
  عقاید یک دلقک 
  

 ذتل زاده خواندم وبل، برندة جایزه نوبل ادبیات را با ترجمۀ محمد اسماعیل ، نوشتۀ هایرنیش»عقاید یک دلقک«رمان  اخیراً
 اوضاع کاري خوبی داشته، با همسر کاتولیکش روزگاري بسیار بردم. بل، زندگیِ یک دلقک را به نیکی روایت کرده، دلقکی که

مشحون از  آنها رسمی نبوده است. در عین حال، از اینکه ماري، پس از چند سال زندگیِ چند ازدواجماري زندگی میکرده، هر
طۀ پر از بدلقک) راتلخکام و عصبانی است. شنیر( عمیقاً کند،خاطرات رنگارنگ، او را ترك کرده و اکنون با تسوپفنر زندگی می

تواند شود و آهی در بساط ندارد، نمیپول میدارد، هنگامی که بی رغم اینکه والدینِ متمولیو به خود دارد تنشی با مادر و پدر
کار خنداندن دیگران است، از خندیدن  گویی دلقکی که درآنها حساب کند و روزگار بهتري را براي خود رقم بزند. تو روي کمک

 ...او غلبه کرده ز شده و تلخی و سردي برو شاد بودن عاج

به » تجربۀ مالل«رمان، مقولۀ  مل در تجارب روزمرة دلقک قهرمانأو ت» عقاید یک دلقک«هاي مختلف خواندن بخش هنگام
 نِدبیند که در آن انسان از پی برآوراي میشد. شوپنهاور زندگی را بسان چرخه روایت آرتور شوپنهاور در ذهن و ضمیرم زنده

خواسته و لذت بردن، فرد دلزدگی و رسیدن به گیرد؛ پس از برآورده شدن وخواسته و نیازي، تمام هم و تالش خود را بکار می
ذت شدن و ل کند، پس از برآوردهچندي، دوباره از پی برآوردن خواسته و هدف دیگري تالش می کند. پس ازماللت را تجربه می

دوباره.... چرخۀ شوپنهاوري، طنین کیر که گاردي نیز دارد و یادآور  کند؛ پس از چنديرا تجربه می بردن، دوباره دلزدگی و مالل
 .به روایت فییسلوف دانمارکی است از مراحل سه گانۀ زیبایی شناختی، اخالقی و دینی (aesthetic) زیبایی شناختی مرحلۀ

 شکستن این چرخه و فائق آمدنِ راهکار شوپنهاور است براي که» شکفتنِ از درون بسان گل سرخ«چنین انگاشت که  توانمی
عیان چشیدن، در زندگیِ هنري که توام با خالقیت و بداعت و طراوت است،  را به  (flourishing)بر تجربۀ مالل و شکوفایی

کود و در لت و کسالت و ربه تفاریق مال تحقق بیشتري دارد. اما، زندگی شنیر به روایت هاینریش بل، اینگونه نیست و او امکان
ه خویش را ابل از رمان، فریاد شنیر از سر درگمی به آسمان است و حوصلۀ خود را هم ندارد؛ کند. در فقراتیجا زدن را تجربه می
ضمیر خویش استشمام  رفتن ندارد، بوي چرك و تعفن را از رغم اینکه تمیز است و نیازي به حمامکند و بهو احمق خطاب می

  ... .می کند
 هاي از جنسماهیِ گریزي که در برکه ، بسان»رضایت باطن«و » شکوفایی« یابم، زدودنِ تجربۀ مالل و چشیدنِدر می چنانکه

داعت ب اش با خالقیت وآید. حتی هنرمندي هم که زندگیسهولت فراچنگ نمیاست و به لغزد و پنهان میشود، دیریابآینه نیز می
حصار بیرون نیاید. قیاس کردن وضعیت خود با موقعیت و  که در چنبرة مالل گرفتار آید و از این متصور است گره خورده، کامالً

دیگري راهی به جایی  ؛ چرا که مقایسه درون خود با بیرونِخیلی از اوقات رهزن و گمراه کننده است وضعیت فالنی و بهمانی،
بر اساس  خورند؛ چرا که راهی به درون او ندارند و صرفاًیم برد. چه بسا کسی که جماعتی حسرت احوال و موقعیتش رانمی

و روزگار ناخوشی دارد. تنها  قال او قضاوت می کنند و دسترسی به حال و درون او ندارند؛ از درون ناشاد است ظواهر و برون و
 ینه و شادي را در ضمیر خویشبا دیگران) و نظر کردنِ در احوال درون و طمان الضمیر خود با خود (نهرصد کردن و قیاس ما فی

 .سراغ گرفتن، دراین میان رهگشاست

 باطن و عاري از تجربۀ مالل، براي تمام ، روزگاري آکنده از شکفتگیِ درون و رضایتگریزپایی و لغزندگی و دیریابی به رغم
 .کنمدوستان و عزیزان آرزو می

 


