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 پاز مناد نقاب، مهزاد و دیگري در آثار اكتاویو

 ایرما نوابي
 هاي خارجي دانشگاه هترانمربي دانشكدة زبان

 ١٣/٢/٨٥: تاریخ وصول
 ١٧/٣/٨٥: تاریخ تأیید ایي

  پاز مناد نقاب، مهزاد و دیگري در آثار اكتاویو چكیده
هدف این مقاله تأمل دربارة معنا و منادي است كه مفاهیم        

آثـار شـاعر و نویـسنده        مهزاد و دیگري در برخـي از         نقاب،
در . دارنـد  بر  در،Octavio Paz  نامدار مكزیكي، اكتاویو پاز

هزار   وي،روي شاهكارتكیة مقاله بر حايل كه بیش از هر چیز 
را  زندگي و نگـرش مكزیكـي        كه عنوان فرعي  است   توي تنهایي 

 در ادامــه، از یــك ســو در مــورد ایــن كــه چگونــه . دارد
اكتاویوپاز به افشاي هویت مكزیكي كه مدام در پـس نقـاب،            

كند بررسي و از سوي دیگـر،      مهزاد و دیگري خود را پنهان مي      
هاي ملي و مذهيب به عمـل       حتلیلي از رفتارهاي مكزیكي در جشن     

مهچون جشين كه در آن نعره برآورده و مرگ را مورد . آمده است
ها مرامسي ویـژه    ن جشن دهند كه هر كدام از ای     پرستش قرار مي  

 .كنندهستند كه هویت اصلي مكزیكي را برمال مي

 . نقاب، مرگ، دیگري، مهزاد، هویت:هاي كلیديواژه
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 مقدمه
اعمـاق تـاریخ     هاي بسیار دور و   ، ریشه در زمان   »بنقا «ةواژ
مذهيب اجنـام شـده     ست كه ابداع آن با اهداف        ا این فرض بر . دارد
 .است

 بشر از نقاب براي پنهان كردن چهـره         از دورة دیرینه سنگي،   
ها در برخي از فرهنگ   . كردو یا پوشاندن كل بدن خود استفاده مي       

نیز، مهانطور كه پیشرت هم اشاره شد، از نقاب بـا اهـداف مـذهيب               
 .شد و این رسم هنوزهم ادامه دارداستفاده مي

در این مقاله در حني بررسي رفتار مكزیكي در مراسـم خمتلـف،             
، كنـد هزارتوي تنهایي عنوان مي   آنچه كه اكتاویو پاز در      بنابر  
-یابیم كه مكزیكي مهواره آرام و خجل، ناگهان فریاد بر مي  در مي 

كنـد و ایـن گونـه او        شود و شروع به فحاشي مي     آورد، عصباني مي  
شـود،  نوشد و مست مـي    هنگامي كه مي  . گرددمبدل به شخص دیگري مي    

ي مهیـشه خـاموش خـود را فرامـوش          رود و مكزیك  نقابش از میان مي   
 .سازدكرده و چهرة حقیقي خود را منایان مي

به مهني ترتیب در خواهیم یافت كه مكزیكي نیز شـیفتگي خاصـي             
اش بـه عـصر برگـزاري       نسبت به مرگ دارد، شیفتگي كه گویا ریشه       

گردد، عصر نیاكان بومي او كه از مرگ هراسي         مراسم قرباني برمي  
هـاي ملـي    خاطر است كه در یكـي دیگـر از جـشن          نداشتند، به مهني    

مكزیك كه جشن روز مردگان است، باز هم مكزیكي مهیشه خـــاموش،            
كنـد و   آورد، خـود را فرامـوش مـي       بـه سـوي دنیاي خارج روي مي     

بـه  . گـذارد چهرة حقیقي خود را در شادي و شعف جشن به منایش مي           
اخالقي خود دسـت    لطف این مراسم، مكزیكي ناگهان از هسيت مذهيب و          

گذارد و حـيت مفهـوم نظـم بـراي او           كشد، روح خود را آزاد مي     مي
در این حالت اجنام هر كـاري آزاد اسـت، پـست و             . شودناپدید مي 

هاي اجتمـاعي   شوند، تفاوت هاي روزمره به فراموشي سپرده مي     مقام
آیند و فقريان لباس    گردند، مردها به لباس زنان در مي      ناپدید مي 

شوند، مهـه   كنند، مردم به باد متسخر گرفته مي      را به تن مي   اغنیا  
شود و بدین ترتیب فـرد متـشخص نقـاب          چیز به استهزاء گرفته مي    

مهیشگي خود را برداشته و در حايل كه به شكـل فــرد دیگــري در               
اي پیـدا كرده، به لذت بردن از آن جـشن          آمده و شخصیت دوگـانه   

 .پردازدمي

 حبث و بررسي
 اسيمنادشن

اند كـه در    شناسي به اثبات رسانده   هاي باستان برخي از یافته  
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. شـد ها استفاده مـي   مصر از نقاب براي ماندگار كردن چهرة مرده       
ها را بـا تقلیـد از چهـرة متـويف و در صـورت               ها این نقاب  مصري

ساختند و سپس آن را مهرنگ تابوت كـرده و          امكان شبیه به او، مي    
 .ددادندر كنارآن قرار مي
هاي فنیقي نیز ثابـت     شناسي اجنام شده در مقربه    حتقیقات باستان 

اند كه در میان این متدن، رسم بر این بوده كه از نقاب در              كرده
هاي قـدميي سـنگي نیـز       در نقاشي . مراسم كفن و دفن استفاده شود     

 ١ .هایي از نقاب دیده شده استنشانه
ي، بـراي   در زماني كه بـازیگران رومـي در مراسـم خاكـسپار           

بازشناسي و یادآوري چهرة متويف، از نقاب استفاده كردند، روند          
 .استفاده از آن رو به تكامل گذاشت

پس از این شیوة استفاده از سوي بازیگران، نقاب بـه سـرعت             
بـه عنـوان مثـال      . براي مقاصد بسیار گونـاگون بـه كـار رفـت          

چهـرة  بازیگران شروع به استفاده از آن براي به منـایش گذاشـنت             
 .هاي تارخيي خمتلف براي وفادار بودن به منت منودندشخصیت

 نیز به كـار بـرده       تراژدي و   كمدي در   منایش یوناني، سپس در   
هـدف  . به معناي نقاب است   ) فرد، شخص (در زبان التني پرسونا     . شد

اصلي نقاب در تئاتر روم پنهان كردن چهره بوده اسـت، تـا یـك               
هـاي  ، به تنـهایي بتوانـد نقـش       بازیگر فقط با تعویض نقاب خود     

هـاي  به فاصلة كمي استفاده از آن به جشن       . بسیاري را بازي كند   
گذراني  نیز كشانده شد و در واقع استفاده از          عیش و نوش و خوش    

نقاب با جنبة ضیافيت آغاز گشت، در حايل كه رفته رفتـه كـاربري              
بـه  هاي كمـدي از مراسـم مـذهيب         برداشت. شدامروزین آن آغاز مي   

صحنه منایش راه یافت و بدین گونه، كاربرد نقاب تا بـه امـروز              
 ٢.دستخوش تكامل و تغیري گشت

 پیشینه
براي درك هر چه هبرت مفاهیمي كه اكتاویو پاز در آثـار خـود              

آورد، جا دارد یادآور شـومي كـه افـزون          از آا سخن به میان مي     
اي گـسرتده   اند كه بـه گونـه     بر، نقاب، مهزاد و دیگري نیز فنوني      

تـرین منبـع    هاي نـو بـه عنـوان اصـلي        توسط نویسندگان در رمان   
روند كه این خود نشان از نامهنوایي، شكایت و         موضوعي به كار مي   

مثال ، فقط براي   . وضعیيت است كه نویسنده سعي در انتقال آن دارد        
اثـر  » مردي با نقـاب آهـنني     «توان به   اشاره به یكي از آا، مي     

                                                        
1- http://www.carnaval.com.do//historia/mascarasycaretas.html 
2- http://www.elnacional.com.do/app/article.espx?id-51811 
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مـاجراي آن در قـرون   .  اشاره كـرد Alejandro Dumas ٣الكساندر دوما
آورد افتد، نویسنده از دوراني سخن به میـان مـي         وسطي اتفاق مي  

كه متأسفانه پادشاهي لویي سیزدهم به پایان رسیده و تاج و ختت            
به دست فرزند وي، حاكمي مـستبد و خیـال بـاف بـه نـام لـویي                  

تـرین  رمحانـه به بـي  چهاردهم افتاده، او قدرت را با استبداد و         
شكل در دست دارد، و ملت را به سوي بـدخبيت و كـشور را بـه مسـت                   

-هـاي دوگانـه و درون  دوما از شخصیت. دهدزوال و ویراني سوق مي   
كنند، آورد كه در بطن داستان حركت مي      هایي سخن به میان مي    مایه

هایي مهچون طنز و عشق كه شجاعت، جسارت و شرافت خـود            درون مایه 
آفرینند كه  به بوتة آزمایش گذاشته و سراجنام داستاني را مي        را  

 .گرينددر آن خیانت و حقیقت و خري وشر رو در روي یكدیگر قرارمي
سایر نویسندگان نیز، مهچون دوما، سعي در نفـوذ در جـوامعي            

اي اند كه در قلمرو ادبیات آمریكاي التني، به نوعي نـشانه          داشته
به ویژه ایـن    . شودنژاد غالب تلقي مي   فردي از سوي یك طبقه یا       

هزارتوي  در موضوع در آثار نویسندگان مكزیكي، چون اكتاویو پاز
، ٥روزهــاي نقابــدار در  Carlos Fuentes، كــارلوس فــوئنتس٤تنــهایي

مطـرح   ٦با شكسيت دیگـر   در كتابCarlos Monsiváis كارلوس مونسیوایس 
 .گشته است

ویسندگان را به خود مشغول     هایي كه ذهن این ن    یكي از انگیزه  
دارد بازنگري هویت كشور و جو آن با هدف تعریف آـا و نیـل               مي

-هـاي بـوم  شان بـوده اسـت ويل بـه دور از انگیـزه     به ذات حقیقي  
اي كه نویسندگان پیـشني اجنـام داده بودنـد، بلكـه بـا              گرایانه

ایـن  . به عنوان خبشي از هویـت جهـاني       » روح ملي «انگیزة بررسي   
نیمـرخ انـسان و     «، كـه    ١٩٣٤به ویژه در مكزیك، از سال       گرایش  

 منتشر شد، گسرتش Samuel Ramosاثر ساموئل راموس » فرهنگ در مكزیك
فلسفة هر آنچـه مكزیكـي      «یافت و جریان گسرتدة خودكاوي با نام        

-مفاهیم خلق شـده در ایـن زمینـه در چـشم     . به راه افتاد  » است
 مفاهیم غالب بـوده و در       انداز فرهنگي این كشور در دهة پنجاه      

رسد كه بیشرتین نفوذ را بر سالیان       به چاپ مي  آغازاین دهه اثري    
 از اكتاویو پاز بـا      هزار توي تنهایي  : كندپس از خود اعمال مي    

اي سعي در خـود كـاوي نـوع         هاي اسطوره مراجعه به تاریخ و مثال    
نویسندگان جوان آن دوران مانند خـوآن خوسـه         . مكزیكي آن دارد  

، ویــسنته Jose Revueltas، خوســه رووئلتــاس Juan Jose Arreolaئــوال رآر
                                                        

٣- Alejandro Dumas١٨٠٢-١٨٧٠ (يس فرانسوینو رومان و درام( 
4- Octavio Paz, El laberinto de la soledad, México, Fondo de Cultura Económica, 1950: 
5- Carlos Fuentes, La máscara de esta década. La cultura en M´xico, enero3, 1963.i-iii. 
6- Carlos Monsiváis, con un nuevo fracaso, La cultura en México, diciembre29,1965, i-xvii. 
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النـا   و Rosario Castellanos، روسـاریو كاسـتیانوس    Vicente Lenieroلنريو
برنـد، بـه   هاي داستاني نوین هبره مي كه از گرایشElena Garo گارو 
-شـفاف نظري  آثاري هاي خود، خبشي از تزهاي پاز را افزودند؛   رمان
از كـارلوس   ) ١٩٦٢ (مـرگ آرمتیـو كـروز     یـا   ) ١٩٥٨ (ن منطقه تری

 .اندها را به عاریت گرفتهفوئنتس این اندیشه
این . اي یافت پدیدة ابر شهرها نیز امهیت ویژه     در قرن بیستم    

. وقفة روستانشینان به شهر نشأت گرفته است      پدیده از مهاجرت بي   
هیوالهاي بـزرگ   به  ... شهرهایي مثل مكزیكوسیيت، بوئنوس آیرس و       

 گونـاگوني مهزیـسيت     هـاي مردمـي   شهري بدل شدند كه در آا گـروه       
نویـسي معاصـر    شهر به این ترتیب نقش مهمـي در داسـتان         . دارند

بینند اي از كشور مي   نویسندگان معموال  شهر را منونه    . كندپیدا مي 
و سعي در نفوذ به آن دارند تـا دورمنـایي از آن را بـه منـایش                  

اكتـاویو  . رانـد ارتباطي در آن حكم مي    ه تنهایي و بي   بگذارند ك 
 :گویدپاز در این باره مي

هـاي هیتلـر و     اي بسیار كوتاه، بازداشـت    اي كه در واحه   سده«
مشار دیگري را به خود دیده      استالني، مبب امتي هريوشیما و فجایع بي      

 .ایست عنان گسیخته كه در سرازیري روي به سقوط دارداست، سده
شهر، حتسني برانگیزترین ابداع بشر، اكنون مرتادف با        .) (....
 ٧.»دوزخ است

توان به وضـوح در شـاهكار       این نوع نگرش اكتاویو پاز را مي      
 اي كـه عنـوان فرعـي       مشاهده كرد، مقالـــه    هزارتوي تنهایي وي  

-، به ویژه زماني كه یـادآور مـي  زندگي و نگرش مكزیكي را دارد   
هر حلظه براي گرد    .  و گردمهایي است   شود مكزیكي منزوي، عاشق جشن    

اي براي  هم آمدن و برگزاري اعیاد و رویدادها مناسب و هر هبانه          
هـا ملـيت    گوید كه مكزیكي  او مي . متوقف ساخنت سري زمان مطلوب است     

و این گرایش نقش بسزایي در پـرورش طبـع ظریـف و             . اندشعرپرست
ي جـشن كـه در      هنـر برگـزار   . قدرت ختیل مهواره هوشیار آا دارد     

شود، در میان آا حمفـوظ و پـا برجـا           اكثر كشورها سبك مشرده مي    
توان هنرهاي منایـشي شـبیه      در كمرت جایي از دنیا مي     . مانده است 

هاي تند و تیـز و خـالص و         هاي عظیم مذهيب مكزیك، با رنگ     به جشن 
هاي عجیب و غریـب، و آبـشاري        بازي، لباس ها، مراسم آتش  پایكوبي
هـا و   ها، شريیين هاي غافلگري كننده، با میوه    پذیر از شگفيت  ناپایان

-ها به فـروش مـي  ها و بازارچهاشیایي كه در این ایام در میدان   
 .رسند ما شاهد بود

در . هـا و اعیـاد خمتلـف اسـت        ها مملو از مناسبت   تقومي مكزیكي 
                                                        

7- Paz, Octavio; Pasión Crítica. México, Seix Barral, 1985, p.p.240-241. 
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تـرین جاهـاي كـشور      ترین و پـست   برخي روزهاي خاص از دورافتاده    
رهاي بزرگ، مردم، یكپارچه به نیایش، فریـاد زدن،         گرفته تا شه  

 la Virgen de گوادالوپه قدیسخوردن، مسيت و قرباني كردن به احرتام 

Guadalupeیا ژنرال ساراگوسا     ٨Zaragoza١٥مهـه سـاله   . پردازنـد  مي 
 را  ٩فریـاد هاي مكزیك جـشن      شب، در متامي میدان    ١١سپتامرب ساعت   

آشـفته و ملتـهب بـه مـدت یـك سـاعت،             كنند، مجعیيت بر  برگزار مي 
 ١٢در طـول روزهـاي قبـل و بعـد از            . كـشند فریادهاي دخلراش مي  

كه ما  كند و به جاي این    ایستد، مكثي مي  دسامرب، زمان از حركت مي    
نقـص و   را به مست فردایي دست نیافتين و دروغني سوق دهد، حايل بـي            

تـرین   قدميي دلپذیر، حايل سرشار از رقص و پایكوبي، از پیوند با         
-هـا مـي  و اسرارآمیزترین چیزهاي مكـزیك را در اختیار مكزیكـي    

-دارد و به اصـل خـویش بـاز مـي   زمان دست ازحركت بر مي   . گذارد
گردد كه در آن گذشته و آینـده بـا          و تبدیل به زماني مي    : گردد

 خورند، یعين زمان حالیكدیگر پیوند مي
ا بـراي سرتاسـر     گوید اعیـادي كـه كلیـس      ويل اكتاویو پاز مي   

زندگي در هـر شـهر و هـر         . مكزیك در نظر گرفته است، كايف نیست      
روستا حتت سلطة قدیساني است كه برایشان به كرات و با دلبستگي            

نـشني اعیـاد    هر حملـه حـيت حمـالت حاشـیه        . شودبسیار جشن گرفته مي   
و . هــاي خــاص خــود را دارنــدســالیانه، مــــراسم و جــشنـواره

دین، كاتولیك یا وابستـه بـه هــر        بي_ ز آا   سراجنام، هر یك ا   
- قدیسي دارند كه هر ساله بـه افتخـارآن جـشن مـي      -مـذهب دیگر 

مشار و تداركات و زماني كه به آا اختصاص         هاي آا بي  جشن. گريند
ها و جالل و شكوهي را كه در        اگر تعداد جشن  . ایت است دهند بي مي

یابیم كـه    در نظر بگريمي در مي     بینندهاي مردمي تدارك مي   این جشن 
اكتـاویو  . تنگدسيت و فقر ملت مكزیك هم دقیقًا به مهني خاطر اسـت           

 :گوید مي١٠پاز
هاي زیادي وجود ندارد، چرا كه نـه        در كشورهاي ثرومتند جشن   «

حوصله و نه فرصيت براي پرداخنت به آا دارند، اصـال  نیـازي بـه               
 كه باید به آا رسیدگي      مردم كارهاي دیگري دارند   . آا ندارند 

هاي كوچك  گريند تفریح كنند، در گروه    كنند و وقيت هم كه تصمیم مي      
-ها و مجعیتهـاي مـدرن، تودهتوده. منایندبه این كار اقدام مــي   

در . انـد نشني بوجود آمـده   هایي هستند كه از مردم منزوي و گوشه       
-ر استادیومهاي مهم، در پاریس یا نیویورك زماني كه مردم د   جشن

                                                        
 سرخپوست ظاهر شد و يگویه بر خوان دك، ١٩١٠ از   ني الت يایك آمر يسه حام یقد -٨

 . ماندي روانداز او باقيرش بر رویتصو
 .١٨١٠سپتامرب ١٦. ودشي جشن گرفته میكزكاستقالل ماد یفربا جشن  -٩

10- Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. Ediciones Cuadernos Americanos, México, 1950. 
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ها زوج: شودآیند، كمبود مجعیت احساس مي    ها گرد هم مي   ها و میدان  
خورند، ويل هرگز گروهي زنـده و       اي به چشم مي   هاي پراكنده و گروه 

. پرنشاط كه انسان بتواند در آن حل و ناپدید شود، وجود ندارد           
توانست بدون دو یا سه جشن سالیانه       ويل مكزیكي بیچاره چگونه مي    

برند، زنده مبانـد؟ بـراي      هایش را از یادش مي    ها و بدخبيت  مشقتكه  
ها اعیاد تنها سرگرمي و شاید هبرتین جایگزین براي تئاتر          مكزیكي

ــارتي    ــل پ ــه و كوكت ــر هفت ــیالت آخ   cocktail party  وweek endو تعط
هــاي بــورژوازي و قهـوه      آنگـلــوســاكـسونـي و یا میهمانـي   

 .»رتانه استهاي مردم مدیخوردن
هـا و رفتـار     سپس اكتاویو پاز به هنگـام توصـیف ایـن جـشن           
كنـد كـه در آن      مكزیكي در آا، این فرایند را جنبشي توصیف مي        

مكزیكي قصد به منایش گذاشنت خود را ندارد، بلكه به وسیلة جشن،            
ها، مهزادي را   طغیان درون خود، و با آواز خواندن و نعره كشیدن         

 .كند آزاد ميكه درون خود دارد
هاي نقاب است كـه اكتـاویو پـاز         نعره، یكـي دیـگر از جنبه    

 چـه ملـي، چـه       -دهد، و در این مراسـم       دربارة آن داد سخـن مي    
مكزیكي به برون   . رسد به گوش مي   -حملي، چه گروهي و یا خانوادگي     

دهند كه خود را    ها به او فرصت مي    متامي این جشن  . فكين متایل دارد  
راي وطن، دوستان و اقوام خود فاش كند و بـا آـا             براي خدا، ب  

طي این روزها مكزیكي كه مهواره ساكت اسـت،         . به درد دل بنشیند   
شروع به سوت زدن، فریاد كشیدن، آواز خواندن و ترقه در كـردن             

-كند، خویشنت را از درون خـود رهـا مـي   منوده، تري هوایي شلیك مي   
نقدر براميان جالبنـد تـا      هایي كه ای   سازد و فریادش مهچون فشفشه    

آمسان اوج گرفته و در انفجاري سبز، قرمز، آبـي یـا سـفید بـه                
اي از انوار زریـن از خـود        آیند در حايل كه هاله    آرامي پایني مي  

 .گذارندبه جاي مي
هـاي مؤدبانـه    در آن شب دوستاني كه ماههاست به غري از واژه         

- هـم مـست مـي   اند، بااز پیش ساخته شده چیزي به زبان نیاورده   
هـاي مـشرتك    كنند، حمرم اسرار یكدیگر شده و براي غـم و انــدوه          

شب مملو از آواز و     . مشارندریزند، یكدیگر را برادر هم مي     اشك مي 
عشاق، دخرتان را بـا موسـیقي از خـواب          . شودنعره و فــریاد مي   

رویـي بـه    از ایواني به ایوان دیگر و از پیاده       . كنندبیدار مي 
كنند، هیچ كس بـا     یگر با هم گپ زده و متلك پراني مي        رو د پیاده

. كننـد هایشان را به هوا پرتـاب مـي       كاله. زندصداي آرام حرف مني   
هاي آهـنني   ها هم به مانند آبشاري از وزنه      هاي ركیك و لطیفه   حرف

و . ایستندگیتارها از نواخنت باز مني    . آیدبر سر هر كسي فرود مي     
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منازعـه، فحاشـي،    :  به شـر و خـشونت      بعضي اوقات به راسيت شادي    
 .اجنامدترياندازي و چاقوكشــي مي

ها مثل هـر    چرا كه مكزیكي در جشن    . این نیز خبشي از جشن است     
خواهد از حد خود جتـاوز كنـد و دیـوار           او مي : كندكسي تفریح مني  

شـود، فـرو    تنهایي را كه باقي سال باعث جدایي و انـزوایش مـي           
روح . كـشد ه را به زیر سـلطة خـویش مـي         جنون و خشونت مه   . بریزد

آیـا  . كننـد ها، صداها و احساسات، فـوران مـي       مردم به سان رنگ   
-حاضرین خود را فراموش كرده و چهرة واقعـي خـود را نـشان مـي       

بريون آمـدن، راه بـاز      : داند، آنچه كه مهم است    كس مني دهند؟ هیچ 
مني كردن و سرمست شدن از صدا و مههمـه، از مـردم، از رنـگ سـرز                

برد و این جشن كـه در میـان         مكزیك در شادماني و جشن به سر مي       
رعد و برق و هزیان واقع شـده اسـت، مهچـون روي شـفاف و روشـن                  

و ایـن   . روي یك مكزیكي است   تفاوت، تودار و ترش   شخصیت ساكت، بي  
هویـت  كنـد،   در حقیقت مهان چیزي است كه در پس نقاب پنـهان مـي            

 !حقیقي مكزیكي
، مكزیكي در مرامسي كه در روز مردگان برگـزار          از سـوي دیگر  

-یابد، نقاب را از چهـرة خـود برمـي   اي مي شود، شخصیت دوگانه  مي
شود در ایـن مراسـم      دارد و به مهزاد خود یا شخص دیگري مبدل مي         

كند كه بـه وسـیلة آن       مكزیكي براي تظاهر از نقابي استفاده مي      
اهر عملي است شبیه    نفوذناپذیري و انزواي خود را پنهان كند تظ       

هاي ها و شخصیت  به حرفة بازیگران كه قابلیت منایان شدن در قالب        
تظاهر، یعين ابداع كردن یا     . گذاردخمتلفي را در اختیار آدمي مي     

هبرت بگوییم، امنتاع كردن از خود حقیقي مان در حايل كه ریاكاري            
د، دهـ چرا كه ریاكار، خـود را نـشان منـي         : طلبدظرافت بیشرتي مي  

كند خود را نامرئي كند و بدون جلب توجه دیگران و           بلكه تالش مي  
بدون دست كشیدن از هویت و ماهیت خویش از مقابل دیدگان عبـور             

-مكزیكي در تظاهر كردن در مورد لذات و هویت خـود زیـاده     . كند
شـود،  زده و منقـبض مـي     ، وحشت بیگانگاناو از نگاه    . كندروي مي 

. به سایه و شبح، به پژواك مبـدل گـردد        تر شده تا    كوچك و كوچك  
زند، جـواب   زند، اما طعنه مي   حرف مني . خوردرود، سر مي  او راه مني  

زنـد، تـا    كند، امـا لبخنـد مـي      گوید، شكوه مني  دهد، ناسزا مي  مني
 به شرطي كه تـاب بیـاورد و عقــدة           -زندزماني كه زیر آواز مي    

دهد، كنان اجنام مي   این كار را زیر لب و زمزمه       -دلش را نگشایـد  
 .كندتظاهر به آواز خنواندن مي
دارد كه شاید تظاهر مكزیكي ریـشه در        اكتاویو پاز اظهار مي   

-ها مـي سرخپوستان و دورگه. دوران استعمار اسپانیا داشته باشد   
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درست است كه دوران اسـتعمار      . بایسيت با صداي مالمي آواز خبوانند     
د و بدگماني هنوزهم بـر او       سپري شده است، ويل ترس و عدم اعتما       

حاال نه تنها خشم و كینه خود را بلكه مالميتش را           . افكن است سایه
طلبـد، اهـايل    زماني كه یك مكزیكي پـوزش مـي     . كندنیز پنهان مي  

و او  ! تظـاهر كنیـد، آقـا     : گوینـد روستا در جواب او معموال  مي     
ارجي كند، با چنان اصرار و ابرامي كه انگار وجود خـ          تظـاهر مي 

 .ندارد
، شـاهكار خـود، پريامـون       ١١هزارتوي تنـهایي  اكتاویو پاز در    

-آورد، مـي هویت ملي مكزیكي وقيت از سرخپوست سخن بـه میـان مـي      
 :گوید

هـاي سـفیدي كـه      آمیزد، با پرچني  سرخپوست با طبیعت در هم مي     
اي كـه   از خاك تريه  . شوددهد ادغام مي  هنگام عصر بر آا تكیه مي     

كند، خوابد و از سكوتي كه او را احاطه مي         آن مي  هنگام ظهر روي  
-به قدري ماهیت انساني خود را پنـهان مـي  . غري قابل تشخیص است   

، ١٢كند و تبـدیل بـه سـنگ، پـريو        كند كه سراجنام آن را نابود مي      
 .شوددر فضا حـل مي: شوددیوار و سكوت مي
كند كه منظور او این نیـست كـه سرخپوسـت بـه             سپس اظهار مي  

) اعتقاد بـه وحـدت وجـود   ( Panteism ایسمت وجود به شیوة پانتهوحد
معتقد باشد و یا اینكه قادر به درك مهة درختـان در یـك درخـت                

اي باشد، بلكه منظور او در حقیقت این است كه سرخپوست به شیوه           
 .شودخاص و منحصر به فرد در یك شي مشخص دیگر ادغام مي

هـاي  گفته شـد، بـا گفتـه      اكتاویو پاز هر آنچه را كه پیشرت        
روگـر  : سـازد بدین ترتیب مـرتبط مـي   Roger Caillois  ١٣روگركایلویس

مهیشه داللت بـر وسوسـه   ) رنگيهم (Mimetism معتقد است كه میمتیسم 
براي ساخت یك حفاظ در برابر هتدیدات جمازي كه در دنیـاي خـارج              

-خود را بـه مـردن مـي   «بعضي اوقات حشرات  . زنند، ندارد موج مي 
كنند، در حايل كـه     یا شكل مواد در حال جتزیه را تقلید مي        » زنند

كه من نام آن را     -این شیفتگي   . وزني فضا هستند  شیفتة مرگ و بي   
 در متامي موجودات مشرتك است و ایـن         -گذارمنريوي جاذبة زندگي مي   

كه این مسئله به صورت میمتیسم ابراز شود، نبایـسيت صـرفًا بـه              
 .ي براي گریز از خطر و مرگ قلمداد گرددعنوان یك چارة غریز

میمتیسم چه به عنوان دفاع در برابر دنیاي خارج و چـه بـه              
عنوان شیفتگي در مقابل مرگ، آنقدر كه به معنـاي تغـیري ظـاهر              

                                                        
11- Octavio Paz, El laberinto de la soledad, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, pag. 47. 

 يزك مريایك درخت در آمرينوع -١٢
13- Ibid., p. 41-60. 
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اینكـه ظـاهر مـورد      . است، به معناي تغیري طبیعت و سرشت نیـست        
در حركـت باشـد،     نظر، ظاهري چون ظاهر مرده یا فضاي ساكن و بي         

پخش شدن، ادغـام    . رابطه با هویت مكزیكي بسیار افشاكننده است      
شدن با فضا، با فضا یكي شدن نوعي امتناع از ظاهر خویش اسـت،              

مكزیكي به مهان انـدازه كـه       . ويل به تعبريي سراپا ظاهر شدن است      
كنند، از ظـاهر خـود      فریبان و رهربانش به او عشق ابراز مي       عوام

سازد تا آجنا كـه     طر وجود خود را پنهان مي     نفرت دارد، به مهني خا    
دهـد،  شود، ظاهر مرده را به ظاهر خویش ترجیح مـي         چیز دیگري مي  

حيت نبودن را، پیش از آنكه خبواهد خلوت خود را در هم بـشكند و               
در ایـت   ) رنگيهم(میمتیسم  . دهدتغیري یابد، به بودن ترجیح مي     

 . ماستیكي از منودهاي پنهانكاري و نفوذناپذیري
ایست كه اميا و اشارات زنـدگي را در خـود           مكزیكي مهچنني آینه  

هـا،  متام آن درهم رخيتگي رنگارنـگ كارهـا، غفلـت         . كندمنعكس مي 
كه زندگي ما را تـشكیل      -هاها و ناكرده   كرده -ها، تردیدها ندامت

كنند، ناچار در آن    دهند، چون معنا و توجیهي در مرگ پیدا مني        مي
بندد و ساكن   در مقابل مرگ، زندگي ما نقش مي      . رسندبه پایان مي  

پیش از آنكه از هم گسیخته شده و در هـیچ غـرق شـود،               . ماندمي
دیگر تغـیري خنـواهیم كـرد،       : یابدگريد و ابدیت مي   ناگهان شكل مي  

اگـر  . كنـد مان را روشن مـي    مرگ، زندگي . مگر براي ناپـدید شدن   
 مان هم فاقد معنا بـوده       مرگ ما فاقد معناست، بدون شـك زندگي      

-به مهني دلیل، وقيت كسي بر اثر مرگي مرموز یا وحشتناك مـي    . است
و درست  . »تقصري خودش بود  «. »حقش بود «: گوییممريد، ما معموال  مي   

مرگـي كـه خـود      . مريد كه مستحق آن است    است، هر كسي آن گونه مي     
 سگي،  مرگ در خور و آبرومند و یا مرگ       . بیندبراي خود تدارك مي   

-هاي خمتلف زندگي را نشان مياند كه شیوهاي از مرگ هر كدام گونه  
اگر مرگ به ما خیانت كند و به طرز ناخوشـایندي مـا را              . دهند

مـا بایـد آن گونـه كـه         : شونداز پاي در بیاورد، مهه متأثر مي      
اگر آن  . مرگ مهانند زندگي تغیريناپذیر است    . كنیم، مبريمي زندگي مي 

مريمي در حقیقت به این خـاطر اسـت كـه           كنیم، مني  مي طور كه زندگي  
متعلق به ما نبـوده، مهـان       : زندگي ما از آن خود ما نبوده است       
به مـن   . شود، از آن ما نیست    طور كه خبت بدي كه باعث مرگ ما مي        

 !مريي، تا بگومي چه طور آدمي هسيتبگو چه طور مي
ت، بـراي   تضاد میان مرگ و زندگي آنقدركه براي ما مطلق اسـ          

-زندگي در مرگ ادامـه مـي  . هاي قدمي این گونه نبوده است   مكزیكي
-مرگ پایان طبیعي زندگي نبود، بلكه تنها برهـه  . یافت و برعكس  

زندگي، مرگ و حیات دوبـاره مراحلـي        . اي از یك چرخة ابدي بود     
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-ناپذیري تكرار مـي از یك فرایند آمساني بودند كه به طرز پایان   
 زندگي، سرازیر شدن در دریاچة مـرگ بـود،          تنها نقش مهم  . شدند

مرگي كه با آن از یك سو در تضاد و از سوي دیگر متمم آن بـود                 
رفت، بلكه انـسان    و مرگ هم به نوبة خـود یك پـایان به مشار مني          

مراسم قربـاني   . كردناپذیر را تغذیـه مي   با مرگ خود زندگي سريي    
با قربـاني كـردن،     انسان از یك طرف     : اي داشت نیز هدف دوجانبه  

كردند و از طرف دیگر با اهـداي جـان خـود            خدایان را تغذیه مي   
 .ساختزندگي خدایان و زندگي اجتماعي خود را جاودانه مي

. احتماال  ویژگي بارز این مفهوم معناي غري شخصي قرباني اسـت          
به مهان ترتیب كه زندگي انسان به وي تعلق نداشـت، مـرگش نیـز               

 حيت جنگجویـاني كـه در       -مردگان  . شخصي بود فاقد هر گونه جنبة     
سـپردند،  شدند و زناني كه هنگام زاميان جان مي       مبارزات كشته مي  

 پس از گذشـت زمـاني       -النوع خورشید  رب ١٤مهراهان هویتزلوپوتچتلي 
ها و  تفاوت سایه   امهیت و بي  كوتاه، چه براي بازگشت به سرزمني بي      

خاك، در آتـش و یـا در        اشباح، چه براي ادغام شدن در هوا، در         
نیاكـان  . شـدند رفتند و نابود مـي    خبش جهان، از بني مي    مادة حیات 

بومي مكزیك بر این باور بودند كه مرگ متعلق بـه آـا نبـوده               
. دانـستند شان را هرگز متعلق به خود مني      است، مهان طور كه زندگي    

 آمیخت تا زنـدگي   تر بگوییم، مهه چیز از بدو تولد با هم مي         ساده
و مرگ، طبقة اجتماعي، سال، حمل، روز، ساعت تولـد هـر كـسي را               

آزتكها حيت مسئول اعمال و رفتار خود نبودنـد، چـرا           . تعیني كند 
زمان و مكان با هم یكـي       . كه مهچون مرگشان در اختیار آا نبود      

به هر مكان،   . دادندناپذیر را تشكیل مي   بودند و یك وحدت جدایي    
-اي كـه در آن گـرد هـم مـي    و به نقطـه به هر یك از جهات اصلي    

 مكـاني   -و این پیچیـدگي زمـاني     . آمدند، زمان خاصي تعلق داشت    
. صاحب نريوهاي خاصي بود كه به شدت بر زندگي انسان مـؤثر بـود             

كنیم و آـا    به مهان اندازه كه زمان و مكان را از هم تفكیك مي           
ي نیاكان  انگارمي، برا اي در صحنة زندگي خویش مـي     را عناصر ساده  

شان، وجود  مكزیكي تركیب دو عنصر زمان و مكان در تقومي سرخپوسيت         
داشت، كه هر كدام از آا مفهوم كیفي خاصي را دارا بودند كـه              

 .فراتر از اختیارات بشري بود
راننـد، دیـن و     نظري اخالق و آزادي كه بر زندگي ما حكـم مـي           

يل كـه مـا در      در حا . كردسرنوشت نیز بر زندگي آنان حكمراني مي      
 دركنار جربگرایي یوناني و اعتقاد بـه موهبـات و           -سایة آزادي   

                                                        
فرزنـد   .تالنیهـا تـا تنـوچت    یكـي زكر م تگیو هدا  - جنوب يربیولك- جنگ يخدا -١٤

 .د جوان است، و مناد آن عقاب استیه خورشك و ماه، ريآفتاب پ
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برمي، و مهه چیز براميان به مثابـة         به سر مي   -معجزات عاملان مذهيب  
انتخاب و جنگ است، براي آزتكها مسئله به حتقیق دربارة اختیار           

. امهیت پیشگویي نیز ریشه در مهني مسئله دارد       . شدخدایان حمدود مي  
توانـستند انتخـاب    آـا مـي   . ها موجودات آزاد خدایان بودند    تن

توانستند مرتكـب گنـاه     ترميكنند و در نتیجه در یك مفهوم دقیق       
ــت . شــوند  -مــذهب آزتكهــا مملــو از خــدایان بــزرگ و گنهكاراس

- خدایاني كه تضعیف مي    -، به عنوان برترین مثال    ١٥كوئتزاتكوآتل
 كننـد، مهـان طـور كـه         هاي خـود را تـرك     توانند بنده شوند و مي  

فـتح مكزیـك بـدون      . گردانندمسیحیان از خداوند خود روي بر مي      
خیانت خدایاني كه از امت خویش روي برگردانده بودند غري قابـل            

 .شدتوضیح مي
خايل از امهیت نیست اگر بگوییم ظهور مسیحیت، این وضـعیت را            

 قربـاني كـردن و رستگارشـدن كـه در         . به شدت دستخوش تغیري كرد    
آزادي . كنـد گذشته جنبة گروهي داشت حاال جنبة شخـصي پیـدا مـي           

بـراي  . آیـد كند و در انسان به جتسم در مي       وجهة انساني پیدا مي   
آزتكهاي قدمي مهمرتین مسئله اطمینـان از ابـدیت و ادامـة عـامل              

شـد بلكـه    قرباني دادن به انگیزة رستگاري اجنام منـي       . خلقت بود 
در حايل كه براي مسیحیان شخص      . ه است سالمت جهاني را در پي داشت     
 .به تنهایي حائز امهیت است

رسند، ها هر چند به نظر بسیار متفاوت مي       هـر دوي این واكنش   
حیات چه مجعي و چه فردي بر دورمناي        : انداما داراي یك نقطة عطف    

زنـدگي  . شودمرگي كه به نوبة خود تولدي دوباره است، گشوده مي         
شود كه در مرگ حتقـق      كند و جاویدان مي   ا مي تنها زماني ارزش پید   

مرگ نیز متعايل است، چرا كـه شـامل تولـدي دوبـاره             . پیدا كند 
براي مسیحیان مرگ یك گذرگاه است، پرشي مرگبار میـان دو           . است

در حايل كـه بـراي آزتكهـا        . زندگي، زندگي موقت و زندگي جاوید     
هاي خلق كننده   مرگ هبرتین راه براي شركت در احیاي پي در پي نريو          

شـد،  بود كه مهواره اگر خون، این مایع مقدس برایشان فراهم منـي           
در هر دو نگـرش، زندگــي      . گرفتنددر معرض خطر نابودي قرار مي     

اند وهر كدام روي یك واقعیت واحد را نشان         و مرگ فاقـد استقالل   
هاي دیگري دارد كه بر آا      دهند كه متام معين آن ریشه در ارزش       مي
هـاي نـامرئي و     كه مهانا اشاراتي هستند به واقعیت     . طه دارند سل

 .غري قابل رویت

                                                        
اها یان مایه در مك.  زوج انسانني از چهار فرزند اول    یكي. یي ناهوا يخدا -١٥

بـا  . وماتس شناخته شده استكها با نام گوچهكیان یان و در م   كولكولكبا نام   
 .سرآغاز دانش و صلح است ست و شناخته شده ارينام آفتاب پ
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هاي دیگري  مرگ نوین فاقد هر گونه مفهوم متعايل است تا ارزش         
-تقریبًا در مهة مـوارد فقـط پایـان اجتنـاب    . را هم در بر بگريد   

در جهـاني سرشـار از وقـایع و         . ناپذیر یك فرایند طبیعي اسـت     
-رود، ويل واقعهمرگ هم یكي از آا به مشار مي اتفاقات گوناگون،   

اي كه متامي تصورات و ماهیـت زنـدگي مكزیكـي را            اي تلخ، واقعه  
 .بردزیر سؤال مي

كند، كه گویي اصال  مرگـي      در دنیاي نوین مهه چیز طوري كار مي       
مهه چیز آن را سـركوب      . كندهیچ كس روي آن حساب مني     . وجود ندارد 

یاسـتمداران، تبلیغـات بازرگانـان، اخـالق        هـاي س  موعظه: كندمي
اجتماعي، عادات و رسوم، شادي با قیميت نازل و سالميت قابل دسرتس            

هـاي ورزشـي در     هـا و باشـگاه    هـا و داروخانـه    كه مهة بیمارستان  
ويل مرگ، نه دیگـر به مثابة یك گـذرگاه،         . گذارنداختیارمان مي 

-چیز آن را سري منـي بلكه به عنوان دهان هتي و عظیمي است كه هیچ    
هـاي ضـد    عـصر سـالميت، هبداشـت، قـرص       . كند، در مهه جا النـه دارد      
هاي مـصنوعي مهچـنني عـصر       آسا و خوراكي  بارداري، مواد خمدر معجزه   

هاي كار اجباري است، عصر حكومت پلیـسي و عـصر اـدام             اردوگاه
 . murder storyوامتي 

رن، مرگ فاقد   دارد كه براي مكزیكي مد    اكتاویو پاز ابراز مي   
دیگر به منزلة گذرگاه ورودي به عامل دیگر یـا زنـدگي            . معناست

غري از زندگي كنوني نیست، ويل عدم تعايل مرگ، ما را به حـذف آن              
بـراي سـاكنان نیویـورك، پـاریس،        . رسانداز زندگـي روزمره مني   

شود، چرا كـه    اي است كه هرگز به زبان آورده مني       لندن، مرگ واژه  
-مكزیكي در عوض آن را مكرر به خاطر مي . سوزاند را مي  هایشانلب

كنـد، بـا او     گريد، آن را نوازش مي    آورد، آن را به باد متسخر مي      
مرگ در حقیقت بـرایش هبرتیـن       . گريدرود، برایش جشن مي   به خواب مي  

آري به راسيت   . آیدبازیچه است و ماندگارترین عشق او به مشار مي        
نقدركه در رفتار دیگران رعـب و وحـشت         كه در رفتار آا شاید آ     

از مرگ وجود دارد ممكن است به چشم خبورد، با این تفاوت كه این              
شـود و آنــها نیـز سـعي در پنـهان كـردن آن               ترس پنهـان منــي   

صـربانه و بـا     بـي . نـشینند ندارند، آن را رو در رو به متاشا مي        
 حـاال ایـن     اگر قرار است فردا مرا بكشند، چه هبرت كه مهني         «: متسخر

  ١٦.»كار را بكنند
تفاوتي او در مقابـل     تفاوتي مكزیكي در مقابل مرگ، از بي      بي

مكزیكي عـدم تعـايل مـرگ و زنـدگي را براي        . گريدزندگي نشأت مي  
-هـا و اندیـشه  املثلها، ضـربترانه. كندخود امري بدیهي تلقي مي   

                                                        
 یكيزك منةترا -١٦
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 اهبـام   هاي عامیانة ما به نوبة خود، به شكلي صـریح و خـايل از             
زندگي ما را از    «ترساند، چرا كه    دهند كه مرگ ما را مني     نشان مي 

مردن امـري طبیعـي و حـيت        » قید و بند ترس و وحشت رهانیده است       
تفـاوتي مـا در مقابـل       بي! بسیار مطلوب است، هر چه زودتر، هبرت      

از نظـر   . تفـاوتي مـا در مقابـل زنـدگي اسـت          مرگ روي دیگر بي   
یگران فاقد ارزش و هباست و براي مهني است         مكزیكي، زندگي خود و د    

: دهند و طبیعي است كه این طور پیش آید        كشند و قرباني مي   كه مي 
اند و هر باركـه اويل معنـاي خـود را از            زندگي و مرگ جدانشدني   

مـرگ مكزیكـي،    . شودمعنا مي دهد، دومي نیز نامتعايل و بي     دست مي 
در . كنـد ود منعكس مـي   ها را در خ   اي است كه زندگـي مكزیكي    آینه

-بندد، و بـه آـا بـي   مقابل هر دوي آا مكزیكي چشم خود را مي   
 .كنداعتنایي مي

كوچك مشردن مرگ و سپس عبادت و پرستش آن با هم، در تـضاد و               
هـا و در    هـاي مـا، در بـازي      مرگ مهواره در جشن   . مقابله نیستند 

 را راحت   مردن و كشنت افكاري هستند كه ما      . افكارمان حضور دارد  
كند و این شیفتگي شـاید از       مرگ ما را شیفتة خود مي     . گذارندمني

شـود،  نفوذناپذیري و خشمي كه باعث در هم شكسنت این رفتـار مـي            
ابراز سر زندگي ما، كه حمدود به منود پیـدا كـردن            . گريدنشأت مي 
گرایـي،  كنند، ویژگـي مـرگ    هایي است كه به ما خیانت مي      به شیوه 

وقيت طغیـان   . دهندهاي ما را شرح مي    نتحاري، طغیان پرخاشگري و ا  
كنیم باالترین نقطة تنش را ملس كرده و با مـرز لغـزان میـان               مي

كنیم و آنگاه در اوج جنـون، تـرس را          مرگ و زندگي متاس پیدا مي     
 .كندمرگ ما را جمذوب خود مي: كنیماحساس مي

و را از   گريد، ا از سوي دیگر، مرگ انتقام ما را از زندگي مي         
كند كـه   متام زر و زیورهایش عریان كرده و تبدیل به آن چیزي مي           

در . آلـود چند تكه استخوان و لبخندي درد     : در حقیقت وجود دارد   
دنیایي بسته و بدون راه فرار، جایي كه مهه چیز صـبغة مـرگ را               

ويل مـا حـس     . بر خود گرفته، تنها مفهوم با ارزش مهانا مرگ است         
-هاي شكري یا كاغـذي، اسـكلت  مججمه.  آن ندارمي خوشایندي در مورد  

آینـد، هنرهـاي    هاي خمتلف در مي   هایي كه با نور آتشبازي به رنگ      
هاي مردمي ما مهیشه به زندگي به دیدة حتقري نگریسته          منایشي و جشن  

. انـد و وجود بشر را وجودي بیهوده و عـاري از معنا تلقي كرده           
كننـد در روز     تــزیني مـي    هایـشان را بـا مججمـه      ها خانـه  مكزیكي

هـا و   خورنـد و بـا ترانـه      هایي به رنگ استخوان مي    مـردگان نان 
-گريند، بـه تفـریح مـي   هایي كه در آا مرگ را به متسخر مي   لطیفه

پردازند، ويل حيت این نزدیكي نیز آـا را از مطـرح سـاخنت ایـن                
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د انـ پاسخ جدیدي ابداع نكرده   . كندچیست؟ رها مني  » مرگ«سؤال كه   
هاي خـود را بـاال      پرسند، شانه و هر گاه این سؤال را از خود مي        

خواهنـد  وقيت زندگي برایشان امهیت ندارد چه طور مـي        : اندازندمي
 كه مرگ برایشان مهم باشد؟

آیا مكزیكي كه با این شدت در مقابل مهنوعان و جهـان، خـود              
 دهد و در برابر مـرگ آغوشـش را        را نفوذناپذیر و بسته نشان مي     

گـريد، بـه آن     گویـد، بـرایش جـشن مـي       كند؟ متلق آن را مي    باز مي 
-گـذارد، و باالخره آن را براي مهیـشه در آغـوش مـي     احتـرام مـي 

مهـه چیـز از مكزیكـي فاصـله         . كندكشد، ويل خود را تسلیم او مني      
رسـد، در نگـاه اول      دارد، مهه چیز در برابرش عجیب به نظـر مـي        

. شـود كنـد و بـرایش دلتنـگ مـي         مـي  به شدت فقدان او را احساس     
كند چـرا كـه تـسلیم شـدن برابـر           مكزیكي خود را تسلیم مرگ مني     

و قرباني در وهلة اول نیازمند یـك دهنـده و           . قرباني شدن است  
این بدین معناست كه در جهاني نامتعـايل        . یك گريندة قرباني است   

مـرگ  . بایسيت با حقیقيت متعايل روبرو شـد      و بسته به روي خود، مي     
رود و خـود    گريد؛ در خود فرو مـي     دهد و نه مي   مكزیكي نه چیزي مي   

به مهـني ترتیـب روابـط مـا بـا مـرگ             . كندرا این گونه ارضا مي    
تر از هـر     شاید صمیمانه  -روابطي بسیار صمیمانه و تنگاتنگ است     

مرگ مكزیكـي   .  ويل عاري از معنا و جنبة شهواني است        -ملت دیگري 
شـود و    مرگ آزتكها و مسیحیان بارور منـي       نابارور است، و مهانند   

 .كندتولید مثل مني
هـایي  جاي دارد خاطرنشان سازمي كه تاریخ مكزیك داراي ویژگي        

-هاي تارخيي كه مرهون كثرت ریـشه است كه با نظر به تعدد پیشینه   
تنـها  . اسـت هاي متدن این كشور است، در حال تغیري و حتول دائمـي           

هـا،   اوملـك  -:متدن مكزیكي كهـن را بـا      اي تعدد و عظمت     باید حلظه 
 به مهراه   -ها، آزتكها ها، میكستك ها، ساپوتك مایاها، تئوتیهوكان 

 ایربي، فنیقي، رومي، ویزیگـوت،      -:تنوع نژادي اسپانیا كه شامل    
عرب، یهودي تصور كرد و نكتة قابل توجه اینكه اسپانیاي فـاتح            

م را جاي داده    و استعمارگر كه مليت مسیحي است، در بطن خود اسال         
هـایي كـه در طـول       مهة اینها در جمموع نوعي نقابند، نقـاب       . است

گريند و هویت واقعي این كـشور       تاریخ یكي بر روي دیگري قرار مي      
 .سازندرا پنهان مي

هاي مهم بشر آن اسـت      پاز بر این باور است كه یكي از ویژگي        
ر هـر   د. كه در مقابل خود یا جهان اطرافش احساس بیگانگي كنـد          

آنكه هم اكنون دربارة دوگانگي صحبت      . حلظه ما شخص دیگري هستیم    
. كند، مهان كسي نیست كه چند حلظة پیش در حال صحبت كردن بـود             مي
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و امــا این دوگانـگـي چیست؟ ما خــود زمـانیـم و به مهیـــن            
: مهیشه در حـال بـودنیم     . ایستیمخـاطر هیچ گاه از بودن باز مني      

در میان پرسش و پاسخ چیــزي جــوانه         . دانیميبودن چه چیزي؟ من   
كند و انسان را مبدل به      زند، مهان چیزي كه ما را دگرگون مي       مـي

تر ذكـر   آنچه را كه پیش   . بیين است كند كه غري قابل پیش    موجودي مي 
 مـشاهده كـرد كـه در كتـاب          دیدارتوان در داستان كوتاه     شد مي 

 .خورد به چشم مي١٧ روانهايشنبا عنوان فرعي عقاب یا آفتاب؟ 
هنگام رسیدن به خانه و درست به هنگام باز كـردن در، خـود              

حريت زده تصمیم گرفتم خـودم      . را در حال خارج شدن ازخانه دیدم      
- پله-نویسم  این واژه را با تأمل مي-را تعقیب كنم، آن غریبه   

هاي ساختمان را به مست پایني رفت، از در عبور كرد و به خیابان              
كردم، خواستم به او برسم، ويل هر چقدر سرعتم را بیشرت مي          . درسی

 ...داشت او تندتر قدم بر مي
 داني كه هستم؟شناسي؟ مني واقعًا مرا مني-

 :مرا حمكم هل داد
 براي من داستان سر هم نكن، كفر مرا در نیـاور و دنبـال               -

 .دردسر نگرد
يل كـه سـعي     در حا . ويل س ر خوردم  . خودم را به طرفش پرت كردم     

داشتم به لبة یك ویرتین تكیه بدهم، او صورمت را با مشت خونني و              
-بدون اینكه حريف بزند، بـا خـشمي انبـوه كـتكم مـي       . مالني كرد 

 .....زد
هامي پاره شده بودند، دهامن باد كرده بود و زبـامن خـشك             لباس

بـراي چنـد    . كردبدمن به شدت درد مي    . شده بود، به زمحت تف كردم     
. به دنبال سـنگي، سـالحي گـشتم       . حركت ماندم اشاكنان و بي  حلظه مت 

خـود  .... خواندنـد خندیدند و مي  در داخل، مي  . چیزي پیدا نكردم  
-كس احساس كردم، رانده شـده از دنیـاي آدم  را بسیار تنها و بي   

نـه، هبرتیـن كـار      . بعد از خشم، حس شرمندگي به سراغم آمـد        . ها
به آرامي شروع   . دیگري ماندن برگشنت به خانه بود و منتظر فرصت        

بني راه تردیدي در دمل افتاد كه هنوز هم ذهن          . به راه رفنت كردم   
 ١٨؟....نكند او خود من بود: كندمرا به خود مشغول مي

 گريينتیجه
به طور خالصه مشاهده كردمي كه اكتاویو پاز به هنگام بررسـي            

سـنيت  هـاي خمتلـف و مراسـم        رفتار و هویت حقیقي مكزیكي در جـشن       
بـرداري و   مكزیكي پرده از این موضوع كه مكزیكي به جـاي نقـاب           

                                                        
17- Paz, Octavio. Águila o sol?; México, colección popular, 1973. 
18- Paz, Octavio. ¿Águila o sol?, pags. 76, 79; México, colección popular, 1973.  
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منایان كردن من دیگرش، آن من دروني خود را در درون خـود و در               
گريي الزم است اظهار كنیم كـه       براي نتیجه . كنداش حمبوس مي  تنهایي

سـازي دنیـاي مـا، اسپـانیــا،        اكتاویو پـاز بـه آزادي و غـين        
-ن و كل جهان بسیار كمك كرده اسـت، مـي   آمریكاي اسپانیایي زبا  

ها با مهني آزادي حركت كرد، آثار وي به نثـر           بایسيت در آن سرزمني   
مشول است و بازگشيت پـي در پـي         و نظم در حقیقت جهان حمور و جهان       

ها بـدون از یـاد      رویكردي دوباره است به ریشه    . دهدرا وعده مي  
.  رهنمون كرده اسـت    گرایي و آزادي، كه بشریت را     بردن روحیة مجع  

ــنفكر  و  پــاز مغرورانــه انــزواي خــود را در مقابــل قــشر روش
دارد، ويل با اینكه به این انـزوا        دانشگاهیان مكزیكي ابراز مي   

خورند كـه   هاي وي به چشم مي    بالید، اظهارات بسیاري در نوشته    مي
-اند، بطـوري كـه منـي   گواه نارضایيت و پشیماني وي از این موضوع   

 یـك   .رد كه این مسئله برایش فاقد امهیت بوده اسـت         توان تصور ك  
هـایي  كند كه براي سؤال   هایي كه عرضه مي   كتاب نه فقط براي پاسخ    

بدین ترتیـب مقالـة اكتـاویو       . كند، داراي ارزش است   كه طرح مي  
هاي آینده خوانده و بازخواني شود، چـرا        بایسيت توسط نسل  پاز مي 

تغیريات جامعة مكزیـك كـه      كه در آن نقاط تاریك هویت مكزیكي و         
اند، هـر   پاز هم به نوبة خود متحمل آا شد، به خوبي روشن شده           

چند در بسیاري از موارد پاز موفق به توضیح روشين از آا نشده             
 .باشد
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