت  پيرمرد لب شكري نيستم؟ خواستم خودم را نجات بدهم، ولي كم

گوشت تن ما را بـه هـم   . هرچه كوشش كردم بيهوده بود. برايم غير ممكن بود
  . لحيم كرده بودند

در ميان كشمكش، دستم را بي اختيـار تكـان   . گمان كردم ديوانه شده است
بود به يك جاي تن او فرو رفت مـايع  حس كردم گزليكي كه در دستم  دادم و
روي صورتم ريخت، او فرياد كشيد ومرا رها كرد مايع گرمي كه در مشت  گرمي

دستم آزاد شـد  . طور نگهداشتم وگزليك را دور انداختم من پر شده بود همين
در اين بين به سرفه افتـادم  . كامالً سرد شده بود او مرده بود. وبه تن او ماليدم

اي بود كـه مـو را بـه تـن آدم راسـت       ه نبود، صداي خشك زنندهولي اين سرف
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كرد من هراسان عبايم را روي كولم انداختم و به اتاق خودم رفتم جلوي نور  مي
پيه سوز مشتم را باز كردم، ديدم چشم او ميان دستم و تمام تنم غـرق خـون   

  . شده بود
در « :گويـد  يهـا وپاسـبانها از كوچـه، او بـه خـود مـ       با شـنيدن تهديـد گزمـه   

وحاال كـه حاميـان خرافـات،    . »!كه آخرش به دست داروغه خواهم افتاد صورتي
زند،  دارند، واين مرگ است كه حرف آخر را مي دست از شعار ورفتارشان بر نمي

وباز هم پرچم نفرت و انزجارش را . كند يك نيروي مافوق بشر در خود حس مي
كه گزليك  ت، بر افراشته و در حالياز موهومات، كه با سنبل عباي زرد رنگ اس

ـ    دقـت وبـه تعبيـر خـودش      ادسته استخواني را در دسـت دارد، بسـيار آرام و ب
اتاقي كـه در تـاريكي غلـيظ فـرو     . شود وارد اتاق لكاته مي ”پاورچين پاورچين“

  . است رفته
صـداي او شـبيه    »!اومدي؟ شال گردنتو وا كن« :گويد است كه مي اين لكاته و

اي است كه با راوي و در دوران بچگي ودر كنار نهر سـورن،   ختر بچهبه صداي د
پس صاحب اين صدا، يعني زن لكاته، همـان دختـر   . سرمامك بازي كرده است

يعني وهم اوليه كه در رود سورن افتاده بود ولبـاس  . ي ايام خردسالي است بچه
نشـده  همه مغلطه و سفسطه، پوشـش و آرايـش    سياهش چين دار نبود و با اين

را جلوي چشـم راوي و در زيـر    يادمان هست كه در همان زمان لباس او و. بود
وهم اوليه  راوي از پشت درختان سرو، حقيقت خالصِ هن كرده بودند وپآفتاب 

م كـه  يما در همان سـناريو ديـد  . جويد را ديده بود كه ناخن انگشت چپ را مي
كـرد، بـه جـاي پسـتان      مي ها دراز كشيده بود ودر حاليكه فكر راوي روي ماسه

اي كامـل تبـديل شـده بـود؛      اي كه بعـدها بـه لكاتـه    دختر اثيري يا دختر بچه
ا و طنـز ومنظـور   رواين موضوع . فشرد هاي نمناك وخالي را در دستها مي ماسه
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وحـاال شـاهديم كـه لكاتـه،     . خاص راوي را در اين خصـوص شـرح داده بـوديم   
راوي به اين قطعيت نيـاز  . است سورن بوده حقيقتاً همان وهم اوليه، در كنار نهر

اش توضيح دهد كه  خواهد به سايه مي او. ي او مرتكب اشتباه نشود دارد تا سايه
به قصد كشتن خرافات، وارد اتاق تاريك لكاته شـده اسـت نـه كسـي ديگـر يـا       

  . اي ديگر پديده
رنـگ و  شـود، عبـاي زرد    خوانيم كه او وارد رختخواب لكاته مي در ادامه مي و

. اسـت  شال گردنش را در آورده، ولي گزليك را همچنان در دسـت نگـاه داشـته   
و  كخواننده انتظار دارد كه با رفتن راوي به رختخواب زن لكاته كه گوارا، نمنـا 
كـه او   خوش حـرارت اسـت، آميـزش يـا عشـقبازي صـورت گيـرد، در صـورتي        

دلـم از    كردم و در ته  حملهاو   به  و گرسنه  ، مثل يك جانور درنده نه« :نويسد مي
  .»داشتم  او اكراه

كردم كه زنـدگيم   در اين لحظه آرزو مي«: نويسد كه در اوج اين كشمكش مي
چون در اين دقيقه همه كينه وبغضي كه نسبت به او داشتم ازبين . قطع بشود

   .»ي خودم را بگيرم كردم كه جلو گريه رفت وسعي مي
اي فكر كرده باشد  وسالهاي زيادي را به پديده اصوالً اگر كسي تا به اين درجه

اي ناچار باشـد كـه آنـرا از بـين      وبه آن مهر بورزد واز سويي ودر نهايت به شيوه
هـاي آخـر قربـاني، تمـامي بغـض و       ودر نفس. ببرد، حال راوي را خواهد داشت

ودر اين مورد، خصوصيتي هست ! رود اي را كه از او به دل دارد؛ از بين مي كينه
كه بسيار رقت انگيز است وآن اينكه سراسر سالهاي عمـر راوي در پـي هـيچ و    

هـا، ناچـار شـده اسـت تـا       همـه دلبسـتگي   پوچ، طي شده است واو با وجود آن
  . معشوق را بكشد واز بين ببرد

خاصـه  . تر اينكه كشتن خدا در خود، كار آساني نيست به تعبيري ديگر ودقيق
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از دوران بچگي در ذهـن و روان او   زندگي و اينكه چنين خدايي در خالل طول
ازاين رو دل كندن ابدي و هميشگي وكشتن آن، . خوانده وجاي داده شده است

داشـت،   حاوي رقت واندوهي سنگين است چرا كه اگر حقيقتاً خـدا وجـود مـي   
شد وهمان خـدا   بدبختي مواجه نمي همه رنج و راوي يا هر انسان ديگري؛ با اين

داشت؛  گفته بود كه اگر وجود مي ت اورا حل كند و راوي قبالًتوانست مشكال مي
و در . توانست مشكالت فلسفي او را به يـك چشـم زدن، حـل وفصـل كنـد      مي

كنيم كه كيفيت وضع راوي به چه  بينيم و حس مي ي ماجرا مي هاي ادامه جمله
از  هم آميخته شده و هگويد، احساس ترس و كيف، ب طوري كه مي. صورتي است

ودليل اين تـرس يـا انديشـه وهمچنـين كيـف و لـذت،       . خود شده بود خود، بي
يعنـي  . كننـد  اينست كـه تمـام ذرات وجـودي او هسـتند كـه فرمـانروايي مـي       

واين مطلـب  . آگاه راوي، يگانه شده و به خود خود رسيده است ناخودآگاه و خود
  :ياد آور مثل معروفي است مبني بر اينكه

  . »دايي رسيگر به خود آيي، به خ«
از ايـن رو  . اند واين ذرات وجودي راوي است كه آواز فتح و پيروزي را سر داده

خرافات را كشته و از بـين   او توانسته است كه منبع و اصل يا بزرگ موهومات و
بـوف  ببرد و جامعه را از شر آن خالص كند كاري كه در قسـمت اول مـاجراي   

  . موفق به انجام آن شده بود، كور
دهد اين اسـت كـه لكاتـه، لـب راوي را گزيـده       فاقي كه در اين ميانه رخ ميات

يـك پيچيـدگي خـاص در ايـن     . شـود  طوري كه از ميان دريده و پاره مي. است
توضيح اينكه راوي با كشتن اوهام، دقيقاً و تازه آواز شـادي و  . جمله حضور دارد

اش،  ت وجـودي پيروزي را سر داده است ودرست در همين هنگام است كـه ذرا 
پـس از نـابودي اوهـام، لـب او پـاره       اند اما بر طبق قانون تضاد و همه يكي شده
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ايـن شـكاف و   . شـود  شود و درست مثل لب شكري پيرمرد خنزر پنزري مي مي
اش و اتحـاد و يـك    ي مقابـل وصـل ذرات وجـودي    دوباره تقسيم شـدن، نقطـه  
ي در همـان زمـان،   وشيريني اين پيـروزي وشـاد  . پارچگي درون و برون اوست

من محكـوم و  « :نويسد آنچنان كه راوي مي! شود ي ميگتبديل به تلخي و بيچار
بيچاره در اين درياي بي پايان در مقابل هوي و هوس امواج سـر تسـليم فـرود    

  . »آورده بودم
. خداي خرافات را كشـته اسـت   درست است كه او به خود خود رسيده است و

هم بـه  باز ي بي پايانِ هيچ كه آغاز شده بود،  اين دايرهاما اآلن چه بايد كرد؟ از 
از اين رو زخم و رنج او، حالتي خاص  هيچ رسيدن، برايش قابل توجيه نيست و

شـود، تقسـيم شـدن     ديگر اينكه با شكافي كه در لب او ايجاد مـي . كند پيدا مي
تـه و  كند واينكه او مسئول است تـا راهـي جديـد ياف    اش را ياد آوري مي انديشه

امـا  . اش را از سرگرداني پس از نابودي ِ خرافات، نجـات بدهـد   جامعه را يا سايه
در . كند و شديداً از داوري پرهيز و دوري مي. كند نويسنده هيچ پيشنهادي نمي

و در . »گوشت تن ما را به هم لحيم كرده بودنـد «: خوانيم پايان آن پاراگراف مي
در همـين   آنچنانكه و. اوندي رسيده استبه مقام خد بوف كورصورت راوي  اين

از  اما او موفق بـه كشـتن و  . راستا، پيرمرد بساطي، به نيمچه خدايي رسيده بود
هاي آخرين دين دچار  بين بردن موهومات نشده و برعكس به ترفندها وسفسطه

كـه ايـن راويسـت كـه مقـام       در صـورتي . شده و كامالً گرفتـار و اسـير آن بـود   
  . گيرد را پشت سرگذاشته ودر مراحل بسيار باالتري قرار مي پيرمردخنزرپنزري

بينيم كه مايع گرمي در دست راويست و مرگ لكاته قطعي شـده   در ادامه مي
اي خشـك و زننـده نمـود پيـدا      است و اين صداي راويست كه به صورت خنده

 كه در اتاق انديشـه  و هنگامي. كند كند، طوري كه مو را به تن آدم راست مي مي
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كنـد،   و ذهن خود، جلوي نور پيه سوز يا علم و آگاهي، مشـت خـود را بـاز مـي    
بيند كه چشم لكاته در ميان دست او قـرار دارد و تمـام تـنش غـرق خـون       مي

  . است
بـه ايـن معنـا كـه ظـاهر و      . يكي اينكه تمام تن او غرق خون است. دو مسئله

دوم و . اس او پيداسـت ي كشتن لكاته است و آثار آن بر لب باطن او نشان دهنده
خيلي دورتـر گفتـه   . هاي او قرار دارد تر چشم لكاته است كه در ميان دست مهم

هـا داراي اهميـت خاصـي هسـتند و نقـش و اهميـت آن و        بوديم كه اين چشم
بـر روي   تأثيرشان در چند جا طرح شده بـود و همـواره گيرايـي و قـدرت آنهـا     

ها بـر   ديگر اينكه همين چشم. ودقلمدان و نقاشي هميشگي راوي، نقش بسته ب
ي لعابي قسمت دوم داستان كه مربـوط بـه دو هـزارو     روي طرح گلدان يا كوزه

چهار صد يا دو هزار و پانصد سال پيش بود، وجود داشت و اين كوزه در اختيار 
پيرمرد بساطي قرار داشت، اما راوي در نهايت آنرا بـا قيمـت دو درهـم و چهـار     

تـر ايـن اسـت كـه نقـش و يـا طـرح         ي مهـم  مسـئله . بودپشيز خريداري كرده 
هاي ذكر شده بر روي كوزه به تاريخ و يادگارهاي تـاريخي مربـوط اسـت     چشم

هـاي اصـلي    ولي آنچه كه در دستانِ راوي و براي اين دقيقه وجود دارد؛ چشـم 
و ديگر آن شور و حرارت، آن گيرايي و جذابيت قديم را ندارد، بلكه . لكاته است

  . اي گوشت لخم و بدون قدرت و توان، به دست راوي افتاده است كهمثل ت
پيشتر هم اشاره شده بود كه اگـر كسـي بتوانـد، زيباييهـاي اديـان را از آنهـا       

  . گردد ها، پديدار مي بگيرد، زشتي و واقعيت وجودي شان در پيش روي ديده

  82بند 
گـرفتم ديـدم    رفتم جلو آينه، ولي از شدت ترس دستهايم را جلـوي صـورتم  
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موهاي سر و ريشم مثل موهـاي  . شبيه، نه، اصالً پيرمرد خنزرپنزري شده بودم
سر و صورت كسي بود كه زنده از اتاقي بيرون بيايد كه يك مار نـاگ در آنجـا   

بدون مژه،  هايم مبوده همه سفيد شده بود، لبم مثل لب پيرمرد دريده بود، چش
اي در تن من حلول  تازه حه بود و روام بيرون زد يك مشت موي سفيد از سينه

توانستم  كردم و نمي طور ديگر حس مي. كردم اصالً طور ديگر فكر مي. كرده بود
خودم را از دست او، از دست ديوي كه در من بيـدار شـده بـود نجـات بـدهم،      

يـك  . بودم بي اختيار زدم زير خنده  طور كه دستم را جلو صورتم گرفته همين
ي عميقي كه معلوم  خنده. اول كه وجود مرا به لرزه انداخت تر از ي سخت خنده

ي تهـي كـه فقـط در     آيد، خنده ي بدنم بيرون مي ي گمشده نبود از كدام چاله
  .من پيرمرد خنزر پنزري شده بودم آمد پيچيد و از ميان تهي در مي گلويم مي

ي  هاو چندين بار اهميت آينـه را يـاد آوري كـرده بـود و بسـيار پيشـتر اشـار       
اش، تنها آينـه اسـت كـه     داشته مبني بر اينكه از اشياء و اساس خانه مستقيمي

و حاال جلوي آينه ايستاده و دوباره بـه نقـد و بررسـيِ آن خـود     . ترين است مهم
  . پردازد دروني و خويشتنِ خويش مي

بيند كه شبيه نه،  در نگاه به آينه و درك بهتر و تازه تري از اوضاع خويش، مي
و در توضـيح سـر و وضـع خـويش، ذهـن      . پيرمرد خنزرپنزري شده اسـت  خود

برد و آن آزمـايش بـا مـار     به اتفاق معبد لينگم در هند مي) سايه را(مخاطب را 
پيرمردي كه از آن آزمايش بيرون آمده است، معلوم نبود كه پدر يـا عمـو   . ناگ

اتاق آزمايش مار ناگ  ماند كه از بود و حاال در نگاه به آينه راوي به پيرمردي مي
با اين تفاوت كه آن پيرمرد يعني عمو يا پدر كه نجات يافتـه  . بيرون آمده است

بود، كامالً هوش و حواس خود را از دست داده بود ولي در اينجا راوي با وجـود  
اما موهاي . اينكه خداي اوهام را كشته است، داراي هوش و حواسي كامل است
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و به طور . اي در تن او حلول كرده است ي روح تازهسرو صورت او سفيد شده ول
  . كند و فكر او كامالً جديد و بكر است كلي، به صورت ديگري فكر مي

حتي هستي او تغيير كرده و حاالست كـه چنـدين و چنـد پرسـش سـخت و      
هـاي پيشـينيان و    روي خطاهـا و كـج  ، زندگي آدم، سنگين، در خصوص هستي
تري، به صورت سوالهايي سخت و بـي   وز اتفاقات تازهاتفاقات فراوان و احتمال بر

اش بيدار شده و راه فراري از دسـت ايـن ديـو سـواالت      جواب در جهان انديشه
  . نيست

هـاي   اكنون كه او به فيلسوفي پير و پخته تبديل شده، بـا وجـود ناشـناخته    و
جديد در جهان انديشه و تحيرّ از تغيير حقيقت بـه صـورت فعلـي و همچنـين     

هـاي پيشـين اسـت و در     تر از خنده دهد كه سخت اي سر مي گ اوهام، خندهمر
اندازد، ديگر حريفي وجـود   اي كه حتي خودش را به لرزه مي مقابل چنين خنده

كم او را بترساند و اين جايگاه باالترين حد ممكن در انديشه براي  ندارد تا دست
داي اوهام پاك كـرده و  چرا كه موفق شده است، اجتماع را از وجود خ ،راويست

  آنرا از بين ببرد

  83بند    فرود داستان
از شدت اضطراب مثل اين بود كه از خواب عميق طوالني بيدار شـده باشـم،   

در همان اتاق سابق خودم بودم، تاريك روشن بود و ابر و . هايم را ماالندم چشم
منقـل  شـد در   بود بانگ خروس از دور شـنيده مـي   ها را گرفته ميغ روي شيشه

. روبرويم گلهاي آتش تبديل به خاكستر سرد شده بود و به يك فوت بنـد بـود  
حس كردم كه افكارم مثل گلهاي آتش پوك و خاكستر شده بود و به يك فوت 

  . بند بود
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اولين چيزي كـه جسـتجو كـردم گلـدان راغـه بـود كـه در قبرسـتان از پيرمـرد          
نگاه كردم ديدم دمِ در يك نفر . دبودم، ولي گلدان روبروي من نبو چي گرفته كالسكه
ي خميده، نه، اين شخص يك پيرمرد قوزي بود كه سر و رويش را بـا شـال    با سايه

گردن پيچيده بود و چيزي را به شكل كوزه در دستمال چركـي بسـته زيـر بغلـش     
همين  .ايستاد كرد كه مو بتن آدم راست مي اي مي ي خشك و زننده بود خنده گرفته

من بلند شدم، خواستم . جايم تكان بخورم از در اتاقم بيرون رفت كه خواستم از
آن كوزه، آن دستمال بسته را از او بگيرم ولي پيرمرد با چاالكي  دنبالش بدوم و

ي اتاقم را باز كردم  ي رو به كوچه گشتم پنجره من بر. مخصوصي دور شده بود
شـدت خنـده   هـايش از   ي پيرمرد را در كوچـه ديـدم كـه شـانه     هيكل خميده

رفت تا  افتان و خيزان مي. بود لرزيد و آن دستمال بسته را زير بغلش گرفته مي
من برگشتم به خودم نگاه كردم، ديدم لباسم . اينكه به كلي پشت مه ناپديد شد

پاره، سرتا پايم آلوده به خون دلمه شده بود، دو مگس زنبور طاليي دورم پرواز 
اي روي  وي تنم مي لوليدنـد و وزن مـرده  هاي سفيد كوچك ر كردند و كرم مي

  ... داد ام فشار مي سينه
  پايان

، اضطراب و نگراني شديدي راوي را در بر گرفته و بوف كورو در فرود داستان 
كنـد، خـود را در همـان     وقتي دقت مي. انگار از خوابي طوالني بيدار شده است

ه در همه جـا پراكنـده   هوا تاريك روشن است و ابر و م. اتاق ذهن خود مي يابد
  . شود شده كه باالخره بانگ خروس از دور شنيده مي

و چنانكه پيشتر گفتيم خروس در اساطير باستان، بانگ بيداري و بـر خاسـتن   
خبـر دميـدن صـبح و آمـدن     . است ي خورشيد بوده از خواب است و مورد عالقه

خاصـي را بـه   خورشيد و نور دانش به اتاق ذهن راوي و فضاي داستان، زيبـايي  
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منقل روبروي راوي داراي . آورد بخشد و اميد را در دل سايه به وجود مي آن مي
خاكستري است كه از گلهـاي آتـش باقيمانـده و سـرد شـده اسـت و او حـس        

كند كه افكارش پوچ و تهي گشته و مثل خاكستر موجود به يك فـوت بنـد    مي
    اما چرا؟. است

ي واال رسيده است ولي  به اين مرحله بوف كورپاسخ اينكه با وجود اينكه راوي 
هر چند جديـد و منطقـي و هـر چنـد     . او يك آدم است كه داراي افكاري است

پويا و محكم، اما حقيقتي را كه به آن دست يافته، در گذر زمان بر آن افزوده يا 
كاسته خواهد شد و بخشي از نگراني او و اضطرابش به اين مسئله مربوط اسـت  

اش در آينده، چگونه با اين حقيقت روبرو خواهد شـد و چگونـه بـا     سايهو اينكه 
  !آن ارتباط خواهد گرفت

. او در اين لحظه ديگر هيچ راهي ندارد و هـيچ رهبـري نيـز نـزد او اعتبـاري نـدارد      
ولي با وجود اين به يك فوت بند است چـرا  . تنهاست و افكارش منحصر به فرد است

روند اجتماع در آينده و كيفيت و چگـونگي آن معلـوم    كه به آينده دسترسي ندارد و
  . شود نيست و اين مسئوليت بر گردن او به صورت يك اضطراب شديد، نمايانگر مي

انديشد، گلدان راغه است كه مربوط بـه   اي كه مي در اين گذار به اولين مسئله
خـت  فرهنگ و يادگار دوهزاروچهار يا دوهزار وپانصد ساله است كـه در زيـر در  

سرو و از زير خاك، پس از چال كردن چمدان حاوي خرافات، بـه دسـت آمـده    
چي آنرا به فيلسوف جـوان داده بـود و در    بود و در راه بازگشت، پيرمرد كالسكه

واقع به او هديه شده بود اما پيرمرد در اين نقطه و در پايان داسـتان، گلـدان را   
و ايـن عمـل او از نظـر     گيـرد  مـي دزدد و يـا بـازپس    آشكارا و نهان از راوي مي

ولي . گيرند فرهنگ ايراني كاري ناخوشايند است چرا كه هرگز هديه را پس نمي
از آنجا كه راوي در مورد آثار باستاني و فرهنگ دوهزار وپانصد سـاله تحقيـق و   
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بـوف  قسـمت دوم  (ي اسـالمي   بررسي كافي كرده و آنرا فهميده بـود و در دوره 
ديگر نياز چنداني ، هم و چهار پشيز ارزش گذاري كرده بودبراي آن دو در) كور

به آن نداشت و انتظار اين فيلسوف پير يعني راوي در حال حاضر، اين بـود كـه   
 بود بايستي بهتر و پيشرفته تر مي همه سال، جامعه ايراني مي پس از گذشت اين

ران باسـتان از  اما نه تنها چنين رويكردي رخ نداده كه كامالً بر عكس، وارثان اي
ي اسالمي و قهقرايي رسيده و در واقع جهتي  ي كورش هخامنشي به دوره دوره

، هاي باالي آن زمانها خالي شده و از آن ارتجاعي و معكوس را گرفته و از ارزش
  . اي كامالً ديگرگون پديد آمده است چهره

و از  متفكري است كه حقيقت را به جاه و مال و قدرت فروخته، پيرمرد قوزي
كنـد در   ي اسـالمي راضـي و خشـنود، امـرار معـاش مـي       ي تنگ انديشـه  دايره

، تنها در پي حقيقـت بـود و   بوف كوركه كامالً مفهوم شد كه قصه گوي  صورتي
از ايـن رو بـا انتظـارات،    . تـر بـود   ي ديگـري مهـم   درك آن برايش از هر مسئله

زي؛ از او جـدا و در مراتـب   كامالً مخالف با پيرمرد قو، ها و افكار ديگري برداشت
و اين پيرمرد اسـت كـه يادگـار دوران گذشـته را زيـر      . است باالتري قرار گرفته

دستمالي چركين گرفته و با چاالكي دور شده تا اينكه به كلي پشت مه ناپديـد  
  . گردد مي

آيد كه چرا پيرمرد قوزي گلدان راغه را بـا ايـن دقـت، زيـر      پرسشي پيش مي
  برد؟ فته و با خود ميدستمال چركين گر

از آنجا كه دستگاه فكري او براي سايه روشن شده است، پس او مثل هميشه، 
هــاي دوران گذشــته را كــه شــامل فرهنگــي غنــي و قــوي بــوده و  دســت آورد

هـاي گونـاگون، در    هاي بارزي از برابري آدمها و پيشرفت ايشان در زمينـه  نشانه
هـاي   زد و آنرا با مغلطه كردنها و سفسطهسا ها پنهان مي آن وجود دارد، از ديده
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اسالمي كه در قالب دستمالي چركين است، ضايع كـرده و در نتيجـه مـردم را    
و امـا راوي در  . كنـد  ازحقيقت دور ساخته و آنهـا را بـه موهومـات هـدايت مـي     

 حاليكه آثار كشتن خرافات به شكل لباس پاره و خون آلود، در او پيداسـت، دو 
ي دوهـزار وپانصـد سـاله اسـت و      ل آثار تدوين شدهنبكه س مگس زنبور طاليي

اي ديگـر   بـه گفتـه  . آينـد  اند، در هواي باالي سرش به پرواز در مـي  تزيين شده
اند، اوچه بايد بكند؟ بـه خصـوص    اينكه، حاال كه اين آثار ارزشمند، در هوا شده

ن تـدريجي  هايي سفيد كه نشانه تجزيه شد اينكه او خود نيز رفتني است و كرم
اند و ديگر هيچ خدايي نيست تا به او روي آورده و  پيكر اوست، حضور پيدا كرده

و حاال كه اجتماع بشري را از دست خرافات نجات داده اسـت،  . از او ياري جويد
روي نشود؟ فرهنگ قديم  چكار بايد كرد كه از طريق ديگري باز دوباره دچار كج

در ميان ابر و مه پنهان شده و اكنون راويست  بر باد هوا رفته، پيرمرد ارتجاعي،
كند و هر آنچه را كه مربوط بـه حقيقـت و    كه با ماست اما هيچ پيشنهادي نمي

  . رساند ي اوست با سه نقطه و بدون كوچكترين پيشنهادي به پايان مي سايه
 پايان
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 منتشر شده  تا كنونقلم  نياز ا
 2000بهار -مجموعه اشعار -ها  هيگال

**** 
 رمان  -آشنا بهيغر

 2006سال  -لندن يانتشارات شاد
**** 
 چاپ در دست

 هست ادتي -داستان مجموعه
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