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 بهمِن   بازرگانى

 حريِم   خلوِت   عشق

 »ويرجينيا  وولف« از  ی  بر  داستانی شرح
 مرد-   زنِی    فرهنگِى   بحراِن   معاصر  در رابطهِیها ِی   بررسِى   زمينه در  حاشيه

 )۶۲-۶۰ ؛ ۱۳۷۳بهشِت    ی ؛  ارد۹تكاپو  (

   اولين  بـار        ِی،  برا  »   طاهرى   ِی فرزانه   «ِی ترجمه»  لفويرجينيا  وو     «ِی نوشته»  حكايِت   الپين  و  الپينووا       «
 .شد  منتشر)  ۱۳۶۶تابستاِن   (   جديد  ِی   دوره۳   ِی    مفيد  شمارهِی در  مجله

بررسـِى    -شناختى       همه،  از  نظِر   جامعه        با  اين    .  اين  داستان  ممكن  است  از  نظِر   ادبى  چندان  مهم  نباشد                   
   -   ذهنِى   زِن   معاصـر     ِیكاوش  در  فضا    -شناختى        و  از  نظِر   روان         -ئى     هسته   ِی واده     دروِن   خان      مناسباِت

 .مهم  است
را  كه  نه  حوادث،  يا  ايـن         چه.  ديدِن   آن  خالصه  كرد         مشكل  است  كه  بتوان  اين  داستان  را  بدوِن   لطمه                 

 .ن  اهميِت   اساسى  دارد   داستاِیيا  آن  جمله،  كه  فضا
 

ديگر  اسـِم           هم   ِی زود  برا   ی   از  عشاق،  خيل     ی  ها  مثِل   بسيار       آن.  روند ی  به  ماِه   عسل  م         روزاليند  و      ارنست
  الَپـن ارنسـت  ابتـدا    .  زنـد  یكنند  و  هر  يك،  آن  ديگرى  را  به  آن  نام  صدا  مـ  یمستعاِر   خودمانى  پيدا  م  

  ايـن  بـازِى   عاشـقانه  را              روزالينـد .  الپينـووا ،    روزالينـد شـود  و        ی  مـ   الپين،  و  سپس        ) به  فرانسه   خرگوش  (
،  ليـا   سـه مانـد  كـه  حتـا            ی بـيِن   آن  دو  مـ          ی  گـذارى  بـه  صـورِت   راز            دهد  و  اين  نـام        یچنان  ادامه  م      هم

 .ياوردتواند  سر  از  آن  درب یكاوش  نيز  نم خواهرشوهِر   كنج
هـا    شـان  از  آن        دونفـره    ِی هستند  كه  فقط  در  رويـا          ی  هاي  بار  و  دشت  و  تپه          ْیها  صاحِب   جنگل  و  جو           آن

  در  جشـِن     روزالينـد آن  سـال،         زمسـتاِن   هـم     .  كنند  و  اين،  حريِم   خلوِت   عشـِق   آن  دو  اسـت                      یعبور  م  
 اشرافى  و  پراوالد  كه  همه  با  ی ئ واده خان.  كند ی و  مادِر   ارنست  شركت  مگرِد   ازدواِج   پدر    مين  سال    پنجاُه

شـان  را       واقعـى ِیهـا     مؤدبانـه  كـه  احسـاس   ِیهـا  خند  و  تعـارف  ماسِك   لب.  ماسك  در  آن  حضور  دارند  
   تصـنعى  و   ِیاين  حـال  و  هـوا   ر  همد.  بيند ی  خود  را  در  پنجاه  ساِل   ديگر  م      روزاليندناگهان،    .  پوشاند یم

  شـروع   ارنسـت  را  بـا   ی گـِى   متفـاوت    او  زنـده   .  انديشد  كه  نه،  نبايد  اين  اتفاق  بيفتـد              یو  م  .  بدوِن   عشق   
 .خواهدكرد

*  *  * 

   ِیدر  ايـن  فضـا      .  دسـاز  ی  مـ   ارنسـت سـرش          خصوصِى   خيالى  با  هـم           ِیشان  يك  فضا      ،  از  شروِع   ماِه   عسل          روزاليند
كند  و  عروس،  نقـِش   خرگـوِش      ی   جنگل  را  بازى  م        ِیها    نقِش   خرگوِش   وحشى،  شاِه   خرگوش             ْیآليستى،  شو    سورره
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بـه   ر  را      ْيماند  كه  غ     ی دونفره  م   ی     خيالى،  راز     ِیها  و  اين  فضا        رغِم   گذشِت   زمان،  اين  نقش            به.  سفيِد   صحرايى  را     
 .آن  راه  نيست

  دو  یِْ   خيـالى  اسـت  در  طـ   ِیعروس  كه  طراح  و  خالِق   اين  فضا  .  »كرد ی آن  دو  را  از  ديگران  جدا  م             ی  چيز«
از  »  گـرا   واقـع    «ِیدهد  و  سرانجام،  شـو        یواس  ادامه  م      وس  گير  و  پر      ْیگِى   مشترك،  اين  بازى  را  پ              زنده ی  سال  و  اند    

ترِك   ايـن  فضـا  و  امتنـاع  از  بـازِى   نقـِش   خرگـوش  از  جانـِب          .  كند یشود  و  آن  را  رها  م          یم     بازى  خسته     ِی مهادا
آتنـِگ   آن  دو  و  شـروِع   مناسـباِت   مبتنـى  بـر  عـادت  و                               است  از  پاياِن   ارتباِط   صميمى  و  تنـگ               ^یئ  ،  استعاره  ْیشو

   غيـِر عـادِى   آن،        ِیهـا      خيالى  و  نقش       ِیاين  داستان  كه  در  نظِر   اول  با  فضا               .  راه  با  آن         هم   ِی كننده  وظايِف   كسل   
آن،  برداشِت   صميمى،  پرتوجه،  عاطفى  و  در  عيِن   .  آليستى   است نمايد،  در  بررسِى   دقيق،  عميقن  ره        یآليستى  م    سورره

ـ       .  دهـد  یگـِى   مشـترك  نشـان  مـ             ا  در  ارتباط  با  زنده          ر  ١حال  ذهنِى   زِن   معاصر         ـ     یو  برخـورِد   ب توجـه  و      یتفـاوت،  ب
   ذهنـى  و   ِینويسـنده،  كـه  خـود  زن  اسـت،  فضـا     .  كنـد  یافشـا  مـ  »  جنِس   دوم«   مرد  را  در  رابطه  با  ِی»گرا  واقع«

 .كند یترين  عبارات  تصوير  م    عاطفِى   او  را  با  مهارت  و  با  كوتاهِیها گرايش
كند،  از  جمله،  اعتقادش  به  اصالِت   اسـم  و                   ی غيِر عادى  جلوه  م      ی  ،  با  خلق  و  خوي        روزالينددر  نظِر   اول،  خانِم             

ـ .  خدا  را  شكر  كه  شكِل   ارنسـت  نبـود               .  آمد«.  ها  فالن  شكل  اند  و  پيترها  بهمان  شكل                اين  كه  ارنست     .  »ه،  نبـود   ن
خواهدشد  و  بعد،  به  اين  اسم  عادت  خواهدكرد  و  از  آن  پس،  اين                          »  خانِم   ارنست  توربرن     «داند  كه  ابتدا         ی  م  روزاليند

ـ «.  است    هزاران  زِن   ديگر  چرخيده        ِی خواهدچرخيد  كه  برا     ی  ئ  آن  پاشنه    در  بر  هم     بـود  كـه  روزالينـد       مانـده ی هنوز  خيل
كرد  شايد  هرگز  نتواند  عـادت  كنـد  كـه  بـانو  ارنسـت  فـالن                           یفكر  م  ...  است  عادت  كند  كه  بانو  ارنست  توربرن  شده            

اندام  و      پدرشوهرش،  مرِد   كوچك     « اشرافى  خواهدشد  كه  عبارت  است  از               ی  ئ  واده   از  خان   ی  داند  كه  عضو     یاو  م  .  »باشد
به  لقـِب   اربـاب  مفتخـرش          «،  مادرشوهرش  كه        رجينالد  توربرن  و  خانِم        »  كرد یاش  را  رنگ  م         كه  سبيل   ی  زيِر كاه   آب

  خـواهر  و  بـرادِر   ديگـر  كـه      و  نُـهْ »  از  او  متنفـر  بودنـد  « كه  ی هاي با  بچه.  »ظرافت،  زورگو یبودند؛  برافروخته،  ب      كرده
 .»بودند ترشان  ازدواج  كرده بيش«

:  شوهرش  بيـزار  بـود            گرِد   ازدواِج   پدر  و  مادرِ            مين  سال    ويژه  از  جشِن   پنجاهُ         ها،  به       آن   ِیها    از  ميهمانى    ليندروزا
فقـط   ...  رفـت  بـا  انـدوه  احسـاس  كـرد  كـه                 یها  كـه  بـاال  مـ           از  پله  .  از  آن  ميهمانى  وحشت  داشت،  اما  چاره  نبود              «

   ِیهـا   ره  ها  كه  در  اتاِق   نشيمن  با  آن  كاغذديوارِى   ساتِن   براق  و  پـورت                               آن  توربرن     ِی ِن   همه   است  در  ميا    ^یئ  قطره
خواست  سر  از  اسـراِر   مـردم  درآورد،     یكه  هميشه  م...  ليا سه«:  و  خواهرشوهرش.  »بودند  گِى   پرتأللو  گرد  آمده         واده  خان
گِى   اشرافى       واده     خان   ِیاو،  به  عنواِن   عروس،  به  اين  فضا             .  »خواستند  پنهان  كنند     ی كه  م   ی     كوچك   ِی از  چيزها   ی  يعن
واده  قرار  گيـرد،  ايـن  رابطـه،                  سنتِى   خان      ِی   او  با  شوهرش  در  چارچوِب   فضا              ِی است  و  اگر  بگذارد  رابطه          شده  وارد

ـ .  كنـد  ی   فاميـل  را  بـه  هـم  مربـوط  مـ                ِیشد  كه  اعضا       خواهد  یئ  ها  رابطه    يكى،  فقط  يكى  از  دهْ         خواهـد    ی او  مـ ی ول
روِح   هيچ  كس  «اند  كه  »   خصوصىی مالِك   جهان«و  »  اند احساس  كنند  در  برابِر   باقِى   جهان  با  هم  پيمان  بسته                  «

 ی چه  كسـان   »  باقِى   جهان   «گردد؟     ی برم ی  به  چه  كسان    »  كسهيچ    «اين    .  نداشته  باشد  »   خبر ی  از  وجوِد   چنين  جهان       
 پيمان  ببندد؟ارنست  ها،  با      مقابله  با  آنِیخواهد  برا یهستند  كه  او  م
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ت    عـاد روزالينداگر  .    استروزاليند  با  فاميِل   ارنست  مورِد   نظِر   ارنستدهد  كه  روابِط    یرواِل   داستان  نشان  م       
  نيـز  مثـِل     ارنستگرِد   ازدواِج   او  و   مين  سال بداند،  تن  به  اين  خواهدداد  كه  پنجاُه»  خانِم   توربرن«كند  كه  خود  را          

ـ     خواهاِن   رابطه     روزالينداما    .  شود    آن  ميهمانى  به  دور  از  صميميت  برگزار             ـ       ی  ئ   اگـر     ْیو  وا  .  تـا  اسـت      هـم  ی زيبـا  و  ب
 .   فاميل  قرار  بگيردِی،  در  رديِف   روابِط   ديگر  اعضاْی   او  با  شوِی رابطه

دهـد  بـا  واقعيـت      ی   جوان  ارائـه  مـ  ِیها    زوجِی  كه  از  رابطه     ی  را  تصوير    است؟  و  چه    ^گرا  را  اين  داستان  واقع        چه
 خوانى  دارد؟ هم

ـ     جوان،  مربوط  به  دوره         ِیها  ج  از  مناسباِت   زو       وولفمشاهداِت   خانِم          آونـدى  در     از  تحـوِل   روابـِط   خـويش   ی ئ
سـر،  و  فرزنـدان  و        بـزرِگ   پدرسـاالر،  متشـكل  از  پـدر،  هـم     ِی واده است  كه  خـان ^انگلستان  و  به  طوِر   كلى  اوروپا         

  و  كودكـاِن        ْیئـى،  متشـكل  از  زن  و  شـو                  هسـته    ِی دهوا     پسرى،  از  هم  پاشيده،  و  خان             ِیها  سراِن   پسران  و  نوه         هم
وم،  با  نـيم  تـا     هروزه،  جوامِع   جهاِن   س        است  كه  ام     ی  ئ  و  اين،  مرحله    .  يافتن  است    ها  در  حاِل   گستردن  و  عموميت             آن

 .كنند یيك  قرن  تأخير  از  آن  گذر  م
ئـى  و  اقتصـادِى           گِى   حرفه     ورى،  وابسته    دارى  و  حذِف   توليِد   كوچِك   پيشه               هبا  شروِع   مناسباِت   توليدِى   سرماي           

كه  از  اركاِن   وحدت  و استحكاِم   پدرساالرى  بود،  فروپاشـيد       )  Patrilocy(پدرسامانى    .  تر  شد    فرزند  به  پدر،  كم  و  كم          
 خصوصـى  شـكل    ی ،  فضـاي ْیشد  و  در  مناسباِت   بـيِن   زن  و  شـو                و  مسكِن   فرزنداِن   متأهل  از  ملِك   پدرى  جدا                     

   خصوصى،  گرايِش   مهارناپذيِر   مـرد  بـه  اسـتقالِل   اقتصـادى،  بـيش  از  گـرايِش                                 ِیگيرِى   اين  فضا       در  شكل  .  گرفت
گـِى   سـنتى  در     ئـى  در  مقايسـه  بـا  زنـده     ه   هسـت ِی واده گى  در  خان زنده.  گى  با  مرد  مؤثر  بود عاطفِى   زن  به  وابسته      

 .گِى   جمعِى   فاميلى  خصوصى  است  در  تقابل  با  زندهی    بزرِگ   پدرساالر،  تصويرگِر   فضايِی واده جمعِى   خان ابواب
،  هـدِف      ارنسـت اميِل        با  آفرينِش   هستِى   خصوصِى   خيالى،  در  مقابِل   هستِى   غيِر خصوصِى   واقعِى   ف                              روزاليند

 بـا   ی  كـه  هـيچ  شـباهت       ی  ئ  رابطه.  آتنگ  فرد،  خصوصى،  صميمى  و  تنگ             منحصربه   ِی ايجاِد   يك  رابطه     :   دارد ی  مشخص
 .شدها  در  امان  با  كه  از  دخالت  و  تعرِض   آنی ئ رابطه.  باشد    فاميِل   او  نداشتهِی  با  سايِر   اعضاارنست   ِی رابطه

هـا       آنِی كننـده    اسـت  و  او  اگـر  در  مقابـِل   قـدرِت   مسـخ     ْیها،  نياِز   عاطفِى   زن  در  مقابِل   فاميِل   شـو               اين
،  بـا  سمبوليسـِم     وولـف در  اين  داستان،  خـانِم    .  باِر   آن  خواهدشد  از  كِل   كسالتی گى  نكند،  دير  يا  زود،  جزئ         ايستاده

،  و  نياِز   مبرِم   او  را  ْی صميمى  و  خصوصى  با  شوی ود،  عطِش   عاطفِى   زِن   معاصر  را  به  داشتِن   مناسبات               خاِص   خ   
او  بـا  اسـتفاده  از  نقـِش              .  دهـد  ی،  نشـان  مـ      ْیگـِى   زن  و  شـو           به  حفظ  و  تداوِم   اين  صميميت،  در  سرتاسـِر   زنـده                    

آگـوِن     تـرين  وجـْه،  آن  را  در  مراحـِل   گـون           اين  نياز  بنويسـد  بـه  بـهْ              ِی   يك  كلمه  درباره       آن  كه  حتا     ی  خرگوش،  ب  
 .دهد یگِى   مشترِك   زوِج   جوان  نشان  م زنده

گِى   زن  و   ظهور  و  افوِل   نقِش   خرگوش،  معادل  است  با  ظهور  و  افوِل   هستِى   صميمى  و  خصوصى  در  زنده                       
 .شود یم    صميمى  نيز  بستهِیگرفتِن   نقِش   خرگوش،  اين  فضا با  پايان.  ْیشو

او  .   بـا  خرگـوش  نـدارد        ی  تيـپ  اسـت  و  هـيچ  وجـهِْ   مشـترك                    خـوش   ارنسـت كند  كه       یتأكيد  م  ويرجينيا  وولف      
خواهـد  شـدِت      یاو  م.  كند یه  عمد  چنين  نماما  ب.    بگذاردارنست   مشابهت  با  خرگوش  در            ِی توانست  چندين  نشانه     یم

 .اين  نياِز   عاطفى  را  القا  كند
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كنـد  كـه  از  سـويي،            ی زيبا  استفاده  مـ      ی    از  جناس    وولف،  خانِم        الپين  و  سپس        الپندر  حركت  از  خرگوش  به            
ها،  اقـواِم   شـمالِى   اوروپـا  را  كـه  مهـاجرِت        )LAP(پكند  و  از  ديگر  سو،  ال      یخرگوش  به  زباِن   فرانسه  را  تداعى  م             

 .زند یشان  به  انگلستان،  تاريِخ   قديِم   انگلستان  را  رقم  م باستانى
.  »ارنسـت «:  در  آغاز،  تنها  يك  نفر  خرگوش  اسـت             .  شود یابداِع   نقِش   خرگوش،  از  اوايِل   ماِه   عسل  شروع  م                    

ها،  عمـيقن  در  ارتبـاط               خرگوش   ِی كارِى   پرشوِر   مرد،  در  بسط  و  گسترِش   قصه                   دهد  كه  هم     یان  م    نش  وولفخانِم      
خـوب،   :  در  آخرين  روِز   ماِه   عسل،  روزاليند  گفـت «:  سِر   خويش  است با  بسط  و  گسترِش   روابِط   عاطفِى   او  با  هم  

...     صـحرايى ِی يك  خرگوِش   ماده...  روز  دنباِل  خرگوِش   صحرايى  رفته           ام:  گفت...  روز  شاه  چه  كار  كردند؟  ارنست            ام
 .»است^احساس  كرد  كه  سخت  عاشِق   او.  اش  كرد و  نگاه

دارد،  وقـِت   آزاِد   خـود  را               یگـاه  كـه  مـرد  زن  را  عاشـقانه  دوسـت  مـ                      دهـد  آن    یان  م  خوبى  نش      به  وولفخانِم      
كنـد  كـه     ی  كشـف  مـ  ارنسـت  كـه   ی شِب   آن  روز.  كند ی   صميمِى   دونفره  مِیداوطلبانه  صرِف   استحكاِم   اين  فضا         

و  ...  «:  ها  با  هم  حـرف  زدنـد            صميمى،  ساعت   ی   در  فضاي   است،  قبل  از  خواب،        »  خرگوِش   سفيِد   صحرايى        «روزاليند
 .  ٣ارنست،  شاه  الپين  بـود  و  روزالينـد،  ملكـه  الپينـووا                   :  ٢شد  گذاشته   قول  و  قرارها           ِی آن  شب،  قبل  از  خواب،  همه          

  مـرد  بـر  جهـاِن   پركـاِر                 ؛ ٤ نامصـمم     مقابِل   هم  بودند؛  مرد  جسـور  و  مصـمم  بـود،  زن  محتـاط  و                              ِی درست  نقطه  
تِر   اوقـات  در  نـوِر   مـاه  از  آن                   متروك  و  مرموز  بود  كه  بيش           ی  جهاِن   زن  جاي     .  راند ی   وحشى  حكم  م       ِیها  خرگوش
رديف  گذاشـتِن     ،  با  همفوولخانِم   .  »شاه  و  ملكه  بودند.  هاشان  چسبيده  به  هم  بودرْو به  هر  حال،  قلم   .  كرد یعبور  م  

ـ     مربوط  به  ماه،  به  عنواِن   االههِیها ترين  اسطوره    قديمىِیفعاليِت   زنانه  با  برآمدِن   ماه،  انگشت  رو            حـاكم  بـر    ی ئ
 .گذارد یگى  م ِ   زنانه»عادات«

 حـرِف     ی  وقتـ «:  كنـد  ی مـ  ی  صرِف   چه  چيز       زن،  مهم  اين  است  كه  شوهر  وقِت   آزاِد   خود  را  در  منزل                              ِیبرا
اش  داسـتاِن        گذاشـت  تخيـل    ...  بودند   شب  كناِر   آتش  نشسته        ی  يا  وقت  ...  باريد ی نداشتند  به  هم  بزنند  و  باران  م             ی  ئ  تازه
   زن،  مهم  اين  است  كه  مرد  ِیبرا.  »اش  آمد   ارنست  روزنامه  را  كنار  گذاشت  و  به  كمك              .     الپين  را  بپروراند       ِی قبيله

   ِی    چـى؛  مـثلن  دربـاره        ِی مهم  نيسـت  دربـاره      .  روزنامه  را  كنار  بگذارد  و  بيايد  كناِر   او  بنشيند  و  با  هم  حرف  بزنند                           
 .دهدزدِن   صميمانه  با  او  ترجيح  ن خوانى  را  به  گپ مهم  اين  است  كه  مرد  روزنامه...  ها خرگوش

خوانى      ديگر  نيز،  توجِه   مردها  به  سياست  و  به  وضِع   جهان  و  به  طوِر   كلى،  روزنامه                         ِی،  در  جاها    وولفخانِم      
خـانِم    «ِ   رمـاِن          ۱۸   ِی در  صـفحه   .  گيـرد  یسرش  به  كار  م        صحبتى  با  هم      توجهِى   مرد  به  هم        یرا  به  عنواِن   نماِد   ب          

شـان      كـه  سـه  چهـار  سـال  از  ازدواج               ی     زن  و  شـوهر        ِی    رابطـه    ِی ،  دربـاره   پرويـِز  داريـوش       ِی به  ترجمـه   »  ْیدالوو
ـ          تيموس،  با  هم      اين  پاييِز   گذشته،  خودش  با  سپ             هم«:  نويسد یاست،  م    گذشته بودنـد  و       مس  ايسـتاده   ْياين  پالتو،  كناِر   ت
 ی    صورِت   مـرِد   پيـر           ِیرتزيا،  روزنامه  را  از  او  قاپيده  و  تو                خواند  و  لوك     یزدن  روزنامه  م        حرف   ِیتيموس  به  جا      سپ

 .»گى  را  بايد  از  همه  پوشاند اما،  واخورده.  بود بود،  خنديده كه  ايشان  را  ديده
كنـد،    ی  مـ   الپينـووا   و      الپـين فاوِت   شخصيِت            تفكيك  و  ت       ِی  برا  روزاليند كه  از  زباِن           ی  ،  با  تأكيد    وولفخانِم      

طلـِب      به  گـرايِش   مسـاوات  ی ،  ربط ْی   زن  و  شو       ِی خواهد  نشان  دهد  كه  سرد  شدِن   تدريجِى   رابطه                 یغيِر مستقيم  م   
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ريـِگ   فرهنـِگ          كند،  مـرده    یم   خلق  روزاليند  و      ارنست   ِی كه  برا   ی  اين  علت،  خلق  و  خوي          و  به  هم    .  زِن   معاصر  ندارد     
 .دارد یتر  م  با  ذهِن   پدرساالر  دوستی  است  كه  مردی    خصوصياتِیبه  ويژه،  زن  دارا.  پدرساالرى  است

گيـر  و  متكـى     دار  است،  گوشـه   ،  كه  حتمن  خانه      روزاليندو    .     مرِد   پدرساالر  را  دارد          ِیها  گى  تِر   ويژه     ،  بيش  ارنست
گـيِن   زِن      كـه  تصـويِر   ميـان   ی كند،  در  حال ی  را  چنين  تصوير  مروزاليندعمد،    ،  به  وولفخانِم      .  ه  مرِد   خويش  است       ب

چـه  كـه        اين  تصـوير،  بـا  آن        .  افرازد،  چنين  نيست     یِم   استقالِل   خود  را  برم          لَ   پدرساالرى  عَ     ِیها  معاصر،  كه  بر  ويرانه      
ويرجينيـا   .  خـوانى  دارد  دهد،  هم یاز  خصوصياِت   زِن   معاصر  ارائه  م       »  ْیعاشِق   بانو  چترل     «  در  رماِن            الرنس  .اچ.  دي

،  از    الرنـس كند  و       یتصوير  م  »  ْیخانِم   دالوو   «ذهنِى   زن  را  در  اين  داستان  و  نيز  در  رماِن                         -،  هستِى   عاطفى     وولف
   ِیبــا  ايــن  همــه،  تصــويِر   زن  در  هــر  ســه  داســتان،  متــأثر  از  ســرما.  دارد ی   زن  پــرده  برمــحســِى-ُبعــِد   عــاطفى
 .است^   دوراِن   ويكتورياِی منجمدكننده

  اريكا  يونگ     خانِم         ِی مبارزطلبانه  من    تا  عصياِن   شهوانى  و  هل           ْیچترل   خانِم         ِی گرايانه  از  عصياِن   لطيف  و  حس         
تصـويِر   زن  در  رمـاِن   اخيـر،     .   در  پـيش  اسـت  ی ،  هنـوز  راِه   زيـاد     »ترس  از  پرواز       «ِی نامه  گى  در  رمان  يا  خودزنده      

 .دارد یكلى  متفاوت،  گستاخ  و  مردگونه  از  زِن   معاصر  عرضه  م  بهی سيماي
دوِش   مرد،  شخصيِت   مستقِل   خود  را   به ها،  دوش ينه   زم   ِی خواهد  در  همه     یطلب  است  و  م        زِن   معاصر،  مساوات     

   كنـونى   ِیهـا  شـك،  از  علـِل   مهـِم   تـنش     یو  ب.  مرد  را  در  خود  سركوب  كند به تِر   ضعيف  و  متكى بنشاند  و  كاراك  
 . ذهنيِت   پدرساالِر   مرد  استگِر   زن  در  مقابله  با     چالشِی واده،  روحيه مياِن   دو  جنس  در  كانوِن   خان

شـان  را  پـاس  دارد،  ديگـر  مخـالِف          حريِم   هسـتِى   دونفـره   ارنستو  اگر      .  ،  از  اين  نظر،  معاصر  نيست          روزاليند 
ر،  تمـامِى         عوامـِل   ديگـ        ِی خواهد  با  حذِف   كليه        ی  م  وولفخانِم      .  طلِب   مرد  نيست          پدرساالر  و  سلطه       ِیخلق  و  خو    

اما،  ايـن  نيـاز،  هرچنـد  قـوى  باشـد،  از       .     صميمِى   دونفره  جلب  كندِیتوجه  را،  به  نياِز   مبرِم   زِن   معاصر  به  فضا                   
نيز،  در  ايـن  اسـت  كـه     »  حكايِت   الپين  و  الپينووا      «وجِه   تراژيِك         .  گِى   اين  هستِى   صميمى  نخواهدكاست            شكننده

ن  خواهـدرفت،  و  چـون  تـاِر      پذير  نيست  و  دير  يا  زود  از  بـيْ  يابد  كه  حفِظ   اين  هستِى   صميمى  امكان   یخواننده  درم  
عاطفِى   مرد  و  زن،  هـر  دو،  دگرگـون    -   فكرىِیها داده  كه  پيشی و  تا  زمان.   در  باد،  از  هم  خواهدگسيخت       ی  عنكبوت

 .بنِد   پيشانِى   ازدواج  خواهدماند چون  حكِم   تقدير،  نقش شِت   شوم،  همنشود،  اين  سرنو
ِن   تواند  بـاِر   امانـت  را  بـر  دوش  كشـد،  در  عـيْ                       یدهد  كه  اين،  مرد  است  كه  نم             ی  نشان  م    وولفگرچه،  خانِم        

كند  كه  تداوِم   اين  هستِى   صميمى،  به  مدِت   زيـاد            ی متقاعدكننده،  اين  را  القا  م         ی  حال،  به  طوِر   ضمنى  و  به  نحو             
 .پذير  نيست امكان

:  روزاليند  گفت:  كند ی از  طنز  افشا  می خانِم   وولف،  با  درِك   اين  عدِم   امكان،  تراژدِى   تنهايِى   زن  را،  در  متن             
كـدام   :  اش  پريـد     ارنست  وسِط   حرف     ...  شدم  كه   یبار  رد  م      ْی از  جو   ام  افتاد؟  داشتم       ی برا ی  روز  چه  اتفاق       ام ی  اگر  گفت  «
ـ   ارنست  لحظـه   .  رسد یآن  جا  كه  جنگِل   ما  به  جنگِل   تاريك  م                    باِر   آن  تْه،  هم         ْیجو:  بار؟  توضيح  داد      ْیجو  گـيج    ی  ئ
شـاه   :  و  اضـافه  كـرد  .  ارنسـِت   عزيـزم  :  شت  گفت؟  با  وحیزن ی حرف  م   ی  معلوم  است  راجع  به  چى  دار          :  گفت.  ماند

   نهايِى   ارنسـت،  در  ميـاِن               ِی ،  با  ضربه    یشب  است،  نيم    و  اين  هستِى   صميمى،  كه  ديگر  كدر  و  سنگين  شده                   .  »الپين
چـى  شـده؟    :    پرسـيد اسـت   ديد  آن  طور  صـاف  كنـارش  نشسـته           ی  ارنست  بيدار  شد  و  وقت        «:  شود یتاريكى  مدفون  م    
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است  به  هم      ^اين  مزخرفات  چى    :  گفت.  ارنست  عصبانى  شد    .  باشد  ام  مرده    گفتم  نكند  خرگوِش   وحشى       :  كنان  گفت    ناله
 »!دراز  بكش  و  بخواب!  ؟  روزاليندیباف یم

 

   خـود،  تجسـِم     ِی  سراسـِر   دوراِن   اسـتيال     پدرساالر،  چنـد  هـزاره  از  تـاريِخ   بشـر  را  اشـغال  كـرد  و  در                       ِی واده  خان
   جـوان،   ِیها مناسباِت   زوج.  كند ی از  ثبات  را القا  نمی ئى  هيچ  تصوير     هسته   ِی واده  خان.  گى  بود    پارچه  استحكام  و  يك    

بـا  درصـِد     .  مانـد  یرِض   بـاد  مـ   در  معـ ی ئى  به  تـاِر  عنكبـوت      هستهِی واده خان.  كشد یبست  م   نشده  به  بن      هنوز  شروع  
،  واقعيـِت      وولـف  چون  خانِم         ی  ئ  تر  نويسنده    كم.  ها  و  طالق      ناشدنى،  جداشدن       حل   ِیها   از  اختالِف   سليقه      ی  انگيز  رتحْي

 .است مناسباِت   جديد  را  كشف  كرده
ـ  ی     مسـاعد    ِی   بزرِگ   پدرساالر،  فضا        ِی واده  با  نابودِى   خان         ِی   رشـِد   شخصـيت  و  عواطـِف   زن  و  دنيـا                     ِیرا ب

گـِى        زنـده ِی   معاصِر   خـود،  فضـا    ِیها   از  نويسنده   ی  ،  برخالِف   بسيار     ويرجينيا  وولف  .  شود ی   ذهنِى   او  ايجاد  م          ِیزيبا
گـى  را،  بـه          گونـه،  تنهـايى  و  سـرخورده         بر  او،  نيم  قرن  پيش،  پيام        .  كند یئى  را  آرمانى  نم           هسته   ِی واده  خصوصِى   خان   

 .آزادِى   زن  در  برهوِت   تنهايى.  كند یعنواِن   سرنوشِت   محتوِم   زِن   معاصر  تصوير  م
در  »  شـده  پرتـاب «   خصوصى  و  صميمى،  زِن   معاصر،  خود   را  تنها  و  ِیشدِن   فضا با  پژمردِن   عشق  و  سنگين  

هـا  هـم        اتـاق ...  بـود    گم  كرده   ی  انگار  چيز  .   بكند ی  آن  روز،  اصلن  نتوانست  كار        «:  يابد یگوگى  م    ون-كايى   كاف ی  فضاي
.  خـورد  یهـا  مـ   بودند  و  او  مـدام  بـه  آن               عجيب  بيرون  زده       ِیها     بزرِگ   اثاث،  با  زاويه          ِیها  تكه.  بودند  انگار  جمع  شده    

 .»سر  گذاشت  و  بيرون  زداش  را  به   اخره،  كاله ل هب
و  .  رسـد  ی   آن،  انسان  به  تنهايى  مِیبافته  و  تودرتو   هم  با  فروپاشِى   مناسباِت   كهِن   فاميلى  و  آزادى  از  داِم   به                      

  از  مناسـباِت        چـه   آن.  آوندِى   كهن  اسـت           فروپاشِى   مناسباِت   خويش         ِی مقدِر   بشرى،  كه  نتيجه         اين،  نه  وضِع   ازپيش       
   اصالِت   وجود،  تنها  در  اين  نيست  كه  وضعيِت   تـاريخى  را                          ِی كاستِى   فلسفه   .  ايم،  آزادى  و  تنهايى  است          جديد  ديده  

ايـن   آهنـگ  و  سـمبوِل      آن،  با  امتناع  از  معرفِى   زِن   معاصر  به  عنواِن   پـيش .  است    وضعيِت   بشرى  گرفته ِیبه  جا  
انگيـِز     بينِى   شگفت اما  روشن.  است آلود  پناه  برده  ملموس  و  پهناور،  به  جهاِن   مجرداِت   تنِگ   وهم             ی  تنهايى،  از  واقعيت    

گشـايد  و  زِن   معاصـر  را،     ی   برهوِت   تنهايى  را  مـ ِی زدن،  دروازه هم  به    در  اين  است  كه  در  يك  چشم              ويرجينيا  وولف  
 .نشاند ی در  چشماِن   ناباورمان  می ئ آهنگ  و  هم  سمبوِل   اين  تنهايى  است،  به  نحِو   متقاعدكننده كه  هم  پيش

 
                                                 

 .است به  كار  رفته»  زِن   سنتى  با  ذهنيِت   پدرساالر«در  مقابِل   »  زِن   معاصر   «ِی ا،  مسامحتن،  واژهج در  اين -۱
 .»و  آن  شب،  قبل  از  خواب  ترتيِب   همه  چيز  را  دادند«:  است ِی   زير  را  ترجيح  داده دارتر  است  و  جمله خانِم   مترجم  امانت -۲
 . تأنيث  استونِد   پس»  ووا« -۳
 .است»  مصمم«ِی   مقابِل    جا،  منظوِر   نويسنده،  صفتی  در  نقطه در  اين.  است را  غيِر قابِل اعتماد  ترجمه  كرده»  Undependable«خانِم   مترجم   -۴


