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 کشبي از هزار و یتيبوف کور و روا:  دو متنیبرابرهم گذار

 
   م خاکسار ينس
  

 طلسم شده یا اد، شاهزادهيت صيک شب، شب هفتم، حکاي در کتاب هزار و
 زن او، به برکه آب و ساکنان آن به یکند که به سحر و جادو ی میت شهريروا
 را که با شوهرش در آن بسر ین زن، قصر با شکوهيا. ل شده اندي تبدیماه
ه است برود ي فرومایگاه فاسقش که غالمکي کند تا به جایبرده هرشب ترک م یم

 خودش، یدگت از زنين حکاي ایت راويروا. ف با او همبستر شودي کثیو در بستر
 بوف کور از ی که راویتي از روایيها  دارد با پارهی شباهتهائیاري بسیها از جنبه
ز ين، در عناصر بکار رفته در هردو داستان نيجدا از ا. دهد ی خودش میزندگ

از " چون شب هفتم برآمد" از فصل یا نخست پاره.  شودیده مي دیشباهتهائ
و آنگاه بر سر " بوف کور" از یا پارهآورم، سپس  یکشب مي هزار و یداستانها

 خود به ی زندگی از چگونگیان شرح کوتاهين دوپاره، راويدر ا. روم یشباهتها م
ه ي دوم به ساید و راويگو ی اول به ملک داستان خود میراو. دهند ی میگريد

  .خود
  

  کشب يچون شب هفتم برآمد از هزار و : پاره نخست
ن است  که يب دارند و آن اي غریتيبرکه حکان يان ايماه: پس جوان گفت"....

هفتاد سال در . ر السود بودين شهر و نامش محمود صاحب جزايپدرم پادشاه ا
 یدخترعم خود را بزن. ديپس از آن بُمرد و مملکت به من رس. ستي بزیُملکدار

. ی نخوردی و خوردنی من سفره نگستردی و بی دوست داشتیآوردم و او مرا بس
 به گرمابه اندر شد و به خوانساالر گفت که یروز. ن منوال گذشتيپنج سال بد

با دو . پس من به فراز تخت برشده خواستم بخسبم.  شام آماده کندی از برایخوردن
ن من بنشستند و باد به ي به بالیگرير پا و دي به زیکي. ديز گفتم که باد به من بزنيکن

 یزيپس کن. دار بودميرهم نهاده، ببرد و چشم ب ی مرا خواب نمیول.  زدندیمن هم
 خواجه که به زن یافسوس از جوان:  گفتیکين من نشسته بود با آن يکه به بال

سته خواجه ماست که ين زن نه شايالحق چن:  گفتیگريبدکردار دچار گشته و آن د
چ يچرا خواجه ازو ه:  گفتیکيآن . گران اندر استيهر شب به خوابگاه د

 بنگ یا  ندارد که او هرشب پارهیخواجه از کردار او آگه:  گفتیگريپرسد؟ د ینم
. گر رودي دیهوش گرداند و خود به جايبه ساغر شراب اندر کرده خواجه را ب

  .خواجه را به هوش آورد. بامدادان باز آمده
. دم، باور نکردم تا دخترعمم از گرمابه بدرآمديزگان بشنيچون من سخن کن

پس از آن شراب . ميث اندر شدي به حدیم و زماني بخوردیخوردن. سفره گستردند
من چنان بنمودم که . گر به من دادي دی خورده قدحیدختر عّمم قدح. حاضر آوردند

بخسب : گفت یدم که ميشن. دميختم و بخسبي ساغر بریاما به پنهان.  خورمیباده هم
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 در اراست ويشتن بيد و خوين بپوشير و زريپس برخاسته جامه حر. یزيکه برنخ
  .گشوده برفت

 گفت یسخن. دمي رفتم تا به دروازه شهر برسیز از اثر او روان شدم و هميمن ن
در حال دروازه شهر گشوده شد و از شهر بدر .  خواند که من ندانستمیو فسون

ان حصار ي که در مینيدختر به خانه گل. ميدي برسیم تا به حصاري رفتیم و هميشد
دم که دخترک به يده بر روزنه بنهادم ديو د. برشدمبود برفت و من به فراز خانه 

:  کرده گفتیغالمک سر برداشته به او تند. دين ببوسي سالم کرد و زمیاهيغالم س
نجا بودند و هرکدام معشوقه در کنار يان در اي که زنگیر کرديتا اکنون چرا د
:  دختر گفت.دمي من باده ننوشینجا نبودي گساردند؟ چون تو در ایداشتند و باده هم

 ناخوش دارم و اگر پاس یاو را بس.  استی که مرا شوهریدان ی خواجه خود میا
  .کردم یر و زبر مين شهر را زيخاطر تو نبود  من ا
گر به يان سوگند که ديبه جان زنگ. یيگو ی دروغ می روسپیا: غالمک گفت

اگر . ستيل ني میآمدن تو نزد من از رو.  تو نگاه نکنم و دست بر تنت ننهمیسو
  . آمدیش من نخواهيترا شهوت نجنبد پ

ست و يگر یستاده مي ایگفت و دختر برپا ین سخنان ميالغرض غالمک از
م از ياگر بران. ستي نیده مرا به جز تو کسي دی سرور دل و روشنائیا: گفت یم

  .گريم از در ديدر، درآ
ن جواز ست که غالمک بر او رحمت آورد و به نشستيالقصه دختر چندان بگر

 ی همیدني و نوشی خواجه خوردنیا: دختر خرم بنشست و با غالم گفت. داد
 هست و در آن کوزه ین پاره گوشت موشيدر آن کاسه گل: غالمک گفت. خواهم
ش نهاده بخورد و يدختر برخاسته آنها را پ.  مانده آنها را بخورین ُدرد شرابيسفال
  .دي غالم بخسبینک در پهلور کپيا و زي بورید و جامه برکند بر رويبنوش

دم آنگاه از فراز ي شنیشان ميدم و سخن اي دیشان را ميمن از روزنه خانه ا
غ به گردن يکبار بکشم تيدم و خواستم هردو را به يغ برکشير آمده تيخانه به ز
  .من گمان کردم که کشته شد. امديغالمک ب

هزار و ." فروبستد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان ينجا رسيچون قصه بد
  .سوئد. آرش. چاپ و انتشار٢٨ و ٢٧ص . کشبي

  
  تيصادق هدا. بوف کور: پاره دوم

ن ننجون گذاشتندم و يرخواره بوده که در بغل هميبه هرحال، من بچه ش"...
ر دست يو من ز.  داده استیر مين زن لکاته مرا هم شيام، هم ننجون دختر عمه

ن خانه با يش بود، در هميشاني پی رویخاکستر یام آن زن بلند باال که موها عمه
  .ن لکاته بزرگ شدميدخترش هم

 مادر خودم گرفتم و او را دوست یام را بجا  خودم را شناختم، عمهی از وقت-
 خودم را بعدها یرين، خواهر شي او را دوست  داشتم که دخترش، همیبقدر. داشتم

  . گرفتمیه او بود به زنيچون شب
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م ين دختر خودش را به من تسليکبار ايرم؛ فقط يو را بگ مجبور شدم ایعني
 از یلي خ-اش بود ن مادر مردهيچوقت فراموش نخواهم کرد، آنهم سر باليکرد، ه

راهن و ينکه اهل خانه بخواب رفتند با پين وداع همي آخریشب گذشته بود، من برا
 سرش یال بایدم دو شمع کافوريد.  بلند شدم، در اتاق مرده رفتمیر شلواريز
طان در جسمش ينکه شي ای شکمش گذاشته بودند برایک قرآن روي. سوخت یم

افه با وقار و يام را با آن ق  صورتش را که پس زدم عمهیپارچه رو. حلول نکند
. ل رفته بودي در صورت او به تحلیني زمیها نکه همه عالقهيمثل ا. دمياش د رندهيگ
ن حال مرگ به نظرم اتفاق ي در عیول. کرد ی که مرا وادار به کرنش میک حالتي

خواستم .  گوشه لب او خشک شده بودیزيآم  لبخند تمسخر- آمدیعي و طبیمعمول
دم يم را که برگرداندم با تعجب دي رویدستش را ببوسم و از اتاق خارج شوم، ول

 ی مرده مادرش، با چه حرارتین لکاته که حاال زنم است وارد شد و روبرويهم
 از ی آبداریها د و چه بوسهيکش ی خودش میمرا بسو. ديمن چسبانخودش را به 

فم را ياما تکل. ن فرو بروميخواستم به زم یمن از زور خجالت م! من کرد
 - ن بود که ما را مسخره کرده بوديک زده اش مثل اي ریدانستم، مرده با دندانها ینم

ار او را در ياخت ی من ب-به نظرم آمد که حالت لبخند آرام مرده عوض شده بود
ن لحظه پرده اتاق مجاور پس رفت و شوهر ي در ایدم، وليدم و بوسيآغوش کش

  .ن لکاته قوزکرده و شال گردن بسته وارد اتاق شديام، پدر هم عمه
که يبطور. شد یمو به تن آدم راست م.  کردیزيخنده خشک و زننده چندش انگ

من از زور خجالت . رد به طرف ما نگاه نکیخورد، ول یش تکان ميها شانه
 محکم به صورت مرده یليک سيتوانستم  ین فرو روم، و اگر ميخواستم به زم یم
هراسان از اتاق ! یچه ننگ. کرد یز به ما نگاه ميزدم که به حالت تمسخرآم یم
نکار را جور کرده بود تا مجبور يد اي و شا-ن لکاتهي خاطر همی برا-دميرون دويب

  .رميبشوم او را بگ
 آنها به باد نرود، ینکه آبروي ایم، براي بودیرينکه خواهر برادر شيوجود ابا 

  .ار کنمي اختیمجبور بودم که او را بزن
 فقط - من نتوانستم بدانم-دانستم ین مطلب را هم نمين دختر باکره نبود، ايچون ا

م من هرچه ي اتاق تنها ماندی توی وقتی همان شب عروس-به من رسانده بودند
مرا ."  نمازمیب: گفت یم.  درخواست کردم، به خرجش نرفت و لخت نشدالتماس

. دياصٌال بطرف خودش راه نداد، چراغ را خاموش کرد و رفت آنطرف اتاق خواب
ک اژدها انداخته ياه چال با ي که او را در سیانگار. ديلرز ید به خودش ميمثل ب
ک ماچ ي نگذاشت که من ست، اوي هم نی باور کردنیعنيکند  ی باور نمی کس-بودند
دم و ين خوابي زمی شب اول رویشب دوم هم رفتم سر جا. ش بکنمي لپهایاز رو
 باالخره مدتها گذشت که من -کردم ین قرار، جرات نمي بعد هم از همیشبها

کند؟ دوماه، نه، دو ماه و چهار  ی باور می ک-دميخواب ین مي زمیآنطرف اتاق رو
  .کش بروميکردم نزد یدم و جرات نمين خوابي زمیروز دور از او رو

 را درست کرده بود، خون کبوتر به آن زده بود، یاو قبٌال آن دستمال پر معن
 ی خودش نگهداشته بود برای بود که شب اول عشقبازید همان دستماليدانم، شا ینم
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 بهم چشمک -گفتند یک مي آنوقت همه به من تبر-شتر مرا مسخره بکندينکه بيا
 یو من به رو" شب قلعه رو گرفته؟يارو دي: گفتند ی دلشان میالبد توزدند، و  یم

با خودم شرط کرده . دنديخند یت من ميبه خر. دنديخند ی به من م-آوردم یمبارکم نم
  .سمينها را بنوي همه ایبودم که روز
نکه آخوند يد به علت اي جفت و تاق دارد و شایدم او فاسقهاينکه فهميبعد از ا
ار من گذاشته بود از من بدش ي خوانده بود و او را در تحت اختیبچند کلمه عر

م گرفتم که به زور يکشب تصميباالخره  . خواست آزاد باشد ید ميآمد، شا یم
اما بعد از کشمکش سخت او بلند شد و .  کردمیم خودم را عملي تصم-ش بروميپهلو

رت تن او به  کردم آن شب در رختخوابش که حرایرفت و من فقط خودم را راض
 یتنها  خواب راحت. داد بخوابم و غلت بزنم ی او را میجسم آن فرورفته بود و بو

  . از آنشب به بعد اتاقش را از اتاق من جدا کرد-که کردم همانشب بود
ا يدانستم که آمده است  یامده بود، نميشدم، او هنوز ن یکه وارد خانه ميشبها وقت

. ام ، محکوم به مرگ بودهی چون من محکوم به تنهائ-خواستم که بدانم ی اصٌال نم-نه
 باور یگر کسين را ديدا کنم اي او رابطه پی شده با فاسقهایا لهيخواستم بهر وس

رفتم  یدم، ميکش یک ميآمد، کش یده بودم خوشش مي که شنی  از هرکس-نخواهد کرد
دم، ش یکردم، با آن شخص آشنا م یهزار جور خفت و مذلت  به خودم هموار م

 یرابي؛ سیآوردم آنهم چه فاسقهائ یزدم و م یش غر ميگفتم و او را برا یتملقش را م
لسوف که اسمها و ي، سوداگر، فیس داروغه، مفتي، رئیه، جگرکيفروش، فق

ح يهمه آنها را به من ترج.  همه شاگرد کله پز بودندیکرد، ول یالقابشان فرق م
 باور نخواهد یکردم کس یل مي و ذل خودم را کوچکی با چه خفت و خوار-داد یم

 را یخواستم طرز رفتار، اخالق و دلربائ یم. دم زنم از دستم در بروديترس یم. کرد
شم ي بودم که همه احمقها به ری جاکش بدبختیرم ولياد بگي زنم یاز فاسقها

؟ حاال .رمياد بگيها را  توانستم رفتار و اخالق رجاله ی اصٌال چطور م-دنديخند یم
عشق او اصٌال با . ا، احمق و متعفن بودندي حیدانم آنها را دوست داشت چون ب یم

   ۶١ تا  ۵٨ص .  ديانتشارات نو. چاپ و انتشار در آلمان. بوف کور " -کثافت و مرگ توام بود
  شباهت در ماجرا

اند و  ها شان ازدواج کرده ند که با دخترعمهيگو یان ميت، راوين روايدر هردو ا
 یگريدن با آنها با دي خوابیدهند که به جا یح ميها ترج ت دخترعمهيدر هردو روا

ها در هر دو داستان  و فاسق دخترعمه.  کنندی بخوابند و عشقبازیگرانيا ديو 
ت نخست غالمک به محض ورود زن به يدر روا.  هستندیموجودات پست و رذل

 یاو را روسب کشد و یامده سرش داد مين که به وقت سراغ او نيخوابگاهش از ا
 آنها یگري خوراند و در دی غذا موش مرده به او می خواند و به جایدروغگو م
  .ا، احمق و متعفني حی هستند بیهائ از دم رجاله
  ی عنصریشباهتها

شد  یان تمام مي راوین دو متن به همان چند نکته در زندگين اياگر شباهت ب
ن ي پسی گرفتن ماجراهایاما با پ. ن دو متن برابر هم نبودي به گذاشتن ایازيد نيشا
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 مهم در ی عناصر بکاررفته در آنها که نقشهاین هر دو داستان و دقت رويشيو پ
  . ميرس ی میشتري بیت دارند به شباهتهايهر دو روا

    شکنجه-١
ن که شوهرش  ي پس از آگاه شدن از ایا زن راويدر داستان نخست، دخترعمه 

ن سنگ يمه به پائي است، او را با جادو از نمار و مجروح کردهيفاسق او را ب
همه " کند ین سان مقرر مي روزانه بدیا  او شکنجهی برایکند و به نقل از راو یم

انه چندان زند که خون از تن يسازد و با تاز یش من آمده مرا برهنه ميروزه دختر پ
  ٣٠ص" برود

دا ي عالقه پیاصٌال چطور ممکن بود او به کس: "ديگو یز مي بوف کور نیراو
 و ی عشقبازی را برایکي، ی شهوترانیک مرد را برايک زن هوسباز که يکند؟ 

ث هم اکتفا ين تثليکنم که او به ا یگمان نم.  شکنجه دادن الزم داشتی را برایکي
  ۶٨ص ."  شکنجه دادن انتخاب کرده بودی مرا قطعٌا برایول. کرد یم

   روزنه-٢
 شود و یبال کردن دختر به فراز خانه برم بعد از دنیدر داستان نخست، راو

 یند و در بوف کور راوي بیاه و دختر عمه را مينهد و غالم س یده بر روزنه ميد
ادش به ي از او یرائي پذیشود، برا یاش م  وارد خانهیش ناگهاني عمویداستان وقت

که  رود شراب بردارد ی میا هيبر چارپا.  رف گذاشته بودیافتد که باال ی میشراب
افتد و  یرون مي نامد چشمش به بیگر روزنه مي دیاز سوراخ هواخور که در جاها

  .ندي بی و دختر جوان را با هم میرمرد قوزيپ
    شراب و بنگ-٣

 بنگ به ساغر شراب اندر یا دخترعمه هرشب پاره"د يآ یدر داستان نخست م
خواجه . باز آمدهبامدادان . گر رودي دیهوش گرداند و خود به جايکرده خواجه را ب
 ی که باالیاد شرابيش از آن که ي پیو در بوف کور راو"  آوردیرا به هوش م

 باب دندان او یزي کردم چیهرگوشه را وارس: "دي گویافتد ميرف گذاشته بود ب
رسد، چون نه  ی به هم نمیزيدانستم که در خانه چ یدا کنم، اگرچه ميپ) عمو(
  ."بم مانده بود و نه مشروياک برايتر

 آن یا ان بتوانند از روزنهي آن که راوین عناصر، شراب و بنگ، برايهردو ا
کسان در هردو ي یر داده، با کارکردييشان را تغينند که زندگي را ببیهائ صحنه

 ی که دختر براین، بنگ و شرابي نخستیخواجه، راو.  دارندیداستان نقش مهم
 کند تا از روزنه آنها را با هم یمنوشد و او را دنبال  یه کرده نمي او تهیهوشيب
اش را تمام کرده  اک و شراب موجود در خانهي بوف کور که تریو راو. نديب یم

 را که بعدها یرمرد قوزياورد که از روزنه دختر و پيزد شراب بي خیبود، برم
  .ندي بی شود می تاق و جفت دختر عمه اش در داستان می همه فاسقهای براینماد
  یگدي  مار گز-۴

 استفاده - ناهمسان با همیيتهاي با روا- یدگيدر هردو داستان از حادثه مارگز
د که بعد از مجروح کردن يگو ی میکشب راويدر داستان هزار و . شده است

و چون " گردد  یال که او را کشته است به قصر خود باز مين خيغالمک به ا
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ش من آمد يده پي جامه ماتم پوشده ويسوان بريدم  که گيدختر عم خود را د. بامداد شد
ر يگرم از فراز بام به زيده و برادر ديک برادرم را مار گزيدم که يدوش شن: گفت
  ٢٩کشب ص يهزار و " افتاده
ش از مسافرت يا آمده بود که عمويد که تازه به دنيگو ی میر بوف کور راود

ه به يدر شبن دو برايشود و چون ا یگردد و عاشق مادرش م یخود به بنارس بازم
 کند که یخورد و بعد از آگاه شدن بر آن ، آنها را وادار م یهم بودند مادرش گول م

ن يش از ايآزما"  ماند شوهر او خواهد شدیش مارناگ بدهند و آن که زنده ميآزما
ک ياه چال با يک مثل سيک اتاق تاري در یستيم را بايقرار بوده که پدر و عمو

زند، آنوقت  یاد ميعتٌا فريد طبياز آنها  که او را مار گزک يندازند و هر يمارناگ ب
  ۵۶بوف کور ص " دهد ی را نجات میگريکند و د یمارافسا در اتاق را باز م

  تي در هردو روایگريل شدن به ديا تبدي مسخ و -۵
د ي گوی نجات او آمده است می به مِلک که برایکشب راويدر داستان هزار و 
ا فاسق او ي غالمک یمارين امر که من عامل بيدن به ادخترعمه بعد از آگاه ش

ن را که ين سنگ کرده، سپس مردم آن سرزميم تنه به پائيام، نخست من را از ن بوده
ل ي تبدی و اسالم داشتند به چهار گونه ماهی، نصرانیهودين مجوس، يچهار د

 غالم یوقت ین سخنان از زبان راويدن ايان داستان بعد از شنيملک در پا. کند یم
ده، خود را به شکل ي غالمک را پوشیها  نجات آنها از جادو، جامهیُکشد برا یرا م

 او ساخته بود یت الحزان، خوابگاه غالم، که دختر عمه براي آورد و در بیاو درم
گر به سخن گفتن ي به او زده بود دی که راوی کاریا غالم بر اثر ضربه.  خوابدیم

 خواهد که با او حرف ی از او میشود و با زار یارد م دختر ویوقت. توانا نبود
 با ید و با زبان عربيآ یکباره به سخن ميمِلک که در نقش غالمک رفته بود . بزند

  :ديگو یدختر سخن م
چون . هوش شدي بید از فرح و شاديچون دختر آواز او بشن. آه آه سبحان اله" 

  .یدوار کرديمرا ام.  خواجهیا: گفت. بهوش آمد
  .دي، با تو سخن گفتن نشای روسبیا: ن گفتينگاه ملک به آواز حزآ

  ست؟يسبب چ: دختر گفت
 و او را شکنجه یزن یانه مينکه همه روزه شوهر خود را تازي ایگفت از برا

 یمارياد و ناله او خواب بر من حرام کرده و گرنه من صدباره از بيفر. یکن یم
  .، او را رها کنمیدختر گفت اگر تو اجازت ده. شدم یخالص م

  .او را رها کن: ملک گفت
ده ي بر او دمی پر از آب کرد و افسونیدرحال دختر نزد پسر عم رفته، طاسک

رون يدختر او را از قصر ب. آن جوان به صورت  نخست برآمد. ديبه آن جوان بپاش
  .یشو یگر بازمگرد و گرنه کشته ميد: کرد و گفت

 خواجه با من سخن بگو که پسرعم یا: و گفتت الحزان درآمد يآنگاه دختر به ب
  .خود را از جادو خالص کردم

 خواجه آن یا: دختر گفت. یست کرد هنوز نکرده ايآنچه با: ملک گفت
ن ين شهر را به صورت نخستين شهر و مردم ايا: ام؟ ملک گفت کدامست که نکرده
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سبب من از ن يو بد.  کنندین هميمه شب سر برکرده مرا نفريبازگردان که هر ن
  . شومی خالص نمیماريب

." ديگو ی کرد که غالم با او سخن مید و گمان مي شنیدختر سخنان مِلک م
  ٣١ص

 چون کار او در - باشدی از وجود راوی تواند نمادیت، ملک که مين روايدر ا
 است که قصد کشتن غالم و دختر عمه را داشت اما یواقع تکرارهمان عمل راو

) یعرب (یان حبشيرفتن در جلد فاسق دخترعمه و با زبان زنگ با -موفق نشده بود
ز يدر رمان بوف کور ن.  شودیبا دختر حرف زدن، تبدل به فاسق دخترعمه م

  . شود یل مي تبدیرمرد خنزرپنزريت به پيان رواي در پایراو
ه، يدم شبي د-م را جلو صورتم گرفتمي از شدت ترس دستهاینه، وليرفتم جلو آ"

  ١١۴ص ."  شده بودمیرمرد خنزرپنزرينه، اصٌال پ
ش يکه از ال" اش" چرک، زرد و کرم خوردهی دندانهایجا" که یرمردي پ

  ٩٨ ص " زنم بودی لپهایآمد رو یرون مي بیات عربيآ
  تيک  در هردو رواير و گزليا شمشيغ ي کشتن دختر عمه ها با ت-٧

الم بر تن  هنوز جامه غیکشب، ملک وقتيت از هزار و ين روايان ايدر پا
ان را ي گرداند و ماهیداشت، بعد از آن که دختر، شاهزاده را به حالت نخست برم

ن خود ي و بازارها و شهر و کوهها را به همان حالت نخستیبه همان صورت آدم
: ملک آهسته  گفت:"  کندیمه مي کشد و دختر عمه را به دو نیغ بر ميکه بودند، ت

در حال .... ت بگذار تا ببوسميپا:  خواجهیا: تک آمده گفيدختر نزد. یکتر آينزد
  کشبي هزار و ٣١ص ." فتاديمه بيدختر به دو ن. نه دختر زديغ بر سيملک ت

شال  .  دوشم انداختمی که داشتم روی زردیبلند شدم عبا: "دي آیدر بوف کور م
 را که در یک دسته استخوانيدم، رفتم گزليچيگردنم را دو سه بار دور سرم پ

دم در . ن بطرف اتاق لکاته رفتمين پاورچيم کرده بودم درآوردم و پاورچيقا یمجر
ش را يصدا.  غرق شده بود به دقت گوش دادمیظي غلیکيدم اتاق او در تاريکه رس

  : گفت یدم که ميشن
  ١١٢ ص "؟ شال گردنتو وا کنیاومد
اتاق  که به یرمرد خنزرپنزريشتر به پيه او، پين جمله را زن به نقل از دايهم

  . خواب او آمده بود گفته بود
 را در بر دارد وارد اتاق دختر یرمرد خنزر پنزري پی که جامه و عبایراو
 در رختخواب او یک دسته استخواني شود و با گزلیو بعد لخت م.  شودیعمه م

د، ي گزیناگهان حس کردم که او لب مرا بسخت" رد يگ یرود و او را در آغوش م یم
نکه يا اي. ديجو ینطور ميا انگشت خودش را هم همي آ-ده شدي درانيکه از ميبطور
ن ي کمتریستم؟ خواستم خودم را نجات بدهم، ولي نیرمرد لب شکريد من پيفهم

گوشت تن ما را به . هوده بوديهرچه کوشش کردم ب.  رممکن بوديم غيحرکت برا
   -م کرده بودنديهم لح

ار تکان دادم و ياخت ی دستم را بان کشمکش،يدر م. وانه شده استيگمان کردم د
 ی رویع گرميما. تن او فرو رفتیک جاي که در دستم بود به یکيحس کردم گزل
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 که در مشت من پر شده یع گرمي ما-د و مرا رها کردياد کشيخت او فريصورتم ر
دم، او يدستم آزاد شد به تن او مال. ک را دور انداختمينطور نگه داشتم و گزليبود هم
   بوف کور١١٣ ص ." او مرده بود-رد شده بودکامٌال س

  تي زن در هردو روایت پردازيشخص
 یکيبا .  چندگانه داردیتيکشب، دخترعمه شخصيدر داستان شب هفتم هزار و 

 کند و ی میک جا در قصر زندگي. دهد یگر را شکنجه مي دیکي ورزد و یعشق م
خوابد و گوشت موش  یر کپنک کنار غالمک ميا و زي بوریگر بر روي دیدر جائ

 او را خطاب یغالمک جائ.  نوشدین ُدرد شراب ميخورد و در کوزه سفال یم
 یل به سويگر ميان سوگند که ديبه جان زنگ. یگوئ ی دروغ می روسبیا: "کند یم

اگر شهوت . ستيل ني میآمدن تو نزد من از رو. تو نکنم و دست بر تنت ننهم
  کشبير و  هزا٢٨ ص ." آمدیش من نخواهينجنبد پ

ا لکاته يدختر عمه .  داردیتين شخصيز دختر عمه چنيدر داستان بوف کور ن
 یاش با حرارت خودش را به راو ا مادر مردهي ننجون ین بار روبروي اولیبرا
 " ی است که به نقل از راویاو زن.  کندی از او می آبداریها چسباند و بوسه یم

  ۶١بوف کور ص " عشق او اصٌال با کثافت و مرگ توام بود
ف به رختخواب رفته بود ي کثیک گدايه چون با ين زن به نقل از دايا

 ی را دوست دارد که بی کسانیو به نقل از راو" شپش گذاشته بود" رختخوابش
ف و ين لکاته از شکنجه من کين بود که ايو مثل ا." ا و، احمق و متعفن بودنديح

  ۶٢بوف کور ص ."  بردیلذت م
  یجمع بند
ت ين که صادق هداي ایکي. دي گوناگون رسی توان به نظرهائیچه رفت ماز آن

ن داستان از ي گسترده بوده است با خواندن ایات و فرهنگ فارسيکه دانش او از ادب
ن ي از عناصر بکار رفته در ایريگ کشب از آن متاثر شده و با بهره يهزار و 

ن ياثبات ا. خته استين ره آيرنگ کارش را در بوف کور آگاهانه بر پايت، پيروا
ن ي ایا نادرستي ی درستیريگين جستار بر سر پيو ا. ار دشوار استيحرف بس
 نمونه ی جهان، برای ادبین که مانند همه شاهکارهايگر ايسخن د. ستيحرف ن

نش ينندگان آنها در آفري، که آفری حافظ در زبان فارسی و غزلهایشاهنامه فردوس
ت با يز، هداياند، در بوف کور ن  بهره گرفتهیرياگ فریکارسترگشان از فرهنگها

ن يات اي که در روایيالهاين عناصر و فکر و خيار گرفتن همه ايجذب و در اخت
 یکشب، دست به خلق اثريت از هزار و ين رواين آمده است، از جمله، ايسرزم

 یکيد ين شايو ا. ر بوده استيخ با آنها درگي در طول تاریرانيت ايزند که ذهن یم
  . باشدیک اثر ادبيق ي توفیاز راز و رمزها

  اوترخت 
  ٢٠١١ه يژانو

  


