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در  حتی  زمینی،  معشوِق  است.  بت شکن  هم  واقعیت  ذاِت 
از خودش  زندگی، بی وقفه در حاِل شکست دادِن تصوراِت شما  این 

که این گونه باشد. است؛ و شما دقیقًا می خواهید 





هجرهم همدقم

سی. ِاس. لوئیس را در ایران خوب نمی شناسیم. مطمئن نیستم 
مسیحیت،  ادبی،  نقد  درباره ی  او  باشد.  داشته  منطقی ای  دلیل 
فانتزی  قصه های  و  جنگ  فلسفه،  رنج،  ادبیات،  یخ  تار ادبیات، 
بهترین  از  بی شک  و  کرده  تالیف  کتاب   ۳۰ از  بیش  دارد؛  کتاب 
یسنده های انگلیسی قرن بیستم است. اما لوئیس در ایران با تک  نو
نارنیا« شناخته می شود. شاید  »ماجراهای  ترجمه  شده اش،  کتاب 
و  روسیه  از  فرهنگی  ناتمام جامعه ی  وام گیرِی  گردن  را  تقصیر  بتوان 
مهجور  انگلیسی  یسنده ی  نو تنها  لوئیس  چون  انداخت،  فرانسه 

کشور نیست. مانده در 
در  هم  سنگی  زنی  و است،  جدی  یسنده ای  نو او  وجود،  این  با 
ادبیات انگلیسی دارد. او را مهمترین متفکر مسیحی قرن می خوانند؛ 
مردی که تمام عمرش با تفکر درباره ی ادیان و خدا دست و پنجه نرم 
کرد تا دست آخر به عنوان یک مسیحی آنجلیکن آرام بگیرد. جایزه ی 
معتبر کارِنگی را برای کتاب »ماجراهای نارنیا: آخرین نبرد« به دست 
کسفورد  رد. او و جی.آر.آر. تالکین هسته ی مرکزی حلقه ی ادبی آ آو
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کمبریج  بودند و سال ها تا مرگ تالکین و ملحق شدن لوئیس به 
کنار هم قلم زدند.

به  وقتی  و  شده  تأسیس  امریکا  در  دانشگاهی  او  نام  به 
»کیلنز«  به  که  خانه اش  ید،  می گذار قدم  انگلستان  کسفورد  آ
او  محبوِب  شکل  به  هنوز  دارد؛  قرار  کسفورد  آ در  است  معروف 
یان شده  نگه داری می شود و تبدیل به منبع الهامی برای دانشجو

است.
/////

در  بار  اولین  یدمن  دیو جوی  ِهِلن  و  سی.اس .لوئیس 
)نامی  زمان َجک  آن  کردند.  یکدیگر مالقات  با  گوست ۱۹۵۲  آ
که نزدیکانش او را صدا می زدند( ۵۳ ساله بود و جوی ۳۷ ساله. 
بود،  امریکا  در  کمونیست  گروه های  ره ای عضو  که دو یدَمن  دیو
کرد؛ او برای  با دو فرزندش پس از طالق به انگلستان مهاجرت 
ره ی  کتاب و شعر می نوشت و طی نامه هایی برای مشاو کودکان 
نوشتن کتابش، با َجک آشنا شده بود. بعد ها آنها یکدیگر را برای 
مالقات کاری دیدند و قبل از اینکه زندگی روی خوشش را نشان 

ید من پیدایش شد. دهد، سرطان سینه ی دیو
زندگی معروف و غم انگیز دونفره ی آنها از یک ازدواج سوری 
با  همکار  یسنده ی  نو یک  عنوان  به  جوی  که  زمانی  شد؛  شروع 
لوئیس  نشد.  تمدید  یزایش  و مدتی  از  پس  و  می کرد  کار  لوئیس 
کرد تا بتواند به این شکل  کمک به جوی با او ازدواج رسمی  برای 
کند. اما حتی بعد از این ازدواج سوری هم به  یزایش را تمدید  و
اکتبر ۱۹۵۶،  در  کردند.  زندگی  و جدا  بازگشتند  خانه های خود 
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سرطان سینه سراغ جوی آمد و پزشکان آن را العالج تشخیص 
عاشق  شد  متوجه  لوئیس  که  بود  اثنا  همین  در  درست  دادند. 
تا  و  نبود  ازدواج  برای  مناسب  مردی  هرگز  جک  است.  شده 
پنجاه سالگی درگیر هیچ رابطه ی جدی ای نشده بود. اما جوی، 
رنگ  چیز  همه  به  یی  جادو یی  قلمو »مانند  َجک  خود  قول  به 
توانستند  فقط  آنها  می کرد.  دگرگون  را  یسنده  نو زندگی  و  می زد« 
فقط  لوئیس  جوی،  از  پس  و  کنند  زندگی  هم  کنار  سال  چهار 
ز فوتش به شکل غم انگیز و حیرت انگیزی  رد؛ رو سه سال دوام آو
یر طوفاِن  ز و اخبارش  ِکِندی همزمان شد  ر جان ِاف.  ترو ز  رو با 
خبِر سیاسِی مرگ رئیس جمهور ایاالت متحده دفن شد. به طرز 
ز جان سپرد و به  کسلی هم در همان رو ری، آلدوس ها اعجاب آو

سرنوشت لوئیس دچار شد.
است  سی.اس.لوئیس  سوگنامه ی  نوعی  به  کتاب  این 
از  او  داد.  دست  از  زود  و  کرد  پیدا  دیر  که  همسری  درباره ی 
به  می اندازد  چنگی  و  می زند  حرف  خدا  مفهوم  با  درگیری اش 
هستیم،  دینی  چه  پیرو  اینکه  از  فارغ  که  ایمانی،  رخنه های 

همیشه سراغمان خواهند آمد. 
کِلرک بیرون داد؛  کتاب را به نام ِان. دبلیو.  لوئیس ابتدا این 
کتاب را برای تسکین رنجش  که اندوه او را می دیدند،  دوستانش 
یسنده، خودش است.  نو بفهمند  اینکه  بدون  ردند؛  هدیه می آو
اول  حرف  از  شخصیت ها  اسم  جای  به  کتاب  در  همین  برای 
اسمشان استفاده می کند. جالب اینجاست، ِهِلن نامی است 
از  مهارت  با  لوئیس  ولی  نمی کرد،  استفاده  آن  از  هرگز  جوی  که 
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مرِگ  از  پس  حتی  می کند.  استفاده  »اچ«  او،  رسمی  ناِم  ابتدای 
کتاب تغییری نکردندو به شکل اولیه  لوئیس هم این اسامی در 

یسنده محترم شمارده شود. باقی ماندند تا خواسته ی نو
ید من فیلمی هم  از قصه ی زندگِی عجیِب لوئیس و جوی دیو
با بازی آنتونی هاپکینز۱ ساخته شده است به نام »سرزمین های 

که شاید تماشایش خالی از لطف نباشد. سایه«2 
جست وجوی  کتاب های  مهمترین  از  اندوه  یک  ادراِک 
که فراتر از زمان  درونی و بشر و تفکری در باِب ایمان و مرگ است 

و زبان و فرهنگ نوشته شده.

/طاها صفری/

1- Anthony Hopkins
2- Shadowlands



راتفگمیپ

حتی  شاید  نیست.  معمولی ای  کتاب  اندوه  یک  ادراک 
شورانگیز  است  نتیجه ای  عوض  در  خواند؛  کتاب  یک  را  آن  نتوان 
که  بفهمد  تا  درد  این  بررسی  و  رنج،  با  قدرتمند  مردی  مقابله ی  از 
اندوِه  و  رنج  آن  در  که  دهیم  ادامه  را  زندگی ای  می توانیم  چگونه  ما 
کمتر  حقیقت  در  است.  اجتناب ناپذیر  عزیزانمان  دادِن  دست  از 
گر  ا حتی  هم  کسی  کمتر  یسد،  بنو را  کتاب  این  می توانست  کسی 
که  کسانی  بین  از  قطعًا  و  می نوشت؛  را  کتاب  این  می توانست،  

کسی آن را به چاپ برساند. می نوشتند، بعید بود 
ناپدری من، سی. ِاس. لوئیس قباًل درباره ی موضوع رنج نوشته 
در  او  نبود.  ناآشنا  تجربه ای  برایش  رنج  و   ،)۱۹۴۰ رنج،  )مشکل  بود 
کرد.  کودکی با اندوه آشنا شده بود: وقتی ُنه سالش بود مادرش فوت 
همچنین طی سال ها عزادار دوستانی شد که از دست می داد، بعضی 

در جنگ اول جهانی، مابقی هم با مریضی.
نوشته  یاد  ز عاشقانه شان  ترانه های  و  بزرگ  شاعران  درباره ی  او 
بود، اما به طرزی خوانده ها و تجربه هایش او را برای ترکیب یک عشق 
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شگرف و ُخسرانی عمیق  که نقطه ی مقابل آن است، آماده نکرده 
ردن  بود؛ شوری سر به فلک کشیده که در پیدا کردن و به دست آو
که ضربه ای  کرده؛ و دیگری  آماده  برایمان  که خدا  زوجی است 
که آلودگی  ای است شیطانی بر دامن  کننده، فقدان،  است تمام 

هدیه ی بزرگ دوست داشتن و دوست داشته شدن.
 
ً
کتاب، چه ناخواسته و چه از تنبلی معموال در ارجاع به این 

کاری  همه اشاره به نامعین بودِن عنوان را از قلم می اندازند. این 
به  و  دقیقًا  کتاب  عنواِن  چون  دهیم،   انجامش  نباید  که  است 
را  آن  واقعی  ارزِش  که  کتاب  ماهیت  از  است  توصیفی  وضوح 
گر عنواِن »ادراک یک اندوه« را می گرفت،  بیان می کند. هر چیزی ا
که نمی توانست در مسیرش نگرشی  کلی و نامشخص بود  آنقدر 
حال  در  که  کسی  درد  به  نتیجه  در  و  باشد  داشته  را  کادمیک  آ

گذراندِن فقدان بود، نمی خورد. بررسی یا حتی 
اما این کتاب، از طرف دیگر، بازشماری ُرک تالش های یک 
مرد برای مقابله و در نهایت شکست دادِن رخوِت احساساتش 

در پس خردکننده ترین اندوه زندگی اوست.
چیزی که »ادراک یک اندوه« را حتی استثنایی تر هم می کند 
یسنده مردی شگفت انگیز بود، و زنی که عزادارش  این است که نو
بودند،  یسنده  نو آنها  دوی  هر  شگفت انگیز.  بود  زنی  هم  است 
مسیحیان  بودند،  استعداد  با  و  داشتند  تحصیالت  دوشان  هر 
است.  مورد  چند  همین  فقط  شباهتشان  و  بودند؛  معتقدی 
انسان هایی  چطور  که  می شوم  خدا  قدرت  این  شیفته ی  گاهی 
رد و  کنار هم می آو تا این حد متفاوت، در زمینه های مختلف را 
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آنها را در ادغامی روحی یکی می کند؛ یعنی ازدواج.
قابلیت  که  بود  مردی  لوئیس(  اس.  )سی.  َجک 
کامیک و تحقیقات او را منزوی کرده  خارق العاده اش در مسائل آ
با  هم پا  بتواند  که  می شد  پیدا  کسی  کمتر  نسالنش  هم  در  بود. 
ناچار  به  که هم می توانستند  کسانی  و  کند،  یا بحث  او مناظره 
که به  کوچک پیدا می کردند  گروهی جمع و جور و  خود را درون 
»اینکلینگز«۱ معروف شد و میراث مهمی از ادبیات را برایمان به 
لنِسلین- راجر  ین۳،  ِو جان  تالکین2،  آر.  آر.  ِجی.  گذاشت.  جا 

و  رسمی  غیر  گعده های  این  میان  در  گهیل۵  کا یل  ِنو و  گرین4 
متداوم بودند.

نام  با  او  از  کتاب  در  که  یدمن(۶،  )دیو گِرشام  جوی  ِهِلن 
طول  در  جک  که  است  زنی  تنها   

ً
احتماال می شود،  یاد  »اچ« 

برابری  با خودش  و خرد  و سواد  نظر هوش  از  که  دید  زندگی اش 
می کرد. آنها نقطه ی اشتراک دیگری هم داشتند: هر دو از قدرت 
کامل برخوردار بودند. جک هرگز چیزهایی که می خواند  ری  یادآو

را فراموش نمی کرد، جوی هم همینطور.
)متولد  ایرلندی  متوسط  خانواده ی  از  ترکیبی  در  جک 
که پدرش در دادگاِه پلیس، وکالت می کرد(  بلفاست بود، جایی 
که  بود؛  زمانه ای  کرده  رشد  بیستم  قرن  ابتدای  در  انگلیسی  و 

The Inklings -۱، به معنی اشارات.
2- J. R. R. Tolkien
3- John Wain
4- Roger Lancelyn-Green
5- Neville Coghill
6- Helen Joy Gresham (Davidman)
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مفهوم شرافت فردی، پایبندی به قول و دیگر اصول شوالیه گری 
می شد،  خوانده  انگلیسی  پسران  گوش  در  هنوز  مردانگی  و 
ای.  نوشته های  دیگری.  مذهبی  مناسک  هر  از  شدیدتر  آن هم 
مثال   کیپلینگ۳  رادیارد  شاید  و  اسکات2  والِتر  ِسر  یا  ِنسبیت۱ 
استانداردهایی بود که جک در سن رشد تحت تاثیرشان بار آمد.

اما از طرف دیگر، مادرم نمی توانست پیشینه ای متفاوت تر 
مهاجِر  دوِم  نسل  زوِج  یک  دختر  باشد.  داشته  جک  با  این  از 
و  اوکراینی  اصلیتی  پدرش  یهودی،  پایین  به  رو  متوسِط  سطح 
یورک  نیو برانکس  در  که  داشت؛  لهستانی  یشه ای  ر هم  مادرش 
دو  این  بین  قیاس  در  که  تشابهاتی  تنها  کرد.  رشد  و  شد  متولد 
هوش  و  استعداد  هردوشان  که  است  این  می خورد،  چشم  به 
در  و  می کرد  کار  شگفت انگیز  حافظه شان  داشتند،  عجیبی 
به  بی خدایی،  از مسیِر سخِت  دو هم  بودند. هر  موفق  تحصیل 
مسیحیت رسیدند؛ از بی خدایی، به ندانم گرایی )اگنوستیسم( 
گرایی )ِتئیسم( و در نهایت هم به مسیحیت؛  و بعد در مسیِر خدا
بردند  یی لذت  ره ی دانشجو از موفقیتشان در دو هر دوشان هم 
مجبور  را  جک  جهانی  اول  جنگ  در  شرکت  و  وظیفه  خدمت 
توسط  تحصیلش  هم  مادرم  و  کرد  موقت  تحصیل  ترک  به 

فعالیت های سیاسی و بعد هم ازدواج چند بار متوقف شد. 
و  آشنایی  طریقه ی  آنها،  زندگی   درباره ی  یادی  ز چیزهای 
ازدواجشان نوشته شده است، هم واقعی و هم داستانی )گاهی 
1- E. Nesbit
2- Sir Walter Scott
3- Rudyard Kipling
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که مربوط به این  یکی بدل از دیگری(. اما بخش مهم این قصه 
کتاب است فقط یک چیز ساده است، درِک یک عشِق عظیم 
که افروختگی اش به چشم  گفت  کرد و می توان  که بین آنها رشد 

کنار هم راه می رفتند. هم می زد. انگار با درخششی خودساخته 
و  دارد  خود  در  کتاب  این  که  عذابی  از  اندکی  فهم  برای 
دو  این  بین  عشق  باید  ابتدا  می گذارد،  نمایش  به  که  شجاعتی 
انسان  دو  این  به هم رسیدن  به عنوان یک بچه،  کنیم.  را درک 
بی نظیر را به چشم دیدم، ابتدا به عنوان دوست و بعد در مسیری 
نهایت در قامت دو عاشق.  و در  به عنوان همسران  غیرعادی، 
در  اما  ازدواج حضور داشتم  در  بودم؛  آنها  از دوستی  من بخشی 
عمدی  شکلی  به  که  نیست  این  منظورم  ایستادم.  کنار  عشق 
که من  بود  آنها چیزی  که عشق  این است  گذاشته شدم،  کنار 

نمی توانستم و نباید در آن قدم می گذاشتم.
کردم چطور  کنار ایستادم و تماشا  ران نوجوانی ام  حتی در دو
کرد و برای هردوشان خوشحال بودم.  عشق بین این دو نفر رشد 
این خوشحالی اندکی رنگ ترس و غم را هم با خود داشت، چون 
این،  که  می دانستند،  مادر  و  جک  که  همانطوری  می دانستم، 
گذرا بود و در نهایت به اندوه  ره ی شادی ای  بهتریِن زمان ها، دو

ختم می شد.
که تماِم روابِط انسانی به درد  آن زمان هنوز یاد نگرفته بودم 
اجازه  ما  وجودی  ُنقصاِن  که  است  بهایی  -این  می شود  ختم 
می دهد شیطان بتواند در ازای نعمت عشق از ما بستاند. زمانی 
ری جوانی بودم؛  که مادرم را از دست دادم، هنوز آغشته به تاب آو
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در  شک،  بدون  و  کنم  پیدا  تا  بود  دیگری  عشق های  من  برای 
پایان  این  برای جک  اما  بروم.  از دستش  یا  از دست بدهم  زمان 
کوتاه  بود، وصالی  کرده  یغ  او در از  زندگی سال ها  که  بود  چیزی 
به مانند میثاقی تهی به او داده شد. برای جک دیگر امیدی )که 
یر  مهم نیست چقدر خفیف آنها را می دیدم( در نور چمنزارهای ز
آفتاب و زندگی روشن و خنده های سرخوشانه نبود. من جک را 
کنم و جِک پیچاره، فقط من  که در این بحران به او تکیه  داشتم 

را داشت.
همیشه دنبال فرصتی بودم که مطلب کوچکی در این کتاب 
سوءتفاهم  یک  به  شبیه  ظاهرش  که  چیزی  دهم،  توضیح  را 
را  مادر  بحث  گر  ا که  می کند  اشاره  موضوع  این  به  جک  است. 
وسط می کشید، همیشه احساس می کرد من خجالت می کشم 
بود، چیزی  او متوجه نشده  که حرفی قبیحانه زده است.  انگار 
مادرم  وقتی  نمی افتاد.  اتفاق   

ً
معموال او،   مانند  مردی  برای  که 

کرد چهارده سال داشتم و محصوِل هفت سال مدرسه ی  فوت 
ما  به  شدت  به  زمان  آن  در  که  درسی  بودم.  انگلیسی  مقدماتی 
رترین اتفاق ممکن که می تواند برای  داده می شد این بود که شرم آو
یر شدن اشکش در فضای عمومی است.  بیفتد،  سراز یک مرد 
جک  اگر  که  می دانستم  اما  نمی کنند.  گریه  بریتانیایی  پسراِن 
به هق هق  خواهم  کنترل  بدون  بزند،  مادر حرف  درباره ی  با من 
افتاد و بدتر از آن، خودش هم همینطور می شود. منشأ خجالت 
کشید تا یاد بگیرم بدون  من این بود. تقریبًا برایم سی سال طول 

احساس شرم، اشک بریزم. 


