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   درویوندرا به دکالن ینگاه مدرن م ۀیطنز، دستما

  را دادوریلمیتراکد

  دانشگاه تهران دانشیار

e-mail: idadvar@ut.ac.ir  

  دهکیچ

ه کـ م یشـو  می مواجه یعیما همه روزه با وقا« :دیگو می کچ-يمعاصر فرانسو ةسندیوندرا نوکالن یم

  .»را قضا و قدر يایم و بسینام می را اتفاق یبرخ

ونـدرا  کالن یاز جملـه مـ   کاز اصـالح طلبـان چـ    ياریان گرفت و بسـ یبهار پراگ پا 1968سال  در

شـنامه  یبـا نـام مسـتعار نما    یگذران زنـدگ  يشنهاد دادند برایوندرا به او پکالقلم شدند، دوستان  ممنوع

 ۀیـ روحبـا   کیفسـ یداستا یشنامه بدل شود، اما روانشناسـ یتوانست به نما می کیفسیسد؛ آثار داستایبنو

شـوم   يبـرا  یید و خنـده را ناسـزا  یوندرا خنده و طنز را برگزکن جهت ینداشت، به هم يوندرا سازگارک

وندرا را بر آن داشت تـا  کا قضا و قدر؟ هرچه بود یاتفاق بود  کیسلواکدر چها  حضور روس. دانست یبخت

ه خـود آن را  کـ را نوشـت  ربابش و ا كژا ۀشنامین منظور نمایند و به اکبا اهرم طنز و خنده با آن مقابله 

و  كژا ۀشـنام یدر نما. نامـد  مـی  يقضـا و قـدر   كژااز  یه برداشتکداند بل نمی دروید یاز اثر دن يدیتقل

هـاي   صـحنه  يسروانتس است، از ورا شوتکیدن ولتر و  دیاندک يوندرا آن روکخود  ۀه به گفتک اربابش

ار به بحث گذاشـته اسـت   یگردد، با ظرافت بس می ازخود او ب ۀه به جامعکپر معنا  یمیوندرا مفاهکطنز، 

   .شود می ن مقاله به آن پرداختهیه در اک

  .ونیاسیوار ,اریاخت ,ییخردگرا ,قضا و قدر ,طنز :يدیلک يها هواژ
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  مقدمه

  صنماي  ار استیل اختیخود دل  نمکا آن ینم کن یا ییه گوکن یا

  )ین رومیموالنا جال الد(   

ح یتواند به طور صر نمی ایشود و  نمی هک یان مطلبیب ير باز برایه از دکاست  یطنز زبان

 يدیـ خـود موضـوع جد   يات، طنز به خودیادب ين در وادیبنا بر ا. رود می ارکگفته شود به 

درو، یـ د یاثر دنو اربابش  يقضا و قدر كژاهمچون،  يزیه داستان طنز آمکن یست؛ اما این

خاص طرح شود و بعـد از   يان مقصودیب ي، برايعصر روشنگر ۀفرانس ،ینیبار در سرزم یک

ونـدرا،  کالن یگـر، مـ  یداي  سـنده ی، توسط نوکیسلواکگر ، چید ینیگذشت دو قرن در سرزم

 يدیـ گر طرح شود، موضوع جدید یتیصحبت از موقع يبرا ه؛ امایباً به همان صورت اولیتقر

  .ن مقاله به آن پرداخته خواهد شدیه در اکاست 

  یبحث و بررس

شـناخته شـده    یـی عصـرخرد گرا  شگامی، به عنوان دوران پ يالدیوپا، قرن هفده مدر ار

آموزگـاران  ...«: ن گفته استین مورد چنیخود در ا ییخرد گراتاب کدر جلد اول  کیل. است

دند و یبخشـ  یطرفانه، انضباط بی اتیقات و تجربیاذهان مردم را به تحق... بزرگ قرن هفدهم

ه کـ قـت  یده بود آزاد ساختند؛ و عشـق بـه حق  یشکرا در بند ها  ر باز آنیه از دک یاز طلسم

 یجنـبش جهـان   یک يبود برااي  زهیانگ. به وجود آوردندها  د در آنیبخش یدانش را دگرگون

ان برداشت؛ یرا از مها  ینادان... ات را دگرگون ساختیااله ۀخ، علوم، و همیتار ۀه همکبزرگ 

امـا  . ر دادییـ مـان را تغ یها یت و قلمرو دلبستگیفکیمام ان نهاد و تیما را از نو بنهاي  دانش

 خـرد  کـی ل( » .وسـتند یپ نمـی  قـت یبـه حق هـا   نینبود، ا ییوع و رواج روح خرد گرایاگر ش

  )1369، 773، ص8ل دورانت، ج یو)( 148،ص 1،جییگرا

 يرد بـرا کـ ان گذاشت و راه را همـوار  ید را چه خوب و چه بد، بنیار جدکقرن هفدهم اف

ه کـ ن عصـر بـود   یـ از بزرگان ا یکیدرو ید یدن. يو روشنگر ییخرد گرا ا عصریه قرن هجد

درو عبارت یخود د ۀآن به گفت ه هدف از نگارشک المعارف دائرهن یدر تدو يارکعالوه بر هم

نده است، رساندن آن به معاصـران و انتقـال   کن پرایزم يه بر روک یدانش يگردآور« :بود از
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 یندگان خـال یآ يه در قرون گذشته شده است براک ییارهاکه کت ین نیندگان؛ با ایآن به آ

 شـوند، و مـا  تـر   و فاضلتر  از ما خواهند بود، دلشادتر  ه آگاهکندگان ما، یست، و آیده نیاز فا

) 713، ص 9همـان، ج  (» .میم رخت از جهان بر نبندیرده باشک یه به نوع بشر خدمتکآن بی

قضا و  كژا دروید. ز هستینو اربابش  يقدر قضا و كژااز جمله  ياریصاحب آثار متعدد بس

. ن اثر بعد از چاپ آتش زده شـد یاثر خود خوانده است؛ اما اترین  را برجسته اربابش و يقدر

سـترام  یترر داسـتان  یار تحـت تـاَث  ین داستان بسیدرو هنگام نگارش ایه دکقابل توجه است 

ر گرفتـه بـود و از   یچاردسون تاَثیاز ر یه سترن خود از طرفکبود  یسیاثر سترن انگل يشاند

ت یـ تاب، رواکدر هر دو . بود يش، وام دار رابله فرانسویها  تیگر در پرداخت شخصیطرف د

تاب و طـرح  کهاي  تیخود از شخص ةسنده با خوانندیشود و نو می گاه قطع بی داستان گاه و

بش، هماننـد دون  و اربـا  كژا یعنیداستان  یت اصلیدو شخص. دیگو می داستان سخن یلک

 یمیدا یبحث فلسف یکه در کهستند  یسروانتس، مستخدم و ارباب يشوت و سانچو پانزاکی

قضـا   یدرو جوان و پر شور در پیان دیاست م یبحث در واقع بحث .اند هدر برابر هم قرار گرفت

از  ییرایپـذ  يپشت سـر گذاشـته، او را بـرا    یزندگ هاي ه چالشکتر  مسن يدرویو قدر و د

  )1994، 325،صفرانسه زبان یآثار ادب فرهنگ.( رده استکمتقاعد ها  تیاز موقع ياریبس

ات جهـان حضـور   یدر ادب سهیاود و ادیلیاداستان سفر است ؛ سفر از زمان  یموضوع اصل

 ییروزوئـه، لـو  کنسـون  ی، رابيقضـا و قـدر   كد، ژایاندکشوت، کیس، دون یداشته است، اول

س ی، دست به سفر زدند؛ اما اوليبه منظور یکگر هر ید ياریبس ن ویسل ينان باردامویفرد

دون . و نزد همسرش پنه لـوپ بـاز گشـت    كتایاها به ایدر در یست سال سرگردانیبعد از ب

ه او شهسـوار دوران  کـ رفت یپـذ  يمـار یان داسـتان سـفر خـود، در بسـتر ب    یـ شوت در پاکی

ه کـ است ها  ن دوران مدتیگران، چون اید يباشد برااي  یه بخواهد ناجکست یشهسواران ن

خود باشد تا چه برسد  یتواند ناج نمی یست؛ او حتیساخته ن يارکگر یشده و از او د يسپر

در  یسـرگردان ها  د، بعد از مدتیاندک. به خرج دهد یگران رشادتید يه بخواهد براکن یبه ا

بـه  "ه کفت ریرا پذ یعالم ۀآن دوران، گفت ی، سر انجام در عثمانیکدور و نزدهاي  نیسرزم

ا همـان  ی، بهتر است باغ خود را یافتنیباشد دست ن يجا آبادکنا  يه در جستجوکن یا يجا

ر و ابزار انسان مدرن، موفق شـد خـود را از   کروزوئه، با فکنسون یراب ".شه را بپروراندیباغ اند
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ر ن، سـرگردان د یسـل  يت، باردامویه در آن گرفتار شده بود نجات دهد و در نهاکاي  رهیجز

ماران یب کبه عنوان پزش یروان یشگاهیه در آساکرفت یبزرگ استعمار و استثمار، پذ ۀجامع

  .ند و همان جا ماندگار شودکقناعت  یو قوت یبه اتاق

الن یاثـر مـ  و اربـابش   كژا همانند داسـتان  و اربابش يقضا و قدر كژااما داستان سفر 

از قرن هجده بـه  اند  هه آن دو توانستکت ل اسین دلید به همیشا. ندارد یانیوندرا آغاز و پاک

  .وندندینو، به هم بپ یستم، البته با نگاهیقرن ب

 بـه آن اعتقـاد دارد و   كژا یند، ولک می ر را ردیجبر و تقد كدرو، ارباب ژایدر داستان د

 يگـو  یـک ه کهمانگونه « و ) 8ص(».دهد قبالً مقدر شده است می يهر آنچه رو« :دیگو می

 يسـربلند  يار به سـو یاخت بی زید، انسان نیبلغزد و فرود آ یوهکبدار یامن شناچار است از د

خـاص   یدرو بـا ظرافتـ  یـ ه دکـ ن داسـتان  یدر ا). 166ص(».شتابد می یندگکا ننگ و سرافی

را در  يقضـا و قـدر   كژا دهد، می را مورد انتقاد قرار ییار قرون وسطاکباز مانده از اف ۀجامع

اند؛ امـا سـاده    یساده لوح ید هر دو دچار نوعیاندکو  كژا .هدد می ولتر قرارد یاندک مقابل

م اسـتادش  یچون و چرا اسـت، چـون طبـق تعـال     بی و باور ینید همراه با خوشبیاندک یلوح

را جبـر   كژا یه سـاده لـوح  کـ  یدر حال. "ن استیز بهتریز درست است و همه چیهمه چ"

 بیـ ن ترتیبـد . ار اسـت یـ ونـه اخت از هـر گ  ياو عار ها گیري میتصم يند و براک می یهمراه

سـاده، مسـائل مـورد     یفرانسه، در قالب داستان يقرن روشنگر ةسندیدرو، نویه دکم ینیب می

  .ندک می ر و ارباب مطرحکان نویم زیطنز آم ییگفتگو بحث زمان خود را در

 گر را قطـع یدیکـ ه حـرف  ک يدرو از پنج راوی، دو اربابش  يقضا و قدر كژادر داستان 

در گفتگـو بـا   ( سـنده یخود نو: ندک می نند استفادهکف یرمان را تعرهاي  تا داستان نندک می

در ( ، مهمانخانـه دار )در گفتگـو بـا اربـابش   ( ك، ژا)كدر گفتگـو بـا ژا  ( ، ارباب)خواننده اش

رمـان،   ۀجداگانـ هـاي   فن مسلط بـر تمـام داسـتان   . یآرس/دز کیو مار) گفتگو با مهمانانش

درو، یـ افزون بـر آن د . ییداستانسرا يبود در واداي  يخود نو آور زمان يه براکگفتگو است 

: ده نشـده اسـت  یـ خ رمـان د یشتر هرگـز در تـار  یه پکند ک می را خلق ییدر رمان خود، فضا

سـت؟ بـه   یاسمشـان چ . میدان نمی ند؟یآ می جاکاز ها  تیشخص. ییبدون صحنه آرااي  صحنه

ت یه شخصـ کن امر به ما یباوراندن ا يرادرو بیچند سالشان است؟ د. ستیخواننده مربوط ن
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« :ونـدرا کالن یمـ  ۀبه گفت. ندک نمی يارکچ یخاص واقعاً وجود دارند، ه ۀلحظ یکش در یها

و  یسـت یطـرد تـوهم رئال  تـرین   يادیـ خ رمان، مظهـر بن یدر تمام طول تار يقضا و قدر كژا

  ).12،ص1377وندرا،ک( » .است یروانشناخترمان شناسی  ییبایز

ز دو المپـوره و  کیشـود تـا داسـتان مـار     می درو متوقفیرمان، دهاي  اه گفتگومه ریدر ن

 ار مـورد توجـه  یه در زمـان خـود و پـس از آن بسـ    ک یبخش. را شرح دهد یآرس/ دز کیمار

  . ن قرار گرفته استیخوانندگان و منتقد

دارد، گر توجه الزم را به او نیند دلدارش دک می ه احساسکا مادام دو المپوره ی زکیمار« 

نـد،  ک مـی  نیاو را تاٌ مـ  یابد، زندگی می را ییبایز یروسپ. ردیرد از او انتقام بگیگ می میتصم

 کیل بـه مـار  یاص یآموزد، او را به نام زن می به او یدامنکدستور زبان و آداب و معاشرت و پا

واج مادام نند؛ اما چند ماه پس از ازدک می گر ازدواجیدیکه آن دو با کتا آن ... ندک می یمعرف

و  يه وفـادار کـ ار کـ دارد؛ امـا زن جـوان توبـه     می زن جوان بر ۀدو المپوره ، پرده از گذشت

رد و هـردو بـا   یـ گ مـی  رده است مورد عفو همسرش قـرار کثابت  کیخود را به مار یدامنکپا

بر  اش هه توطئکنند؛ و مادام دو المپوره ک می یگر زندگیدیکنار کدر  يوهمندکش يخرسند

  .».سوزد می اثر گشته است، در آتش غم و حسرت بی و باد رفته

و  يقضـا و قـدر   كژابخـش  تـرین   ث آن را برجستهیه منتقدان از هر حکانپرده، ین میا

از واقـع  اي  هوشـمندانه هـاي   هیبرخوردار است، ما یفیق و ظریاز بافت دق اند، هدانستاربابش 

 انیـ ب یه بـه آرامـ  کـ اسـت   یمـ کااحساس انباشـته و متر  يدارد، و دارا یروانشناخت ییگرا

خواند  یسندگین داستان را گوهر هنر نویلر ایش .ونددیپ می داستان یشود و به بطن اصل می

لمساز صاحب یروبر برسون ف 1945و در سال . ردکترجمه  یآن را به آلمان 1785و در سال 

گرفتـه از   ، بـر »یبـاغ بولـون  هـاي   خـانم « به نـام   یلمی، فیشخص ی، در برداشتينام فرانسو

ـ   ( صحنه بـرد  يداستان مادام دو المپوره به رو ). 325،ص1994،فرانسـه  یفرهنـگ آثـار ادب

الن ید راه همـوار شـد تـا مـ    یرد و شـا کم یتو نوشت و تنظکوکلم را ژان ین فیاهاي  الوگید

در سـال   یکـی ن داستان ضـبط شـد؛   یهم از ا یونیزیتلو يدو اجرا. آورد يوندرا به آن روک

 .یسـانتل . س یارگردانکـ و بـه   1985بـه سـال    يگرینال و دیاردک. پ یدانارگرکبه  1963

  )723،ص1988، ات فرانسه و فرانسه زبانانیفرهنگ الروس ادب(
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  وندراکالن یاما اثر م

ه در کهایی  »رو ببندیبگ«و در  1968در سال  کیسلواکسابق به چ يتهاجم شورو یدر پ

مجبـور بـه   هـا   بعـد ( رفت و ممنوع القلم شداه قرار گیست سیوندرا در لکالن یداشت، م یپ

 یان گـذران زنـدگ  کـ ش امیتـاب هـا  کت از چـاپ  یل محرومیو به دل) شد کیسلواکچ كتر

ارگردان کـ  یـک بـه او بـر آمدنـد و     کمکچند از دوستانش در صدد  یتن. ش سخت شدیبرا

 ياجـرا  يبرا کیوسیداستا» ابله« با اقتباس از اي  شنامهیرد تحت نام او، نماکشنهاد یتئاتر پ

  .سدیصحنه بنو

مـت مـردن از   یبـه ق  یحتـ « اثر متوجه شد؛ بـه قـول خـودش    یباز خوان یوندرا در پک

نداشـت؛ امـا    ياو سازگار ۀیبا روح کیفسیداستا. ستیاز او ساخته ن يارکن یچن» یگرسنگ

  .وندرا باشدک يبرا ياثر ۀیتوانست دستما می او يقضا و قدر كژادرو و ید

 یـک اسـت؛   یشـ یات نمایـ ر در ادبیم نظکاثر  یک و اربابش كژا، یدبمنتقدان ا ۀبه گفت

ه کـ  یشینما. وندرا استکدرو الهام گرفته؛ اما متعلق به یون درخشان؛ و هرچند از دیاسیوار

  .زه شدیجا ةصحنه رفت و در فرانسه برند يدر سراسر اروپا به رو

  :دیگو می وندراک

» دروید ةدربار« خودم » ونیاسیوار« دم، خو ۀشنامیست؛ نمایاقتباس نو اربابش  كژا« 

  .درو استیبه د» احترامم يادا«شده،  يزین طرح ریه با تحسکاست، و از آن رو 

 یشـ یقالب اثـر نما : دهد می را ارائهاي  برخورد چندگانه» احترام يادا -ونیاسیوار« ن یا

تئاتر . رمان بوده است ل و قالبکاز شتر  یشیو فرماتر  ریانعطاف نا پذ يادیهمواره به مقدار ز

ام از  يمـد کردن کـ بهره منـد   يبرا یدر سع. ده استیبه خود ند ي»الرنس سترن« هرگز 

س یشـنامه نـو  ینما ي»درویـ د«رد و کشف کس یرمان نو ي»دروید« ه ک یی يظاهر يآزاد

نسـبت بـه   » یاحترامـ  يادا«ه ک، »درویبه د یاحترام يادا« هرگز آن را نشناخت، نه فقط 

  )14،ص1377وندرا،ک( ».ر در آورده امیتحر ۀز به رشتیرمان را ن

ن روز از یدر سـوم . بـود  یبـ یونـدرا خـود طنـز غر   کاز نظر  کبا مردم چها  برخورد روس

 ونـدرا ک. ل او را نگـه داشـتند  یـ اتومباي  ، در جـاده يتوسط ارتش شـورو  کیسلواکاشغال چ

ه دسـتور  ک يم شد، افسرات تمایعمل یوقت. ردندکسه سرباز شروع به گشتن آن « :دیگو می
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ت یـ ا از سر سوء نیز و یسئوالش طعنه آم. دیحالم را پرس یش را داده بود، به زبان روسیتفت

سـوء تفـاهم بـزرگ     یـک هـا   نیا ۀهم« س، او دنبال حرف خود را گرفتکدرست بر ع. نبود

مـا عاشـق   . میهسـت ها  که ما عاشق چکد ینک كد دریشما با. درست خواهد شد یاست، ول

بـه خطـر   هـا   شور تا قرنک ةندیردند، آکرا نابود  ییروستا ینواح کهزاران تان» !میهستشما 

ه ک(ها  کن چیچرا ا. ندک می افسر ارتش اشغالگر به آدم ابراز عشق یکآن وقت ... افتاده بود

نند؟ ک می يما است خوددار ةویه شکبا ما، آن جور  یاز زندگ!) مین قدر عاشقشان هستیما ا

  )5-4همان، صص( »!میبدهها  اد آنی کعشق را با تان يم معنایره مجبوکف یح

 احساسـات  یمیتـب قـد  کم یـک اروپـا، آن را   یحیمس ۀخ جامعیتار یوندرا در باز خوانک

 یطبعـ  كن احساسات و نازیمل، اکروح م یکه از رنسانس به بعد کده دارد یداند؛ اما عق می

ت یو نسـب  ي، روح بـاز کنطـق و شـ  روح م یعنـ ی: را به حـال تعـادل در آورده اسـت    یغرب

 .»ه غـرب واقعـاً بـه خـود آمـد     کـ آن وقـت بـود   «ه کـ ده دارد یـ ؛ و عقيبشـر هـاي   موضوع

  )6همان،ص(

جدا  یه را به عنوان تمدنیمعروفش در دانشگاه هاروارد، روس ین در سخنرانیتسیو سولژن

س و روح جنـبش رنسـان   یکل نبود یه درست به دلیخ روسیرا تاریند؛ زک می هیاز غرب توج

 یر روسـ کـ ه طـرز تف کـ ل است ین دلیند و به همک می دایخ غرب تفاوت پیاز آن با تار یناش

  )همانجا.( رده استکت و احساسات را حفظ یان عقالنیم یمتفاوت يهمچنان همتراز

ن بار نـا  یه اک یهنگام« :هکرسد  می جهین نتین به ایتسیسولژنهاي  د گفتهیوندرا با تائک

ه روح مـا بعـد   کـ ردم کـ احساس  يزیغر يازین من افتاد، نیدوش سرزم ت بریمعقول عقالن

شـتر از  یچ جـا ب ین روح در هـ یـ ه اکآمد  می و به نظر. قاً در خود بدممیرنسانس غرب را عم

  ).همانجا(» .ستیجمع ن يقضا و قدر كژا یعنیل، یمعجون مطبوع عقل و طنز و تخ

  : ند ک می ارباب او نقلو  كار خود را از زبان ژاکوندرا افکن پس یو از ا

نون کهـر آنچـه تـا   . سـت یشده ن یسیت بازنویاکت ما تنها حیاکارباب، ح -دیگو می كژا

ر کـ ف یحتـ  یسکنون هرگز کشده است، و تا بازنویسیداده صدها بار  ين، رویین پاینجا، ایا

ات رکـ خ بشـر آن قـدر بـه    یتـار . قتاً اتفاق افتاده است به سر راه نداده اسـت یه حقکآنچه را 

 ۀسـوم صـحن   ةپـرد ( .هستند کیه کدانند  نمی گر خود مردم همیه دکشده است  یسیبازنو
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  )میک

درو یون از رمان دیاسیوار یکاو  ۀشنامیشتر گفته بود، نمایوندرا خود پکه کاما همانگونه 

 از زبان ارباب یتیاکوندرا در نقل حکششم،  ۀاول صحن ةدر پرد یرار آن اثر؛ حتکاست و نه ت

اما ما شاعران بد به لحاظ تعـداد  . شاعر بدم یکد، من یبزرگ هست يدرویشما د« :دیگو می

  »!م بودیت خواهیثرکشه در ایم و همیادیار زیبس

، كژا ۀده است؛ سه داسـتان عاشـقان  یرا برگز ییوندرا راه چند صداک یکینکو از لحاظ ت

ف شده باشـند  یتعر یمتوال ه به طورکش از آن یمادام دو المپوره، ب ۀارباب و عاشقان ۀعاشقان

گـر  یدهـاي   داستان ةدربار یونیاسیاز سه داستان در واقع وار یکو هر اند  هده شدیدر هم تن

  . است

درو، یـ در رمـان د . اسـت  كر نگـرش ژا ییـ تغترین  شنامه خواننده شاهد مهمین نمایدر ا

ونـدرا  ک هیکاسـت، در صـورت   يقضـا و قـدر   تمامـاً  كه در عنوان آن هم آمده ژاکهمانگونه 

حـق   كرده و سـپس بـه ژا  کـ را حـذف   يخود لفظ قضا و قدر ۀشنامینخست در عنوان نما

  :دیگو می كه ژاکم یخوان می دوم ةان پردیدر پا. ده استیانتخاب را بخش

م گرفت یه تصمکن او بود یا. دیه اربابمان ما را آفرکد یتمامش همان لحظه به ثبت رس«

د و من یبده دستور ه شماک. د و من ذات و محتوایاشافه و صورت ظاهر داشته بیه شما قک

 ».د و من نفوذیه شما قدرت داشته باشک. نمکانتخاب ها  ان آنیاز م

 دهنـد،  مـی  ان راه خـود را ادامـه  یگو »شیپ به«و اربابش  كه ژاکان داستان یو قبل از پا

ه راه کد یفه دارید و وظیشما ارباب من هست... « :كژا ۀه ارباب در پاسخ به گفتکم یخوان می

 راهـا   د ارباب دستوریگو می هک؟ همان ياد نبرده ایاز  ...«  :دیگو می ».دیرا به من نشان بده

  »!خب؟ من منتظرم.ندک می انتخابها  ان آنیاز م كدهد، اما ژا می

د بتوانـد  یه شـا کـ ن یـ ا يبرا. دل خودش نوشت يرا برا و اربابش كژا ۀشنامیوندرا نماک

  .ش فراهم نشدیان هرگز براکن امیش دهد؛ اما ایدر پراگ نمااي  صحنه يوآن را به ر يروز

  گیري جهینت

 يسوادش، بـرا  بی رکشوت همراه با سانچو پانزا، نوکی، دن  يالدیدر اواخر قرن شانزده م
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، قهرمـان داسـتان   يشـاند  یصد و پنجـاه سـال بعـد، تـوب    . ردکمبارزه با دشمنان سفر آغاز 

ل یتبد یو مصنوع یدان جنگ ساختگیم یکترن، باغ خود را به الرنس س يسترام شاندیتر

اش در ارتـش و   یجـوان  ةخاطرات خوش دور ةرد؛ در آن جا وقت خود را به صحبت در بارک

ار ید و بسـ یـ لنگ مـی  میتـر . گذراند می ه وفادارانه در خدمتش بودکم یسرباز ش سرجوخه تر

او هـم بـه   . ردکـ  مـی  در سفر سـرگرم  ه ده سال بعد اربابش راکبود  يقضا و قدر كه ژایشب

اروسـالو  ی کچـ  ةسـند ین نـام، اثـر نو  یبـه همـ   ی، قهرمان داستانشجاع یکسرباز شوا ةانداز

و وحشـت   یسـرگرم  ۀیـ مجارسـتان ما  -شیه صدو پنجاه سال بعد در ارتـش اتـر  ک، کهاس

 يد، نمـا یی، به تنهـا یکسرباز شوا. شده بود، پر حرف و لجوج بود كاکستوان لو اش هفرماند

، بـا تـرور فرانسـوا ژوزف اول،    1914ژوئـن   28ه در کاول  یبودن جنگ جهان یبود از انتزاع

ر یمیچهل سال بعد از آن والد). نترنتیا، ایپدیکیفرهنگ آزاد و( بزرگ پروس آغاز شد كدو

ا سـفر بـه   یـ آ. نـد یا تنهایـ دن یخال ۀت در صحنکساموئل ب ي"در انتظار گودو "رش درکو نو

  ت؟ده اسیان رسیپا

  :دیگو می ن انتخابیرد خود به ایکن رویدر آخر 1981 ۀیوندرا در ژوئک

 يم، صـدا یدر پراگ، شهر وداع عظ .اند همودین غرب را پیخ نویر و ارباب سراسر تارکنو«

دم، یبـه آن خنـده چسـب    یبا عشـق و عـذاب دو دسـت   . دمیپژمرده شونده شان را شن ةخند

ه کـ  ییزهـا ی، چین رفتنـ یر و از بـ یب پـذ یآس گذرا، يزهایه آدم به چکدرست همان گونه 

  ».اندازد می چنگ اند، هوم و مردود دانسته شدکمح

  :دیگو می هکم یبر می انیمطلب را به پا ییاز سنا یبا سخن

،ص 1362، 3دهخـدا،ج (ار، آدم راسـت  یـ جنـبش اخت   جنبش جبر، خلـق عـالم راسـت   

1344(  

Archive of SID

www.SID.ir



 خودي از نگاه دیگران  54

 

  فهرست منابع

، یچهـاردهم، سـازمان انتشـارات و آمـوزش انقـالب اسـالم       یی،عصـر لـو   8، جخ تمدنیتارل، یدورانت و

  1369تهران

 1369تهران ،ی، عصر ولتر، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالم9، ج --------،  --------

 1362ر، یبکریام، 3م، جکامثال و حبر، کا یدهخدا عل

 1377هران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تو اربابش كژاالن، یوندرا مک

Dictionnaire des grandes oeuvres de la littérature française, sous la direction de 

Mitterand Henri, Les USUELS, Paris, 1994 

Dictionnaire de la littérature française et francophone, Larousse, Paris, 1988 

http://www.chez.com/bacfrancais/biodiderot.htm ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le- Brave-Soldat- Chv%C3%A9%C3%AFKCHRONIC’ 

Art # 27> ENKIOSAUE 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

