ق ھدايت ،ايين غريب
صادق
حسين رجايی روانپزشک
دکتر ح
oghclinic.com
www.foro
ممکن است در معرفی سرزميينشان در
مسافرت می کنند ،م
ت
خارجی
ه کشورھای خ
ن ،موقعی که به
خيلی از ھموطنانمان
مروزی ،بيشتر ااز اﯾنکه درﯾا و ککوه و
دکی ھم برنجنند .در دنيای ام
خطاب شوند ،اند
ماجت ،عرب خ
مانند و از اﯾنکه با سم
است که از سرزميين حافظ و مولووی و
ت
شناساننده ی ککشورھا باشند ،مغزھا ھستنند و ھمين
ل کشاورزی ش
محصول
ميان می آﯾد .ااضافه کنيد بر ااﯾنھا ،زادگاه صاادق ھداﯾت ،نووﯾسنده ی جھاانی و پدﯾد آورننده ی اثر
شاملو بيشتر حرف بم
م را در رمان ":ببوف کور".
ک سورئاليسم
کالسيک
حاوی حزن
ھمراه بياورد ،بررای نگارنده ،ح
خوانندگان اﯾن سطور ،غرور بھ
سا که بھمان انندازه که برای خ
ن واقعيت چه بس
ا ّما اﯾن
د تا  »:و اندوھ
تول
ل
از
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ش
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ان
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تنھا
ّ
دو قسمت تقرﯾبا مساوی ھم تتقسيم کنيم ،بباز ھم در
ش تاکنون ،که اﯾﯾن دوره ی آخرری را اگر به و
مرگ و حتی از مرگش
نمی کند
ت اﯾن نوﯾسنده ی فرامرزی ددر سرزمين ماددری اش ،توفيرری حاصل ی
«.غربت
مرگ نيز "عجيب " معرفی
شوند و می ميرنند و پس از گ
د می ش
متول
ب
غرﯾب
:
اند
اﯾنطو
ھا
بعضی
دنيا،
تمام
در
ظاھراً،
وری
ّ
اﯾران ما ،اﯾن موضووع غلظت بيشتتری دارد،
نمی بينم ،در ن
ختنشان را ی
شوند .و بدالﯾل ززﯾادی که در اﯾننجا ،جای پرداخ
می ش
جمله ی بوف ککور اﯾن است:
ن و معروفترﯾن ج
صاً در اﯾران امروزز .و بی دليل نييست که اول ّين
خصوص
می تراشد .اﯾن دردھا را نمی شود به»
ھسته در انزوا می خورد و ی
ل خوره روح را آھ
ھست که مثل
در زندگگی زخمھاﯾی ھ
ت دارند که اﯾن دردھای باور نک
کسی اظھار کرد ،چوون عموما عادت
کردنی را جزء اتفاقات و پيش آمدھای نادر و عجيب
سبيل عقاﯾد جارری و عقاﯾد خودشان سعی م
سد ،مردم بر س
ی بگوﯾد ﯾا بنوﯾس
بشماررند و اگر کسی
می کنند آنرا با لبخند
س
ی ،اﯾن
اتفاقات ماوراء طبيعی
ت
سرار اﯾن
ک و تمسخرآميزز تلقی بکنند ...آﯾا روزی به اس
شکاک
انعکاس ساﯾه ی روح که در
برد
کسی پی خواھد د
ی
ی کند،
خ بين خواب و ببيداری جلوه می
«؟ حاللت اغماء و برزخ
ت ،جای افسووس
که ھم اکنون در حال انجام است
ت دﯾگری ھم ه
م برای واقعيت
اندوه باارتر از تأسفی که ابراز داشتم
که مؤلف اثری متتفاوت از ساﯾر ھمکارانم
ک .ھر چند مفتتخر ھستم ه
ط ﯾک روانپزشک
ق ھداﯾت توسط
ت :معرفی صادق
ھست
طرفی  ،چرا
ی
شم ،ا ّما  ،شرمننده نيز از
ھمترﯾن اثروی" ،بوف کور " باش
داﯾت وتحليل ممعروفترﯾن و مھم
صوص زندگی ھد
در خصو
خواھد ماند که چرا ااﯾن
د
ه ھمچناان باقی
ی فرصت و جوواز انتشار را نخ
ن اثر به اﯾن زودی
که اﯾن
خواھد ﯾافت و اﯾﯾن غص ّ
گار( دگما
ناسان اﯾرانی بووده اندکه بطورر عمده ،آثار و ززندگی ھداﯾت را آن ھم با نگااھی ساده انگا
شکان و روانشنا
روانپزش
ی )و جزءنگر
تيستی
ی روانی( وتازهه با نوع سخت افزار آن )بررس
به نام آسيب شناسی
سی کرده اند؟! Reductionistiic
می گوﯾم
خواھم چراﯾی اﯾن موضوع را پااسخ بدھم ،ی
به ھميين دليل ساده ،نباﯾد از اﯾن مووضوع  »:اگر د ر ﯾک عبارت بخ

جب کرد که سرزمين ما را با اسم چند نفری می شناسند که تعدادشان از عدد انگشتانمان تجاوز نمی کند و ﯾکی
تع ّ
از آنان چنين سروده است:
ابلھان را ھمه شربت ز گالب است و شکر
قوت دانا ھمه از خون جگر ميبينم...
اسب تازی شده مجروح به زﯾر پاالن
«.طوق زرﯾّن ھمه برگردن خر می بينم
به نظر می رسد که مھمترﯾن چيزی که در زندگی صادق ھداﯾت ،خوراک روانپزشکان و روانشناسان گردﯾده است،
تکرار اقدام به خودکشی و مرگ نوﯾسنده در اثر خودکشی بوده که او را با عنوان بيمار عصبی روانی بر سر زبانھا
انداخته است و ھمگان و آن مدعيان از اﯾن واقعيت غافل مانده اند که ھر خودکشی ای صرفا علتّی روانشناختی
ندارد .بعضی از خودکشی ھا بيشتر از علل روانی ،حاوی نکته ھاﯾی فلسفی ھستند و درمورد ھداﯾت شاﯾد حائز
اھميت ترﯾن نکته،مسئله ای فلسفی است.
برمی آﯾد .خودکشی در تمامی اخالقيات  Suicideمباد که فکرشود که اﯾن سطور در صدد مجاز کردن اخالقی
خودکشی
اجتماعی بشر مذموم شمرده شده است و از قتل نفس ،غير قابل تفکيک .ا ّما اﯾن موضوع نباﯾد باعث شود که به
بھای حفظ اخالق ،واقعيت ھا ،قلب و وارونه جلوه داده شوند و تالشھاﯾی که از چنين انگيزه ای برخيزند به قيمت
تحميق آدميان تمام خواھند شد و انسانھا را برای خلق آثار فنا ناپذﯾر برنخواھند انگيخت .تا جاﯾی که ذکر اﯾن نکته را
ی گفته شده است که بزرگترﯾن شاھکار ھداﯾت نه آثارش( ونه بوف کور )که خودکشی وی
در اﯾنجا الزم دﯾدم که حت ّ
بوده است.
در اول ّين داستان کوتاه کتاب زنده بگور صادق ھداﯾت که به سال  1308نوشته شده است ،ماجرای مردی تحت عنوان
"ﯾادداشت ھای ﯾک دﯾوانه به چشم می خورد ".در اﯾن داستان ،مردی با وسوسه ھای تکراری خودکشی ،مقدار
دی ھالک ساختن خوﯾش آنھا را با وسواسی عجيب می خورد تا به حال
زﯾادی ترﯾاک را رﯾزرﯾز می کند و با قصد ج ّ
می که
س
داند
می
و
است
نکرده
را
ھستی
جھان
به
چشم
دوباره
گشودن
اغما فرو می رود .او ذر ّه ای ھم فکر
ّ
خورده است برای از پا انداختن ﯾک فيل کفاﯾت می کند .صبح روز بعد ،با کمی احساس کسالت و سردرد ،او از خواب
بر می خيزد وبا شک و تردﯾد به دنيا و خودش خيره می ماند.
به نظر می رسد که اﯾن وسوسه ی موذی وعجيب فلسفی تا روز آخر زندگی که نوﯾسنده مثل آن راوی دﯾوانه با
روحيه ای خوب و ظاھری بسيار آراسته و مرتب در  19فروردﯾن  1330در  48سالگی در شھر پارﯾس با استفاده از گاز
خودکشی کرده است ،برای لحظه ای ،خود صادق ھداﯾت را رھا نکرده است.
برای اکثرﯾت قرﯾب به اتفاق آدميان ،امکان مرگ و زوال و نيستی ،غصه ای بزرگ بھمراه می آورد و آنان دست به ھر
چيزی می برند تا از مرگ و پوسيدگی خود جلوگيری کنند ،بی آنکه از خود بپرسند که اصال زندگی برای چيست و
چرا اﯾنگونه است؟ !برای آنان چيزی بدﯾھی تر از خود زندگی نيست و اگر جاودانه شوند ،از ھر چه غم و درد و غصه
خالی
می رسد ) (aprioriمی شوند .دﯾوانه ی صادق ھداﯾت اﯾنچنين نمی اندﯾشد .او که براﯾش نيستی و مرگ،بدﯾھی تر
و
اول ّيه تر
ه ی ناآگاه ماندن از راز ھستی ،غم آلود می ﯾابد ،جاودانه شدن تنھا
و بنابراﯾن ھمه ی لحظه ھای زندگی رااز غص ّ
اگر  »:چرا که اکنون سئوالش اﯾن است !« ابدﯾت درد و رنجش و سرگردانی در پوچی و بی معناﯾی  »:ﯾک معنی
دارد
اﯾن ھمه سم ھم نتواند مرا به نيستی بفرستد ،آﯾا معنی اش اﯾن است که من روئين تن گشته ام و بدﯾن سبب
!«؟ رنجم دائمی و غير قابل عالج
و اﯾنجاست که اشتياقی ابدی در وجود صادق ھداﯾت رﯾشه می دواند ،ولعی تسکين نشدنی برای درک نيستی و
مشاھده ی چھره ی مرگ !بدﯾن معنی که برای فھم ھستی ،فقط باشناخت مرگ می شود وارد شد و اﯾن است راز
ا ّما بر خالف اﯾن ادعا که تأثير  «.تنھا مرگ است که دروغ نمی گوﯾد  »:ﯾکی از نغزترﯾن و زﯾباترﯾن جمله ھای بوف کور
ی" ﯾادداشتھای ﯾک دﯾوانه "بر خوانندگان ،به پوچی کشاندن آنھاست ،اﯾن داستان کوتاه از جاودانگی
عاطفی کل ّ
ی مرگ را به بازی گرفته است.
ھستی حکاﯾت می کند و از روند بی وقفه ی زندگی می گوﯾد که حت ّ

 1302است که حاوی دﯾدگاه و ﯾادداشتھای او درباره
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شگذرانی و شااد زﯾستی
ندوه که در خوش
می گردد که حققيقت زندگی را نه در غم و اند
ه اﯾن شعار برمی
بود و تببار عقاﯾدش به
ه ،انسان را از معننای زندگی دورر می سازد:
باﯾد جس
ست و غص ّ
خوش باش
ی ،خوش باش با ماھرخی اگرر نشستی ،خ
خيام اگگر زباده مستی
ی ،خوش باش
ستی چو ھستی
ت انگار که نيس
ن نيستی است
عاقبت کار جھان
چون ع
م شده است:
ت ،خود مصداق اﯾن شعر خيام
ی و مرگ ھداﯾت
زندگی
ی نامدمی ور نييز شدن به من بدی کی شدم
گر آمدننم به خود بدی
می
شدمی
ی
ن دﯾر خراب نه آمدمی نه بدممی نه
به زان نبدی که اندرﯾن

غه ھای
ظر می رسد ککه ﯾکی از دغدغ
می رساند و به نظ
ﯾد گياھخواری "را به چاپ ی
ل  "، 1306فواﯾد
صادق ھداﯾت در سال
ی
مھم وی
خود بيگانگی انس
 Alienationاز خ
طلب خود .در اﯾﯾن کتاب او" " n
ه رئوف و مھر ط
ن از اصل و کنه
بود و ددور شدن انسان
سان
کندوسبب شناسی خوون آشامی بش
ب
ه می
ی انسانھا گله
از خصييصه ھای درندهه خوﯾی تحميلی
شر را نه در ذات وی،که در
ی کند.
تغذﯾه ی انحرافی او ااز گوشت جانورران جستجو می
کتابی که رنه
ی
شته است،
 13در ھند نوش
 12در تھران ،ممھمترﯾن اثرش را در سال 315
ت متولد شده درر  28بھمن 281
ھداﯾت
من بسيار صرﯾح جلوه  »:النو درباره ی آن گفتته است
سيار آبرومند ککلمه در نظر ن
ھنر به معنی بس
در اﯾن کتاب اھميت ھ
ی کند
«.می
دوارم که
برای تحليل آن اميد
ھمانطور که گفتم ی
ر
بوف کوور را دﯾگر نمی توانم در ﯾک ﯾاا چند عبارت خال
خالصه ،توصيف کنم و

ﯾک روز کتابی را برای ھمه ھدﯾه کنم .معھذا بصورت بسيار مختصر بد نيست بگوﯾم که بوف کور ،حدﯾث انسانی
است که برای تسکين و شفای رنجھاﯾش به ھر دری زده است :خرافه ،داروھای گياھی و سنتّی ،جوشانده ھا،
مواد مخدر ،...ا ّما ھيچکدام از اﯾن دواھا نتوانسته است رنجھا و زخمھای مزمن وی را اندکی ھم عالج کند .تنھا
چيزی که در اﯾن دنيا می تواند او را شفا دھد و آرامش سازد ،ھنر و آن وسيله ای که قادر می شود از زوال الھه ی
درمانبخش تنھاﯾی گورستانی راوی جلوگيری کند ،نقاشی از چھره ی" زن اثيری "است.

صادق ھداﯾت ،ھمچنانکه از" بدون خواست خود به دنيا آمدن "فراری بود ،از" بدون اراده مردن "نيز می ھراسيد و اﯾن
بود که در تنھاﯾی عميقی که ميليون ھا انسان را در خود غرق می ساخت ،خود را به گورستان پرالشز سپرد.
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