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سخن مترجم

یس،  نمایش نامه نو یس،  رمان نو  )۱۹۸۷-۱۹۰۳( یورسنار  یت  مارگر
و  مترجم  اد،  نقݨݨّ یس،  خود زندگینامه نو یس،  داستان کوتاه نو شاعر، 
علم،  فضل و کمال،  است.  بوده  معتبر  و  متعدد  جایزه های  برندۀ 
اصیل  نبوغی  و  یکی  متافیز عمیق  تأمالت  روان شناسانه،  بصیرت 
که  کار او جمع شده بود و از مجموع این ها هنری پدید آمده بود  در 
هم از لحاظ گسترۀ ژانرهای ادبی چشمگیر بود و هم از لحاظ لذت 
کادمی  که به بار می آورد. به همین علت، آ و غنای فوق العاده ای 
این  که   __ پذیرفت  خود  یت  عضو به  را  او   ۱۹۸۰ سال  در  فرانسه 
کادمی فرانسه   اوایل قرن هفدهم که آ یرا از واقعۀ بی سابقه ای بود، ز
تأسیس شده بود هیچ گاه هیچ زین به جمع چهل نفرۀ »جاودانگان« 

راه نیافته بود.
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بان حرف می زد و متون التیین و   نوجواین به چند ز یورسنار در
او  را می خواند، و همین شاید اساس اشتغال  خاطر بعدی  یوناین 
اما  بود،  فلسفه  و  ادبیات  کالسیک شد. عاشق  به مضمون های 
کادمیک ندید. اصل  و نسب  هیچ گاه به دانشگاه نرفت و تعلیمات آ
خوشش  کلیسا  عبادی  مراسم  و  مناسک  از  و  داشت  کاتولیک 
بود.  شریق  عرفان  رمز و راز  و  یبایی  ز شیفتۀ  به شدت  اما  می آمد، 
ید. مجموع  ݢیوناین و آیین  های قدیمی نیز عشق می ورز ݢ ݢ ݢ ݢاساطیر  به ݢ
ابدیت«  ݢبه  ݢ ݢ بشر  دائمی  ب  »تقرݨݨّ به  را  او   نهایت  در گرایش  ها  این 

کرد. معتقد 
به  زود  خییل  آثارش  می گفت.  شعر  چهارده سالگی  از    یورسنار
او  کارهای  زمینۀ  اساطیری  موتیف های  و  موضوع ها  رسید.  چاپ 
بودند. در اواخر دهۀ ۱۹2۰، جستارها، شعرها و بعیض از داستان های 
یه های مختلف ادبی چاپ می شد. در سال ۱۹2۹  کوتاهش در نشر
نظر عبث زۀ مبار رسالۀ یا آلکسی به نام  رمانش  نخستین  انتشار  با 
میشل  جستارهای  با  را  آن  عده ای  و  کرد  جلب  خود  به  را  نقادان 
کلمات قصار، مانند:  کردند. این رمان پر بود از  دو مونتین مقایسه 

»لذت و رنج دو احساِس بسیار نزدیک به هم اند.«
و  پا  ارو سراسر  در  دورودراز  سفرهای  به   ۱۹2۹ سال  در  یورسنار 
شرق مدیترانه رفت و پس از خانه  به دویش ها سرانجام در یونان منزل 
ودیکۀجدید ناممکن بودن حل  کرد. مضمون رمان دومش به نام ائور
و  آن است،  نیروی محرک  یرانگری  و و  آن  بغرنجی  معمای عشق، 
که با »دوست  داشتن یک نفر« همراه است. یک سال بعد  رنجی 

بارۀ شاعر بزرگ یونان باستان،  کرد به نام پیندار، در جستاری منتشر 
چند  آیین ها.  و  مناسک  عرفاین  معنای  بیان  برای  بود  تالیش  که 
کوتاه نیز با زمینه هایی از دوران رنسانس و نهضت اصالح  داستان 
را  ؤیایی  ر دینار که چاپ شدند. در سال ۱۹۳4 رمان  دیین نوشت 
که زمینه اش ُرم دورۀ فاشیستی بود و توخایل بودن فاشیسم  نوشت 
هرکس  می کرد:  را طرح  موضوع  این  درعین حال  و  می داد  نشان  را 
کند اما به جای آن با بدبختی  که برای رسیدن به خوشبختی تقال 
یب  یر نه فقط دیگران بلکه خودش را هم فر گز و مرگ مواجه شود نا

یاهایش تحقق می یابد. می داده و باور داشته که رؤ
کتاب موجها  یورسنار به سبب نیاز مایل به ترجمه نیز روی آورد. 
در سال ۱۹۳۷  که  کرد  ترجمه  فرانسه  به  را  وولف  یرجینیا  و نوشتۀ 
کرد  ترجمه  نیز  را  جیمز  هنری  از  ِمیزیمیدانست  آنچه شد.  منتشر 
براساس عالقۀ شخصی   

ً
بعدا تا سال ۱۹4۷ منتشر نشد.  البته  که 

کارهای دیگری هم ترجمه کرد.
که به فرهنگ یوناین داشت به  یورسنار به علت عالقۀ خاصی 
مختلف  زمان های  از  و شعرهایی  آورد  روی  نیز  یوناین  شعر  ترجمۀ 

کار درآمده اند. یباتر از اصل از  کرد که به نظر نقادان ز ترجمه 
یک  یکا رفت و فر یک به امر یس فر گر در پاییز ۱۹۳۷، به دعوت 
دوست مادام العمر و مترجم تعدادی از آثار یورسنار شد. چند ماه بعد 
ݢݢخالص را نوشت. موضوع  پا برگشت و به سرعت رماِن کوتاهتیِرݢ به ارو
گیر عشق است، همان انرژی جوشان و مرموزی  این رمان نیز قوۀ فرا
 و سودا  که ما را به حرکت وامی دارد، نوعی »نیروی مهیب«. شور
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زندگی  در  فرجام  این  که  هرچند  منجر می شود،  یکی  تراژ فرجام  به 
ݢیا پنهاین تری می یابد. ݢ بیشتر آدم ها حالت خفته تر ݢ

یق، که در سال ۱۹۳۸ منتشر شد، خاورمیانه  صحنۀ داستانهایشر
به عشق و  نیز  این مجموعه   دور است. همۀ داستان های  و خاوِر
از  نیز  اثر دیگری  گون عشق می پردازند. در سال ۱۹۳۸  گونا مظاهر 
یاهای  ݢتقدیرها که در آن یورسنار رؤ ݢ ݢ ؤیاهاو یورسنار منتشر شد به نام ر
یدی تعبیر  کرده است بی آن که به نگرش فرو خود را بازگو و تحلیل 
یا یا دیگر تئوری های رایج متوسل بشود. دغدغۀ اصیل یورسنار  رؤ

یا بود. یبایی شنایس دنیای رؤ  ز
ً
عمدتا

دیگر  بار    یورسنار پا دچار هرج ومرج شد،  ارو که  در سال ۱۹۳۹ 
از  پس  که  امید  این  به  رفت،  یکا  امر به  یک  فر یس  گر به دعوت 
کار  یکا طوالین از   امر کوتاهی به یونان برگردد، اما اقامتش در مدت 
یخ هنر مشغول  درآمد و به عنوان معلم پاره وقت ادبیات فرانسه و تار
کار شد و زندگی را پیش برد. در سال های جنگ جهاین دوم، و پس 
مهاجران  یه های  نشر در  شعرهایش  و  از جستارها  تعدادی  آن،  از 
موضوع  که  نوشت  هم  نمایش نامه  سه  می شد.  چاپ  فرانسوی 
گرفته بود. با این حال، سال های ۱۹۳۸ تا  آن ها را از اساطیر یونان 
 سال های دست  شستن از فعالیت ادبی بود و بیشتر 

ً
۱۹4۸ عمدتا

یس و تحقیق گذشت. ݢبه تدر ݢ
خاطرات بود.  نشده  نوشته  هنوز  یورسنار  کتاب  ین  مهم تر اما 
یانوس در سال ۱۹5۱ منتشر شد و به شهرت رسید و جایزه های  هادر
انگلییس  ترجمۀ  انتشار    از پس  دادند.  یسنده اش  نو به  متعددی 

شش سال  حدود  توانست  یورسنار   ،۱۹54 سال  در  کتاب  این 
در  یخی  تار رماین  یانوس  هادر خاطرات بگذارد.  کنار  را  یس  تدر کار 
یسنده  نو مستندند.  همه  جزئیات  و  وقایع  است.  مرتبه  ین  عایل تر
سال های  یورسنار  است.  کرده  دقیقی  و  موشکافانه  پژوهش های 
را  هرچه  یعین  کرد،  بازسازی  را    امپراطور این  کتابخانۀ  سال 
این  که  را  کرد، چیزهایی  بود مطالعه  نوشته  و  یانوس خوانده  هادر
امپراطور صاحبش بود مشاهده کرد، به جاهایی که او رفته بود سفر 
کرد، و همۀ اسناد و مدارک و اشیاء موجود را که به دورۀ حکومت او 
که  کرد. تحقیقات یورسنار چنان عایل است  مربوط می شد برریس 
کار )که فی نفسه  کتاب او شده اند. اما سوای این  مورخان خوانندۀ 
 
ً
یبا کتاب را از دیدگاه امپراطور »تقر ارزش بی بدییل دارد(، یورسنار 
و می خواهد  علیل شده  و  که سالخورده  است  نوشته  خردمند«ی 
 از فرم رماِن نامه وار استفاده  »قیافه«ی مرگ خود را ببیند. یورسنار
خود  هفده سالۀ  وارث  به  نامه هایی  در  یانوس  هادر و  است  کرده 
تأمالت خود را در باب حکومت بیست ودوسالۀ خود و دورۀ پیش 
ݢرمز و راز عالقۀ  از آن، در باب مرگش که دارد نزدیک می شود، و نیز ݢ
یبا، موسیقی، هنر، نظام های اخالیق و مذاهب  خود به آنتینوئوِس ز
ݢبه  ݢ ݢ ید که دیگر ݢ و ادیان امپراطوری روم ارائه می دهد، و سرانجام می گو
یرا »نه مانع ما می شوند، نه از ما محافظت  خدایان اعتقاد ندارد، ز

کیفر«. می کنند، و نه پاداش می دهند و نه 
از همین رو، غیر  و  بود،  گشودن به »درون«  راه  هدف یورسنار 
از تحقیقات علمی، مانند »جادوگر« سعی می کرد در جسم و روح 
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با  یانوس  هادر رو،  از همین  و  کند،  روم حلول  امپراطور سالخوردۀ 
یخی است از صافی یک ذهن قرن بیستمی عبور  آن که چهره ای تار
در  تأمیل  روان شناسانه،  »رمان  را  کتاب  این  یورسنار  است.  کرده 
است  کتاب  پدیدآورندۀ  که  را  خودش  و  می خواند  یخ«  تار باب 

یس«. »مورخ _ شاعر و رمان نو
مرد  این  نه  که  می کرد  فکر  کتاب  این  نوشتن  هنگام  یورسنار 
و  کتاب،  نه  و  دارد  جاذبه ای  خوانندگان  برای  یانوس(  )هادر
خط  داستاین  یرا  ز کرد،  خواهند  استقبال  آن  از  خاصی  عدۀ  فقط 
یبایی شناسانه  ز و  روان شناسانه  فلسفی،  تأمالت  تحت تأثیر  آن 
که نوازشگرانه  است __ مثاًل »سنگیین عشق، چون سنگیین دستی 
که از حد طاقت  بر سینه فرود آید، اندک اندک چنان فشار می آورد 
فراتر می رود« یا »من خودم بیشتر در جست وجوی آزادی بوده ام تا 
قدرت، و قدرت را فقط موقعی خواسته ام که به آزادی بینجامد«، یا 
»این بازی اسرارآمیز __ عشق __ از عشق به جسم فراتر می رود و تا 
کل شخص بسط می یابد« و ایل آخر. اما برخالف انتظار  عشق به 
یانوس بالفاصله با استقبال بسیار مواجه شد  یسنده، خاطراتهادر نو

 را به شهرت بین الملیل رساند. و یورسنار
مضمون های  براساس  نوشت  نمایش نامه هایی  یورسنار  سپس 
کرد  کالسیک چون وچرا  روایت های  مورد  در  آن ها  در  و  اساطیری 
راز افتادنماسکها،  یا )الکترا کشید  پیش  جدیدی  پرسش های  و 
مهم  موتیف های  از  یکی  ندارد؟(.  مینوتاثوروس چهکیس و  آلِکستیس 
می میرد،  »همه چیز  است.  »جاودانگی«  نمایش نامه ها  این  در 

نوبت  یک  برای   
ً
صرفا هیچ چیز  می شود...  زاده  نو  از  همه چیز  اما 

که  است  سبب  این  به  و  آدمی،  روان  جز  است،  نیامده  به  وجود 
انسان ها این قدر مشتاق جاودانگی اند.«

باز هم  که  یافت  انتشار    یورسنار اشعار  منتخب  در سال ۱۹5۶ 
کاماًل  شعرها  موضوع  که  هرچند  شد،  روبه رو  خوبی  استقبال  با 

شخصی بود.
نهضت های  یست،  محیط ز اجتماعی،  امور  به  یورسنار  سپس 
هواداران صلح،  حقوق مدین، جنبش های ضد سالح هسته ای، 
و  جانوران  از  حفاظت  جمعیت،  افزایش  با  مبارزه  سازمان  های 
در  متعددی  مقاله های  و  داد،  نشان  روزافزون  توجه  این ها  امثال 

یه های مختلف نوشت. نشر
اثر  ین  مشهورتر سیاهی   در  کار شاید  یانوس،  هادر خاطرات   از بعد 
باب  در  تأمیل  و  یخی،  تار است  رماین  هم  این  باشد.  یسنده  نو
گر  کیمیا کتاب، زنون،  وجود، مرگ و امور فوق طبیعی. قهرمان این 
یخی نیست بلکه  و فیلسوف و طبیب است، اما زنون شخصیت تار
ینچی،  دا و )اراسموس،  است  یخی  تار شخصیت  چند  از  ترکیبی 
اصالح  و  رنسانس  متالطم  دورۀ  در  که  دیگران(  و  دوله،  اتین 
خیایل  شخصیت  این  به  آن که  برای  یسنده  نو یستند.  می ز دیین 
افراد  به سراغ  ببخشد  مکان«  و  زمان  به  مقید  شخِص  »واقعیت 
ترسیم  یسنده  نو که  چشم اندازی  در  رفت.  شانزدهم  قرن  وقایع  و 
بی امان  جنگ های  می شود:  دیده  عصر  آن  همه چیز  است  کرده 
مذهبی، ستمگری اسپانیا در هلند، فرقه های متعصب، شورش های 
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چنین  در  وحشت.  و  عمومی  هیستری  دهقانان،  عنان گسیختۀ 
که زنوِن منزوی به جست وجوی امر مطلق می رود.  اوضاعی است 
کیمیا  و  طالع بیین  یاضیات،  ر مهندیس،  نجوم،  فلسفه،  طبابت، 
یقا  پا و شمال افر گون آشنا می شود، ارو گونا بان های  می آموزد. با ز
یکی به دانش  کردن دنیای فیز را می گردد و به شرق می رود. تجربه 
که به وحدت نظری با امر مطلق،  محض می انجامد و امید می رود 
نامتناهی، ابدی و واقعیت غایی منتهی شود. زنون می خواهد چیزی 
 از دست دستگاه تفتیش عقاید،  »بیش از انسان« باشد. بعد از فرار
یت جدیدی به طبابت و معالجۀ فقیران روی می آورد. زنون  با هو
که هرچیزی دستخوش تغییر است و هر چیزی در معرض  می بیند 
نامحسوس  و  یف  ظر دگرگوین های  رفته رفته  زنون  بی پایان.  تکرار 
ماده  می شود.  حل  مکان  و  زمان  می دهد.  تشخیص  خود  در  را 
مرزهای خود را از دست می دهد. دنیا و زنون، عین و ذهن، یکی 
می شوند. زنون درمی یابد که آزادی )که این همه به آن ارج می گذارد( 
یزنده است، و آدمی تا وقیت دارای امیال است آزاد نیست، یعین  گر
و  افسون ها  زنون  نیست.  آزاد  است  زنده  زماین که  تا  شاید  آدمی 
طلسم های دنیای پیرامون را پس می زند، وسوسۀ ترک این »پوستۀ 
غلبه  وسوسه  این  بر  ویل  می آید،  به سراغش  )جسم(  مالل آور« 
می کند. اما دیگر تریس از مرگ ندارد، حتی از آن استقبال می کند. 
کم کم خود را از میل تهی می کند و به گفتۀ عارفان »وارسته« می شود. 
سرانجام دستگیر می شود و از استغفار هم خودداری می کند، چون 
کاًل مراقبه ای است  کتاب  کند. پایاِن  نمی خواهد حقیقت را پایمال 

در باب مرگ. زنون محکوم شده که به چوبۀ مرگ بسته شود تا او را 
یدن  بسوزانند اما خود او »خروج« معقول تری را انتخاب می کند: بر
و  آهسته  تغییرات  به دست خود. شرح  مردن  مچ دست،  و  پا  رگ 
یجی و حاالت جسمی و ذهین زنون به هنگامی که چشمۀ خون  تدر

کاماًل با خود می برد. جاری است خواننده را 
که مجموعه ای  کتابی به نام باچشمهایباز )۱۹۷۹(  یورسنار در 
حیات«  غایی  »شکل  مرگ  که  ید  می گو اوست  گفت وگوهای  از 
گاه از آن چه روی می دهد،  است، دوست دارد آهسته بمیرد، کاماًل آ
بدنش  در  مرگ  بدهد  امکان  پیشروی اش  که  بیماری  نوعی  اثر  بر 
باشد  گاه  آ کاماًل  »گذر«  این  از  می خواهد  یورسنار  »جا باز کند«. 
را از دست بدهد. مرگی را طالب است با  تا مبادا »تجربۀ غایی« 
چشم های باز. طرفدار نوعی زندگی است که در آن مرگ نوعی دوست 

 با این دوست دیداری باشکوه باشد. به حساب بیاید و دیدار
وان کهر یورسنار در مجموعۀ داستان های کوتاهی به نام مانندآبی
 با پایان زندگی شان روبه رو  یر می کند که با وقار است قهرماناین را تصو
جسماین  تحوالت  با  است  مترادف  آن ها  در  زمان  گذر  می شوند، 
که  می آید  به سراغ شان  غده ای  یا  بیماری  مانند  عشق  و  زوال،  و 

نمی توان آن را پس زد.
در  است  جستارهایی  مجموعۀ  عظیم   پیکرهساز این زمان،
یورسنار  زندگی  سال  دغدغه های شصت  و  مختلف،  موضوع های 
در آن انعکاس یافته است. زمان و ابدیت وحدتی چرخه ای دارند. 
»نه گذشته وجود دارد و نه آینده، فقط سلسله ای از زمان های حال 



2021

یب و بازسازی می شود و ما همه در  وجود دارد، مسیری که مدام تخر
گشوده  گنجشکی در شبی طوفاین از پنجره ای  یم.«  آن پیش می رو
دیگر خارج  پنجره ای  از  و  می کند  را طی  منّور  اتاق  و  وارد می شود 
»سفر«.  سوی  دو  ناشناخته های  از  است  یری  تصو این  می شود. 
از  »پس  به اندازۀ  نمی دانیم  هیچ  باره اش  در که  زندگی«  از  »پیش 
باره اش هیچ نمی دانیم اهمیت دارد. یورسنار  که باز هم در زندگی« 
عالم را این طور می دید: تکرار زایش، مرگ و نوزایش، با حلول الهی 
گذر زمان نشانۀ نابودی و از دست  رفتن است.  در هر ذرۀ طبیعت. 
یزنده است. پیکره ساز می کوشد قوانین طبیعت را نقض  گر یبایی  ز
ین  کند، یعین زندگی را به سکون برساند، اما نمی تواند. پیکرۀ مرمر
به محض خلق شدن لحظه به لحظه فرسوده تر می شود و به صورِت 

عنصری اولیه اش رجعت می کند.
یورسنار حتی عشق را که وسیلۀ صعود روحی است گذرا می داند. 
یم چون نمی توانیم تنها بمانیم. از مرگ  یسد: »ما عشق می ورز می نو
یا  سال،  چند  از  بعد  گر  ا ید  می گو می ترسیم.«  علت  همین  ݢبه  ݢ نیز 
یز بوده است زنده ها او  که بسیار عز حتی چند ماه، مرده ای بازگردد 

را مزاحم خواهند یافت.
قدرت  و  پژوهشگری  روح  دانش،  عمق  و  گستردگی  به سبب 
او  که  کنند  گمان  عده ای  شاید  یورسنار،  معجزه آسای  خالقیت 
اما  است.  کرده  بی پایان  جست وجوی  و  مطالعه  فدای  را  زندگی 
گون می اندیشید و ذهنش  عالیق یورسنار وسیع بود. به مسائل گونا
همواره درگیر مسئلۀ وحدت کل خلقت بود. یورسنار به انواع آدم ها 

 خانه اش به روی همه باز بود، با وظیفه شنایس  عالقه داشت، دِر
به همۀ نامه ها جواب می داد، از آشپزی و سفر خوشش می آمد، در 
یست محیطی مشارکت می کرد، و می گفت  فعالیت های اجتماعی و ز

یسد که وقتش را داشته باشد. کتاب هایش را موقعی می نو
از دنیا رفت.  یورسنار در دسامبر ۱۹۸۷ در هشتادوچهارسالگی 
که  آیلند  مونت دیِزرت  در  را  خاکسترش  و  سوزاندند  را  جنازه اش 

بیش از چهل سال خانه اش آن جا بود دفن کردند.

شعر  مقولۀ  از  شد  منتشر   ۱۹۳۶ سال  در  بار  اولین  که  شرارهها  اما 
را  این ها  قصار.  کلمات  یا  تأمالت  از  مجموعه ای  با  است،  منثور 
 آورد. یورسنار خودش این کتاب  ݢبه شمار ݢ ݢ می توان داستان کوتاه نیز ݢ
که با  را مجموعه ای از شعرواره ها یا قطعه  های منثور خوانده است 

مفهوم عشق به هم وصل شده اند.
که این قطعه ها اعتراف گونه اند، محصول  ید  خود یورسنار می گو
بحراین عشقی، نوعی تخیلۀ روحی، و درعین حال، جست وجوی 
و  شخصی  کاماًل  به سبکی  را  قطعه ها  این  او  ابدی.  ارزش های 
امپرسیونیسیت نوشته است و هدفش نشان دادن بغرنجی و عمق 
است  داستان هایی  بازگوکنندۀ  شرارهها  سوداست.  و  شور  عاطفی 
بارۀ  یخ __ در یق افسانه و تار __ گاه مستقیم، گاه غیرمستقیم و از طر
و  به سرخوردگی  و سعادت  اطمینان  از  که  عاشقانه ای  ماجراهای 
کتاب شامل ده دسته از تأمالت است و بعد  یأس ختم شده اند. 
که شاید در نظر اول  از هر دسته از تأمالت یک روایت آمده است 
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ارتباط چنداین با تأمالت نداشته باشد اما از برریس اجزا و عناصر 
فرجام  و  مختلف عشق  مضمون های  بر  همه  که  یافت  در می توان 
بیمارگونه  کشش  نوعی  عشق  مبتین اند.  رنج،  یعین  آن ها،  واحد 

است، نیروی مرموزی که خود را تحمیل می کند.
سمت  وسوی  با  افسانه  و  یخ  تار باشکوه  یی  بازگو   در یورسنار، 
قرن بیستمی و رنگ وبوی شرح حال شخصی، از گذشته به این سبب 
که  کند. عشق  گیری عشق را آشکار  که بی زماین و فرا مدد می گیرد 
یک دنیا شادی است درد و رنجی مهیب نیز هست. این عارضه یا 
بیماری که نامش را عشق گذاشته ایم ممکن است آن قدر توان فرسا 
کامل عشقی است  که به نابودی بینجامد. عشق  و جانکاه باشد 
می شود،  حل  معشوق  در  عاشق  یعین  ابدی،  و  بی چشمداشت 
چه کیس  معشوق  این  اما  می شود.  معشوق  خواسِت  خواست 
می تواند باشد؟ چه کیس سزاوار چنین عشق بی حدومرزی است؟ 
گونه باشد، ارباب و سرور باشد، همه و هیچ باشد،  آن کس که خدا

ابتدا و انتها باشد، سرور عالم __ خدا.
مجدلیه،  یم  مر ِلنا،  آنتیگونه،  پاتروکلوس،  ِس،  ݭݫ آخیلݫ فاْیدرا، 
کترهای افسانه ای یا حقیقی اند که  کارا کلوِتْمِنسترا و ساپفو  فاْیدون، 
یت یورسنار سرگذشت آن ها را با خاطرۀ عشق و سودای دورۀ  مارگر

جواین خود درمی آمیزد.
با  که  عاشقانه ای  تجربۀ  بیان  برای  محمیل اند  داستان ها  این 
گذشته  بر  کنون  ا بوده است.  نابینایی همراه  و  دیوانگی  و  ستایش 
اساطیری  محیط های  در  مترو  و  تراموا  سشوار،  تانک،  می نشیند: 

یْر خیره کننده  ظاهر می شوند و طومار زمان را در هم می پیچند. تصاو
و سحرانگیزند.

ین شعر عاشقانه در فرانسۀ  ین و تأثیرگذارتر شرارهها شاید قدرتمندتر
قرن بیستم باشد.

رضا رضایی
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یراست جدید این اثر منتشر می شود الزم می دانم از ناشر  کنون که و ا
تشکر  است  داشته  من  به  را  محبت  نهایت  که  )نشرنامک(  قبیل 
که  کنم. از ناشر فعیل و مدیر هنرمندش، ساعدمشکی، نیز ممنونم 
کتاب  کیزه تر  پا هرچه  کردن  چاپ  برای  را  متانت  و  سلیقه  نهایت 
گذشت  از  شرارهها پس  ییس  بازنو و  بازخوانی  به خرج داده است. 
سال ها بار دیگر مرا به عوالم حیرت آوری برگرداند که لذت بخش اما 

یک است. تراژ
که البته تغییری در  کرده ام  من در متن ترجمه ام اصالحاتی وارد 
کرده باشد. در  محتوا به وجود نیاورده است، اما شاید متن را بهتر 
را  متن  که شاید حال و هوای  نوشته ام  مطالیب  نیز  قطعه  هر  ابتدای 
یراست  و این  در اصالح  که  مهرانموسوی    از باشد.  کرده  مفهوم تر 

ݢمی کنم. جدید به من کمک کرد صمیمانه تشکر ݢ
رضا رضایی

تاݥݥݥݥبستاݥݥݥݥنݥݥݥݥ 139۶ 
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پیش گفتار

شرارهها کتاب دورۀ جواین ام به معنای دقیق کلمه نیست. این کتاب 
را در سال ۱۹۳5 نوشتم که یس ودوساله بودم. کتاب در سال ۱۹۳۶ 
 بدون تغییر تجدیدچاپ شد. 

ً
یبا انتشار یافت و در سال ۱۹۷5 تقر

در چاپ فعیل هم چیزی عوض نشده است.
مجموعه ای  به شکل  و  است،  بحراین عشقی  محصول  شرارهها 
از  زنجیره ای  شبیه  به عبارت دیگر،  یا  عشقی،  شعرواره های  از 
قطعه های منثور شاعرانه که با اندیشۀ عشق به هم پیوند خورده اند. 
 از هرگونه شرح و تفسیر است. عشق  به این ترتیب، این کتاب یب نیاز
کامل، که هم به شکل نوعی بیماری به سراغ قرباین اش می رود و هم 
به شکل کشیش طبیعی، از زمان های خییل دور تجربۀ همگاین بوده 
که  نکته ای  تنها  شاید  ادبیات.  مکرر  تم های  از  یکی  نیز  و  است 
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مانند  تجربه شده،  عشق های  همۀ  که  است  این  کنم  اضافه  باید 
معیین  موقعیت  در  است،  بوده  کتاب  این  الهام بخش  که  عشقی 
و با ترکیب بغرنجی از احساس ها و زمینه ها پدید می آیند و از بین 
می روند. در رمان این ها در طرح داستاین به هم بافته می شوند، و 
 شرارهها، این احساس ها و زمینه ها  در شعرواره نقطۀ شروِع شعرند. در
کنده ای بیان  گاهی مستقیم، و البته رمزگونه، در قالب »تأمالت« پرا
 ابتدا یادداشت هایی برای نگارش خاطرات شخصی  شده اند که در
بیان  روایت هایی  یق  طر از  و  غیرمستقیم  برعکس،  گاهی  بوده اند؛ 
گرفته شده اند و تکیه گاه و مبنای  یخ وام  که از افسانه و تار شده اند 

من در طول زمان بوده اند.
یم مجدلیه،  آدم های اساطیری یا واقعی این داستان ها، همه به  جز مر
یاین _   یهودی  متعلق به یونان باستان اند؛ این همان یوناِن دنیای سر
است که مسیحیت را پدید آورده و نقاشان رنسانس و باروک )شاید 
با رگه هایی واقع گرایانه تر از آن چه ما خیال می کنیم( همواره دل شان 
کالسیک، پرده های قشنگ و  یبای  می خواسته آن را با معماری ز
گذشته را  کنند. همۀ این داستان ها به درجاتی  یبا بیان  بدن های ز
از  دارند  یی  رنگ وبو نیز  داستان ها  این  از  مدرن می سازند. بعیض 
تا  پیموده اند  را  افسانه ها آن ها  و  که اسطوره ها  بینابیین  آن مراحل 
 شرارهها   کالسیک در

ً
به ما رسیده اند؛ از این رو، الیه های اصطالحا

فاْیدرا  نیستند.  قابل تشخیص  چندان  و  ین اند  یر ز الیه های  گاهی 
که  است  سودازده ای  قاتل  نیست؛  آتین  فاْیدرای  آن  به هیچ وجه 
هومر  از  یاد  ز پاتروکلوس  و  ِس  آخیلݫ است.  رسیده  ما  به  راسین۱  از 

پیکره تراشاین  و  نقاشان  شاعران،  از  بیشتر  بلکه  نشده اند  اقتباس 
یسته اند؛ به عالوه، این  کنون می ز که از زمان هومر تا گرفته شده اند 
به  را  یافته اند، ما  که جاهایی رنگ وبوی قرن بیستمی  دو داستان، 
درام  از   

ً
مستقیما آنتیگونه  می کشانند.  گونه ای  یا رؤ بی زمان  دنیای 

در  که  داستان هایی  همۀ  میان  در  اما  است،  شده  گرفته  یوناین 
شرارهها آمده است، این روایِت کابوِس جنگ داخیل و شورش علیه 
کم وبیش   را از عناصر معاصر یا  ین بار مقاماِت مفتش شاید بیشتر
یانه دارد. داستان ِلنا مبتین است بر همان خرده اطالع ما از  پیشگو
که در سال 525 قبل از میالد در توطئۀ  باری به همین نام  زین در
محیل  رنگ وبوی  اما  داشته،  شرکت  یستوگیتون  آر و   هارمودیوس 
 کل زمینۀ 

ً
یبا یونان جدید و جنگ های داخیل بیمارگونۀ زمانۀ ما تقر

کلوِتْمِنسترا،  قرن ششم قبل از میالد را می پوشاند. در حدیث نفس 
موِکناِی2 هومری با منظرۀ روستایی دورۀ جنگ یونان _ ترکیه در سال 
۱۹24 یا شکست داردانل۳ درآمیخته است. حدیث نفس فاْیدون از 
گرد  بارۀ نوجواین و جواین  این شا نوشته های دیوِگِنس الیرتیوس4 در
سقراط اخذ شده است؛ زندگی شبانۀ آتن در سال ۱۹۳5 با نگاهی به 
یر شده است. داستان  جوانان متمتع و متنعم دورۀ آلکیبیاِدس تصو
ین ذکرش  ر  افسانۀ ز که در گرفته شده است  یم مجدلیه از روایتی  مر
خودش   

ً
بعدا مؤمنانه  مجموعۀ  این  یسندۀ  نو )البته  است  آمده 

یحیی  نامزد  به  بدل  قدیسه  روایت،  این  در  خواند(؛  کذب  را  آن 
یم مجدلیه را ترک می کند و  ]یوحنای معمدان[ شده است؛ یحیی مر
یم مجدلیه به دنبال عییس می رود. داستان مبتین است بر متون  مر




