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در محافل ادبي فرانسه بيش از حد و  ( Roger Lescot) صادق هدايت توسط روژه لسكو» كور بوف« انتشار ترجمة فرانسوي كتاب 

براي چاپ آماده شده و مترجم آن ترجمه را به  1320اين ترجمه كه در حدود سال  .بيني مورد استقبال واقع شده است انتظار و پيش

  .نتشار يافتماه قبل در پاريس ا نويسندة فقيد رسانيده بود تاكنون به سبب اشكاالت مختلف به طبع نرسيده بود و فقط دو نظر خود

مجالت ادبي اين كتاب را ستوده و نويسندة فقيد ايراني را در زمره نويسندگان مهم  اي از اديبان و نويسندگان بزرگ فرانسوي در عده  

شرحي ) شمارة ماه ژوئن )Le Medium سردستة گروه سوررآليست در مجلة Andre Breton از جمله آندره برتون. اند شمرده دنيا

 و  G.de Nervalتأليف ژرار دو نروال Aurelia شاهكار شمرده و در رديف كتاب را» كور بوف« نوشته و » نيلوفر كبود«  زير عنوان

  .قرار داده است Jensen تأليف ژنسن Gradivaگراديوا

 التأسيس جديد جلةم. ترجمه و انتشار يافته است» داش آكل« داستان  Deiense de la paix ژوييه مجلة به عالوه در شمارة ماه  

Bizarre درج كرده است نيز در شماره اول خود ترجمة داستان ديگري را از آثار هدايت.  

منتقد معروف ادبي  A.Rousseaux نوشته شده مقالة آندره روسو «كور بوف« ها و انتقادهايي كه بر ترجمه كتاب از جمله تقريظ  

اطالع  درج شده است و ما براي Le Figaro Litterair هفتگي فيگارو و ادبينامة ) تير ماه ٢٧ ) ژويية 18است كه در شمارة 

را كه توسط آقاي قائميان ترجمه شده است در ذيل  ، عين اين مقاله» كور بوف« خوانندگان سخن از نظر اين منتقد معروف دربارة كتاب

  :كنيم درج مي

 

 و شاهكارش صادق هدايت

طور كه براي خود من نيز تا چندي  همان. نامكشوف باشد دة ايراني، براي بسياري از خوانندگانكنم صادق هدايت، نويسن تصور مي  

همان اولين  كور، شاهكار او، به خوبي كافي است كه در نظر ما هدايت را، در آساي بوف  تأثير وحي ولي به عقيدة من. پيش چنين بود

روژه لسكو كه هدايت را در زبان فرانسه به ما شناسانده  آقاي. صر قرار دهدتري نويسندگان ع ترين و پرمعني برخورد، در زمرة بليغ

  .كور در رديف اول جاي دارد آثار ماندني نيم قرن اخير ايران كتاب بوف كند كه بين است، اظهار مي

است، مانند رومان دادخواست بخشيده  به نظر من اين رمان به تاريخ ادبيات قرن ما وجه امتياز خاصي: روم اين حد فراتر مي من از  

هاي چاپ   بود به دست آورد، هدايت توانسته است، يعني هدايت موفق شد نوشته با اين تفاوت كه آن چه را كافكا نتوانسته. كافكا

اريس تقريباَ دو سال پيش در پ اين نويسنده كه از دنياي ما رخت به عالم ديگر كشيده است،. را پيش از خودكشي بسوزاند نشدة خود



  .به زندگي خويش پايان داده است

سبب نشد كه هدايت از  ولي اين وراثت. خان هدايت بود نوة اديب معروف رضاقلي. در تهران متولد شد 1903فوريه  17هدايت در   

  :كند روژه لسكو وي را چنين معرفي مي. ادبيات سرشناس شود، هرگز

اي كه از هر گونه  دردهاي يك فرد برگزيده نام و نشان و ه وي يك زندگي بياستقالل فكري، فروتني، صفاي روح او سبب شد ك  

و  يافت درنگ در مي العادة او، ذوقي كه هميشه جنبة مضحك چيزها را بي دلي فوق نرم. كند  زند، براي خويش انتخاب سازشي سرباز مي

  .كرد دنيا تعديل مي را از اين داشت، بيزاري او ها را دوست مي همچنين گذشت او نسبت به كساني كه وي آن

  .آمده بود هاي جواني در صدد خودكشي بر جا از همان نخستين سال هدايت تحصيالت خود را در فرانسه انجام داده است و در آن  

دلي خويش دچار دو شوند و در نتيجه راجع به سرنوشت شرقياني كه به كشور خود پشت پا زده، شيفتة باختر مي آيا وي يكي از  

عادات رسوم عامه و همچنين با اسرار كيش و آيين ميهن خود كه  هاي كشور خويش، با فرهنگ توده، با گردند نبود؟ هدايت با سنت مي

دلهرة دنياي جديد و  ولي. كرد، همزيستي داشت ايران باستان تطبيق مي روحي آن با بقاياي معتقدات معنوي برخي از خرافات و اثرات

اند، تنها شاعر  و نيز مانند خيام كه طبق آن چه به ما گفته -مانند آنان .زده را از غرب آموخته بود ان بدبين و نفرينسراي نوميدي سخن

هايي  داستان. ساخت مي هاي خويش منعكس بيني خود را نسبت به اين جهان در نوشته تيره -داشت هدايت دوست مي كشورش بود كه

نويسنده فقط چند . كرد آميز در ايران آن زمان سروصدا به پا مي تهور هاي انتشار اين نوشته. تنوش انگيز مي هاي شگفت عجيب و رمان

هندوستان رفت و آن كشور  به 1935. انگيزي را در تهران گذراند هاي غم هدايت سال. داد به دوستان نادر خود مي ها را نسخة از آن

كپي شده منتشر شد، تأثير هند در اين  هاي پلي بمبئي در نسخه در 1936كور نخستين بار در سال  بوف. نظرش را بسيار جلب كرد

 .كتاب مشهود است

هاي جهان بود تا مگر در آن منابع  تمدن ترين كنم كه هدايت در جستجوي عالي از خالل اين شرح حال كوتاه چنين استنباط مي من  

  .هاي آن را بوسيده بود ت كه سنگآن حد دوست داش پاريس را تا. اي را باز يابد يك زندگي شايسته

شك  بي .كرد بشريت نبود؟ اما در زمينة تاريخ و فرهنگ قديم چيزي هدايت را تهييج و راضي نمي هاي آيا وطن خود او يكي از مهد  

پاية حقيقت مسئلة اساسي بهبود وضع زندگي بشري بر  مسئلة مهم عصر ما بود كه فكر او را شديداَ به خود مشغول داشته بود، يعني

  .انساني كه از نو پيدا شده است

هاي  البته از گمان. سوررئاليست نزديكي فكري داشت سرايان از اين نظر وي با انقالبيون اصيل عصر ما، پيشوايان مسيحي و سخن  



انقالب  اني به يكزم. نصيب نمانده بود هاي ناشي از آن نيز بي جنگ جهاني اخير و دگرگوني فريبنده و آرزوهاي واهي حاصل از

تنها يك راه برايش مانده بود و آن گريز . شد اثربخشي در كشور خويش ايمان يافته ولي پس از يك آزمايش سياسي بيش از پيش زده

نيستي  ها پيش موضوع برخي از آثار او، آثاري كه دنيا را به از سال. راند را به سوي آن مي اي وي  كامل، گريزي كه نوميدي فروبسته

  .بود» ها  رجاله« به قول خود او گريز از دنياي همين گريز يا -كرد و ما يكي از آنها را در اين جا خواهيم ديد نگيني محكوم مين

آپارتمان  پس از چند ماه اقامت، در نهم آوريل با گشودن شير گاز در. به سوي اين گريز جزم كرد در پاريس وي عزم نهايي خود را  

اش  هاي چاپ نشده خاكستر نوشته. روي خويشتن بست شامپيونه اجاره كرده بود، براي هميشه از اين جهان در بهكوچكي كه در كوچة 

  .شد اي بر چهرة او ديده مي سرگشته لبخند 1را در كنار جسدش يافتند

 تاب وحشتناك و شايان تحسيندربارة زندگي نويسنده الزم بود تا بتوان پي برد كه اين ك كنم كه ذكر اين اطالعات مختصر تصور مي  

ادبي نبود، هرچند، به طوري كه خواهيم ديد  پردازي يك سرگرمي و تفنن اين خيال. هيچ اساسي به وجود آمده باشد چيزي نيست كه بي

 ي كهمحصول نيروي فشردة ادبي داستان سرايي است كه از آن براي رهانيدن خويش از دنياي كور بوف. بسيار عالمانه تنظيم شده است

  .ديد مانند پناهگاهي استفاده كرده است خود را در آن زنداني مي

و به  –يابد براي اين است  مي معظم رؤياها، رؤياهايي كه گاه با انقالب نفساني توأم است، به كابوس قطعي تبديل اگر اين بناي  

ز اين زندگي توقعي نداشت در زندگي هيچ دنياي اگر وي ا. درماني نبود كه نوميدي صادق هدايت را -كنيم خصوص آن را تكرار مي

هاي بيش از پيش  رو به دايره تواند انگيز ما مي از اين لحظه است كه درهاي دنياي بيهوده و نفرت. تسلي خاطري نداشت ديگري نيز اميد

عالم ماورايي . كنند دهن كجي ميكنندة ذهن به آدم  وسيلة مناظر رؤيايي مشوب خيالي باز شود كه در آن عناصر بيهودگي و بيزاري به

ريزد و ديگر هرگونه تالش رؤيايي گام تازه  مي پايان ديگري فرو شود، جهنم زميني را در جهنم بي دنياي نيم مردة خواب آغاز مي كه در

  .به سوي جنون است

از حوادثي چنان مشخص و معين  شك بي آيند كور در پي هم مي افتد، هر چند رؤيايي كه در بوف جنون ژرار دو نروال مي آدم به ياد  

كور سهمي بزرگ دارد و خواننده را  نيروي خلق و ايجاد هنري در بوف. نگرديده است رو شده بود، ناشي كه نويسندة اورليا با آنها روبه

ايي از اين نوع از جانب عالوه ممكن است نفوذه به. اندازد هاي ادگارپو مي هاي آلمان و يا برخي داستان ياد آثار تخيلي رمانتيك به

باشد ولي آن چه توانسته است اين كتاب را به نقطة ختامي برساند كه حس تحسين  غرب در پرورش هنري صادق محل خاصي داشته

ناپذير  رهانيدن خويش از اين دنياي تحمل نگراني هميشگي براي. انگيزد به چيزي جز به الهامات شخصي بستگي ندارد چنين برمي ما را



  .انگيز حكم روايي دارد ناخواه به آن بسته است، بر سراسر اين رؤياهاي شگفت شم ناشي از مشاهدة اين كه شخص خواه وو خ

آميزي از نو  ن بيني جنو را با روشن تخيالت يك افيوني برخاستن، زمان و مكان را بازيچة خود قرار دادن، مسير زندگي پيشين از  

كه خود را واقعاَ شخص ديگري يافت، هيچ يك ساختة نويسنده نيست فقط  رو شدن طوري وبهپيمودن، با تبديل شخصيت خويش ر

كه ما را از دنياي خود بيرون  اين درهم ريختگي قاعدة اساسي دنيايي است. زبردستي كامل از آنها استفاده كرده باشد شايد وي با

  .دهد جاي ميخودمان است  كشيده در دنيايي ديگر كه انعكاس ناگواري از دنياي

دهد نخواهد توانست نه  شود و قسمت اول كتاب را تشكيل مي سروده مي اي اين نغمة عشق يك مرده كه از زبان شخصيت دوگانه  

آلود  ميان رؤياهاي مرگ بيهوده است اگر دو چشم زني مانند دو ستاره، با نگاهي فوق طبيعي در. جاويداني بخشد عشق و نه مرگ را

آوري  به شرطي كه شخص در آن دنيا بر اثر مواجهه با اسرار مرگ توانست خورشيد دنياي ديگر گردد اين نگاه مي شايد. درخشد مي

غير حقيقي كه به  رود در دنيايي اين اسرار كه كليد آن در قسمت اول از دست ما به در مي. كرد احساس نمي خويش را دچار خفقان

هاي شوم اين كتاب به علت تعلق داشتن به عالم  حتي قسمت .د در نظر ما متموج استبخش انگيز مي اي شگفت آنها زيبايي افسانه

عالم  وقت تسلي خاطري موجود نيست. رساند در اقصي درجة زيبايي و كمال است خود به ظهور مي ماورايي كه نويسنده از رؤياي

راجع به روحي زهر آلود است، چيزي كه  مطلب ولي حقيقت اين است كه. اشباح مي تواند براي يك قلب شوريده پناهگاهي باشد

 .دنبالة داستان براي ما آشكار خواهد كرد

كور در نظر من تا چه حد با آثار  نكته كه بوف قبالَ به اين. اكنون بايد بكوشم خود را در هنر سحار و پر از لطف نويسنده وارد كنم  

 انگيزي است كه از يك داستان كامل شرقي تاب رشتة درهم پيچيده و سحرام ولي اين ك كرده تخيلي استادان غرب پيوند دارد اشاره

ايران راجع است، آشنايي كامل داشت، مانند  نويسنده خود از مردم ايران بود و با آن چه به عادات و رسوم مردم. گشوده شده است

آور زندگي روزانه، زبان شيريني  يز و خندهانگ هاي در عين حال غم خاص، تحمل صحنه هاي مراسم و تشريفات مذهبي، شناسايي محل

كيش ايران آرامش خاطر عادي را از صحنة  ها و اصطالحات تزيين يافته است، گويي الزم بود كه وفاداري باستاني به المثل با ضرب كه

 هاي آن كشور را با افسون وسايل به جهان نامريي روي آورد، هند را بشناسد و بتواند دل هدايت بزدايد و وي آماده گردد كه با كلية

سيراب نشدني براي دنياي نامريي و دست  حكمت ايران باستان بياميزد و خالصه در ضمير خويش صادق هدايتي به تمام معني و عطش

رتباَ م آورد، خبري و سرمستي مي هاي او تحت تأثير مواد مخدر، كه پيش از فرسودن، بي داستان از اين روست كه. نيافتني به وجود آورد

. كند سرايان شرقي است آنها را براي ما بيان مي  قصه ولي وي با آهنگ ماليمي كه مخصوص. يابند انگيز تبديل مي به رؤياهاي احالم



اين ترتيب در  افزايد، به شوند چه اين تكرار بر كيفيت و ارزش شاعرانة آنها مي طوري طبيعي تكرار مي برخي از تركيبات در بيان او به

اي بر شنونده  العاده كه صرف تكرار آن نيروي تذكار فوق شود هاي ادبي او كه شامل شرح وقايعي است، كلماتي به كار برده مي نوشته

 كه شخص منتظر آن چيزي كه ظاهر شده است نبود و اين كلمة ادا شده است كه به آن ظهور و حتي مواردي هست. كند اعمال مي

اندازد  فرمول گفته شده طوري طنين مي شود فقط براي يك بار است ولي همان ي آن چه گفته ميدر يك قصة معمول. بروز بخشيده است

 آورد كه با لحظة سابق در عين حال هم متفاوت است و هم با آن اي را به ياد مي لحظه ايم و ناگاه كه گويي ما آن را هرگز نشنيده

ناگهاني است و آن چه ناگهاني بوده و يا خواهد  بين آن چه. كند جا مي هب شباهت دارد، اين است كه پردة زمان را به وضع عجيبي جا

وحدت  شود، آن، برخالف موقعي كه هنوز حدود گذشته و آينده از ميان نرفته عليت شمرده مي شود كه از اي برقرار مي بود، رابطه

بيند كه يكي از اين روابط  آدمي پرتوي مي بين بيداري و خواب، بين جريان زندگي و ظهور مرگ، گاه. آيد مرموزي به وجود مي

 .درند، اثري نيست در رمان صادق هدايت از پرتوهاي دزدانه كه نسج زماني را مي. كند مي نامد، رسم انگيز را كه وي تجلي مي اضطراب

وقتي . متخلخل است كنند مرگ احداث مي شماري بين زندگي و انگيز بي اين سرگذشت گويي از پرتوهاي مكاشفه، كه روزهاي تشويش

اي جديد ظهور غير عادي يك واقعه و يا يك وضع را كه عادات دنيوي ما به جاي  لحظه انگيز لفظي در محلي تازه و يك تكرار شگفت

  .شود هر يك از اين پرتوها درخشيدن آغاز كنند مربوط مي دانست سبب مي ديگر

اي از آن دور است كه  اندازه باشد و به كه بر قسمت اول مقدم مياين كتاب شمة ديگري از زندگي نويسنده است  قسمت دوم  

پرداز،  آلود بود به همان قدر شرح بعدي حقيقت قدر كه يادبود اوليه وهم  همان .يابند رؤياهاي آن در فواصل قرون و اعصار گسترش مي

شود  هايي شروع مي است كه طنين اين هنگام در. انگيز و چركين بشري است  و حاوي طعن و لعن شديدي نسبت به وضع نفرت دردناك

آمده است و لذا    مترجم از عهدة برگردانيدن مفاهيم متن اصلي كتاب به خوبي بر بايد گفت كه. انگيزد و نوعي يادبود ابدي را برمي

ن فارسي يك شاهكار سحر كور در زبا بوف توانيم تشخيص بدهيم كه ما مي. باالتر قرار دارد او از حد يك ترجمة معمولي بسي ترجمة

 لذا. آقاي روژه لسكو توانسته است اين سحر و زيبايي را در شاهكار ديگري انتقال دهد بيان و زيبايي لفظي است ولي دقت و زبردستي

ا آشنا دهد با وحشت خود را با آنه ما دست مي دهند و با احساساتي كه به ايم ما را تحت تأثير قرار مي تر شنيده كلماتي كه ما پيش

پير  رسند مانند تابلويي از ژان صاحب و غير بشري به نظر مي منظرة خانة هندسي شكل كه بي نيلوفر كبود، طعم تلخ خيار يا: يابيم مي

آيند انعكاس رؤيايي عشق وجود زيبايي نيست كه  در آغوشي سرد در دنياي ديگر به تصرف شود با هم اي كه سعي مي آيا مرده... كاپرون

است،  تكه شده بار، پيكري كه تكه آور و مرگ هاي وحشت دريغ داشته است؟ آيا اين همه خواب اي زده د را از بيچارة مالمتوصال خو



دهد ناشي نشده؟  يا در برابر دكان قصابي دست مي اي كه در كوچه و خيابان و افتاده پا كش، از احساسات نهاني و پيش هاي نعش اسب

دايرة  اين احساسات پيكر را در بر گرفته است نمايندة مجموع نفرت و نااميدي است كه با آن در كشاكشولي دنياي آغشته به كرم كه 

  .شود تخيالت نويسنده كامالَ بسته مي

 آخرين صورت اين پريشان. گريزند، در اين جا عالم رؤيا قلمرو و مرگ ديگري است ديگر مي خوشا به حال شوريدگاني كه به عالم  

آيا . اند آن را طعمة خويش قرار داده گردد و ديگري است كه كرمان ي از پيكري است كه خونش جاري شده و منعقد ميخاطري نگران

تا آن جا كه اين مرده . شك نه آغوشي با غير از يك مرده بود؟ بي است، تكاپوي هم اي كه رمان با آن شروع شده  رؤياي عشق سرگشته

است كه هيچ اميدي قادر به نجات  كشاند، همان سان كه مرگ صادق هدايت حياتي را ربوده يكه زنده را به سردي و نابودي م است

  .آن نبود
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از حركت او به پاريس زنبيل  روزهاي پيش. مدتها پيش از خودكشي قسمت اعظم آثار چاپ شده خود را از ميان برده بود هدايت– ١

پاريس نيز همان طور كه يكي از ايرانيان مقيم آن جا سال پيش در يكي از  در. دريده پر شده بود زير ميز بزرگ اتاقش از اوراق درهم

در پاريس نوشته بود همه را پيش از  شرح داده بود، هدايت آثاري را كه با خود برده بود و يا احياناَ» كبوتر صلح« تهران،  هاي نشريه

هايي از اين دو در اختيار كسان  را، چه نسخه» البعثةاالسالميه في بالداالفرنجيه »و» قضيه توپ مرواري« خودكشي از بين برد ، مگر

پس از . ماند ناقصي از آنها باقي مي هاي تجديد نظرشده آنها سودي نداشت، جز اين كه نسخه هاي بود و از ميان بردن نسخه ديگر

 اي از توجه او به مسايل مربوط به اين رگ يا كمترين نشانههيجانات فكري پيش از م خودكشي هدايت در اتاق او كوچكترين اثري از

اين نكته است كه به راستي هدايت پيش از مرگ  مسلما منظور نويسنده اين مقاله بيان. شد دنيا، به شخص خود او و آثار او يافت نمي

 .(ق )ثارش چيزي بر جاي نبودكرده بود و در كنار جسد او در حقيقت جز خاكستر ا آثار چاپ نشده خود را موفقانه نابود
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