
 مرشد و مارگاریتا

 علی مۀترج اب، »کافکا کوتاه داستانهاي« ابتدائا. کوتاه داستان و رمان؛ گذشت خواندن به اخیر هفته 7-8 در اوقاتم اکثر
، سندیدمپ بیشتر را »انداز آتش« و »مسخ«، »حکم«، کافکا فرانتس هايداستان میان از؛ گرفتم مطالعه در را حداد اصغر

 نظام در که انسانی، کشیده تصویر به را انسان یک واقعی ماهیت تغییر و آلیناسیون نوعی که »مسخ« داستان خصوصاً
 دیگر و دهش تبدیل ايحشره به که شودمی متوجه روزي و کندمی کار شب تا صبح و دارد زحمتیپر شغل، داريسرمایه

 یزبرانگملأت و خواندنی، دهدمی رخ اشچهارنفري خانوادة اعضاي دیگر و گرگور براي که ماجراهایی. نیست انسان
  . است

 ایام این در هک بود دیگري مجموعۀ، طاهري فرزانه ترجمۀ با کارور ریموند نوشتۀ، »دیگر داستان چند و جامع کلیساي«
 هايدغدغه و والاح با بیشتر آشنایی جهت »ریویو پاریس« با مصاحبۀ و »نوشتن«، »شور« مقاالت. گرفتم مطالعه در لذت با

 مشقت با و بوده فرزند دو صاحب سالگی بیست در او که است جالب؛ است خواندنی بیستم قرن امریکایی نویسندة، کارور
. است شده ابلیق نویسندة نهایتاً و نگشته تسلیم، مشکالت همۀ رغم به و کرده بزرگ را فرزند دو این فراوان مالی مضیقۀ و

 گاريماند کوتاه هايداستان اما، بنویسد، پروراندمی سر در را هایشانایده که رمانی چند تا نداد مهلت او به اجل چند هر
 اويخودک نوعی متضمن که ايهنري ژرف و ناب تجارب کارور که دریافتم، احوالش خواندنِ با. گذاشت برجاي خود از
 استاند انتهاي دانستهنمی مواقع از خیلی گویدمی که جایی؛ گذراندهمی سر از، است ناخودآگاه ضمیر گريِواسطه و

 ايپ به پا و شدهمی پرتاب سو بدان سو این از خیال دریاي خروشانِ هايموج بر سوار گویی، خورد خواهد رقم چگونه
، منتقدان از رخیب....  برده می حاشیه به را دیگر شخصیتی، آفریدهمی را شخصیتی و رفتهمی پیش داستان هايشخصیت

 کشدمی یرتصو به را آمریکایی که هاییداستان، دهندمی قرار و گنجانندمی »کثیف رئالیسم« ذیل را کارور هايداستان
، دادن ادامه به نوعی به حال درعین، اندداده دست از را خویش هايآرمان و رؤیاها و شده سرخورده شهروندان آن در که

  .نشست دلم به بیشتر ، »جامع کلیساي« ،اثر این هايداستان مجموعه میان در. کنندمی زندگی و دهندمی ادامه
 هايکتاب و مقاالت که ايشده تحسین رمان، میالنی عباس ترجمۀ با، بولگاکف میخائیل نوشتۀ، »ومارگاریتا مرشد«

 تاريساخ و است دشوارخوان حدودي تا رمان. خواندم مدت این در که بود کتابی دیگر، شده نوشته آن درباره متعددي
 بیستمی قرن بشر میقِع اگزیستانسیلِ تنهایی، اوست اثر بهترین منتقدان گفتۀ به که رمان این در، بولگاکف. دارد پیچیده

 است ايعجزهم انتظار در گویی و کندمی زندگی اسطوره فاقد و شده راززدایی دنیاي در که بشري، کشدمی تصویر به را
 تنهایی ندازها چه بگویم برایت تا بیا« که، بخشد خالصی بغرنج وضعیت این از را او و افتد فرو آسمان از و رسد در که
 آن در اکمح ادبیِ مافیاي و مستبد استالین زمان در سابق شوري بستۀ سیاسیِ ساختار، این بر افزون. »است بزرگ من

 انسانیِ و لطیف عشق، همچنین. بود آن قربانیان از نیز بولگاکف که مافیایی؛ شود می اثردیده زمینۀ پس در روزگار
  .توبرتوست رمان این هايمایه بن دیگر از، مارگاریتا به است بولگاکف واقع در که مرشد نام به اينویسنده

 دض شعري که شاعري، بزدومنی:، زندمی موج »مارگاریتا و مرشد« در فراوان مسیحیِ و دینی تلمیحات و اشارات
 وجود، رموزشم شدن کشته از پیش که ادبی سردبیرنشریۀ، برلیوز؛ شود منتشر نشریه در است قرار که سروده مذهبی



 آب از رستد جملگی که کندمی غریبی هايبینیپیش که مسکو در خارجی پروفسور، کندمی انکار را ناصري عیسی
  ...مسیح رفتن صلیب بر قصۀ و پیالطوس پونتیوس؛ است شیطان همان و آیدمیدر

 شنیدنِ و مانیای و عشقی تجارب کشیدنِ تصویر به؛ »است تر عشق حادثۀ از که است نگاهی به رسیدن چیز بهترین«
 تداعی، »مارگاریتا و مرشد« در معنوي و روحی احوال چنین رهگشایی و اهمیت و شوق کوچۀ در ایمان کفش صداي
. است وزدهمن قرن روسی شهیر نویسندة، داستایفسکی »کارامازوف برادران «در زوسیما پدر و ایوان هايشخصیت کنندة

  .کنیممی توصیه عزیزان و دوستان تمام به را فوق آثار خواندن
، کوندرا میالن »هستیِ بار« رمان؛ شد برگزار »سهروردي بنیاد« در کتابخوانی ماهانۀ جلسات از جلسه اولین، پیش هفته دو

 مفهومی و تکنیکی هايسویه دربارة مجلس در حاضران میان برانگیزيملأت و خوب گفتگوهاي و بحث؛ بود محفل نُقل
، کوندرا روایت به »یهست مطبوع سبکی« و »هستی ناپذیرتحمل سبکی« مضامینِ، المثلفی. گرفتدر رمان اگزیستانسیل و
. کنیم فتگوگ یکدیگر با »جاودانگی«، کوندرا اثر دیگر دربارة، جون ماه در است قرار. شد گذاشته بحث به تفصیل به

 ...افزایدمی جلسه این غناي بر البته، همدل دوستان و عزیزان حضور


