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 هجوم خالیِ اطراف
  
اقت صد نیشود خاموش/ نه ا ینارنج م ۀشاخ يخوشبو که رو قیدقا نی/ نه ازیچ چیگرفته است/ و ه بیدلم عج«
  »رهاند یاطراف/ نم یمرا از هجوم خال زیچ چیگل شب بوست/ نه، ه نیدو برگ ا انیکه در سکوت م ،یحرف
، »گو با مرگگفت« خاکباز و  نیافش ۀالرنس اسوندسن با ترجم ۀ، نوشت»مالل ۀفلسف« ماه گذشته دو کتاب  کی یط
 ۀفلسف «برگردانده شده را خواندم.  یبه فارس یمیهیو نصراهللا د یمیهید اریآرتور کوستلر را که توسط خشا ۀنوشت
مان در« در اثر  نیاز ا شیگذاشته، خصوصا که پ بحثرا به  يزیمهم و تامل برانگ ۀرا دوست داشتم، مقول» مالل

 نینچنیو ا» نشکفتن از درو« بر  یامر و راهکار او مبن نیشوپنهاوراز ا تیبا روا الومی نیارو ۀ، نوشت»شوپنهاور
خود، مالل را  یمالل زدن، مواجه شده بودم. عموم انسانها در زندگ ۀنیرا تجربه کردن و دست رد به س ییشکوفا

 دهیدامر را پ نی، ا»فلسفه مالل«  ةسندیکرده اند. نو يرا سپر يزیمالل انگ يتجربه کرده و لحظات و ساعات و روزها
 یبه فقرات ش،یمدعا ضاحیسو سربرآورده و جهت ا نیبد ستمیانگارد که از قرن هجدهم وعصررمان یمدرن م يا

... نیامیر، بنکوندرا، فلوب ،یفسکیداستا دگر،یها ،گارد، شوپنهاور رکهیک ریمعاصر، نظ سندگانیو نو لسوفانیازآثار ف
 ۀتوان تجرب ینم ،يکند. به نزد و یم» مالل « با مفهوم  شانیکند که داللت بر دست و پنجه نرم کردنِ ا یاشاره م

مدرن سراغ گرفت؛ در مقابل،  شایاحراز آن دارد، در دوران پ یِو چگونگ یزندگ يبا معنا یقیمالل را که نسبت وث
ول مالل، محص ۀو محجوب واقع شدن بوده است. اما، تجرب ریضم یرگیاحساس گناه و ت ۀغلبه داشته، تجرب چهآن

رنج  ةدر چنبر ،ییدر ساعات و روزها ،»نییخود آ«شده و فرد  ییراز زدا ایکه دن ي، روزگارروزگار معاصر است
انگارهرچه «افکا: که به قول ک یکند؛ اوقات یتجربه م دهو مر رهیرا افسرده و ت ایشود و دن یگرفتار م یقیعم لِیستانسیاگز

  »...نخواهد بود یبازگردند، کاف زیآنها ن ۀاگر هم یداشته ام مرا ترك گفته است، و حت
نه تنها  را» گفتگو با مرگ«را خوانده بودم.  »مروزیظلمت در ن« و » خوابگردها« آثار کوستلر،  انیدر م ن،یاز ا شیپ

در  ایاسپان یکه در جنگ داخل یامیکوستلر ازا تیدم زدم. روا شیکردم و در فضا یبا آن زندگ يخواندم که ده روز
 یکه فاالنژها تحت زعامت فرانکو دست باال را داشتند، پس از سقوط شهرماالگا به زندان م ير، روزگا1937سال 

 یآمده، انصافا تکان دهنده و خواندن یم شیاو پ یۀبه سا هیحکم اعدام بوده و مرگ، سا ریبه صد روز ز بیافتد و قر
افتد،  یم یزندان، کوستلر، چند بار به فکر خودکش زیاسفبار وهول انگ طیاولِ زندان، به سبب شرا ياست. در روزها

کرده  یبوده، تصور م نیچند سوار بر ماش یکه به همراه سربازان سدینو یم ییشود. جا یتواند و منصرف م یاما نم
کرده، نه شادمان بوده  یرا تجربه م یتفاوت یاز جنسِ ب یبرند؛ در آن لحظات، حس یحکم اعدام م ياجرا ياو را برا

بوده او را زجر کش نکشند و کار زود  دواریتنها ام ؛يگرید ساحسا چینه احساس ترس داشته، نه ه ن،یه غمگو ن
  خود پک بزند!! گاریس نیوار به آخر وانهیو د صانهیحر دهیکوش یحال م نیشود؛ در ع کسرهی

 گرفتار بوده، عبرت آموز لیکه در زندان سو یامیوستلر، در اک یِخواندن احوال و احساسات شخص ن،یبر ا افزون
ندان جنگ به ز امیدر ا يکه به سبب اشتغال به معامالت ارز یانیاز زندان ینسبت به برخ سد،ینو یم ییاست. جا

 کرده؛ تامل یکردند، احساس نفرت م یم یزندگ تراح شیداشتند و در زندان کم و ب يمساعد یافتاده، اوضاع مال
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آزاد را نداشتند؛ آن افراد هم در  يدر هوا و فضا دنیو محکوم بوده و مجال نفس کش یاست، هر دو زندان زیبرانگ
تلر از آنها بهتر، کوس یمال تیحال به سبب وضع نینداشته اند، در ع ینقش چیکوستلر ه دنِیشدن و زجر کش یزندان

 چهین ریه تعبگوناگون، ب ياقهایدر س ،یو بهمان یبودن در نسبت با فالن تر نییتر و پا فیظاهرا حس ضع ه؛متنفر بود
از  یکیکه  سدینو یم ییاز خاطرات خود، کوستلر از روزها يگریکند. در بخش د یو نفرت م »يتوز نیک« دیتول

از آنها محکوم به  یمخالف فرانکو که برخ خواه يجمهور 5با  يفرانکو به جرم کالهبردار یِطرفداران مجارستان
 با زبان یفرد مجارستان ییخواه از عدم آشنا يجمهور يها کیسلول هم بند شده بود. چر کیاعدام شده بودند، در 

: ندیگو یکرده بود، به دروغ م افتیکه در يادار ياز نامه ها یکی يمحتوا ةکنند و دربار یسوء استفاده م ،ییایاسپان
نفر  50 یکه به طور متوسط هفتگ یطیآن هم در شرا ؛يشو یباران م ریت گریز دشده که تا چند رو نوشتهدر نامه 

کرده که چرا قراراست او را اعدام کنند؟  یم يو زار ونیهم ش يشدند. فرد مجار یم ربارانیت لیشبانه در زندان سو
 زیکه مضمون نامه چ ندیگو یو به او م دیآ یم حمنبوده؟ پس از دو هفته، دل هم بندان به ر نیجرم او که آنقدر سنگ

و و که از فرانک یخواه به سبب نفرت يجمهور انیترا اعدام کنند. روشن است که زندان ستیبوده و قرار ن يگرید
 یم یالق: از منظر اخدیگو یواقعه م نیرفتار کردند؛ جالب است که کوستلر پس از ذکر ا نینچنیفاالنژ ها داشته اند، ا

 نیبودم، هم شانیا يرا محکوم کرد، اما اگر من هم جا یمجارستان یِخواه با زندان يرجمهو يکهایرفتار چر نتوا
  کردم!! یکار را م
 دندیشن یم شانیرا از درون سلول ها شیزندانبانان و کش يپا يصدا رباران،یت يکوستلر که در شبها بیغر احوال
 مقاومت يانداز شدنِ صدا نیاعدام ببرند؛ و طن يرا برا انیکردند تا زندان یمورد نظر را باز م يسلول ها يکه درها

دند ، کر یم ادیخود را فر زانیگرعزیو در لحظات آخر نام مادر و د رندیخواستند بم یکه نم یانیزندان یۀو ناله و گر
ر باز کردن در سلولِ کوستل ۀدر آستان شیهم کش کباریخاطرات مستند است.  نیا ةتکان دهند يبخش ها گریاز د

توان تصور کرد چه لحظات  یکنند. م یرا باز م ينه، سپس، در سلول کنار یکی نی: ادیگو یکه زندانبان مبوده، 
  بوده.... یو طاقت فرسا و هولناک جرآورز

 کنم... یم هیتوص زانیرا به تمام دوستان وعز یِدو اثر جذاب و خواندن نیا ۀمطالع


