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  لــو، لــي، تــا
  شـش حـرف، شـش كـشـور

  
  ــانــشـمرِ نــون انـدر رـوالديـمـيـ

  زِ بـي شـمـارشـنـهـاده فــن و رمـ
  چو برگردانِ آن نقشش جوان گشت

  يـان گشتـهـا عـ زِ اكـرم قـدردانـي
  (وحيد پاييز)

  
  وف؟ ـاكـابـر نـيـمـكدام والدي
م، استاد ـترجـنويس، م  كوتاه تانـنويس، داس نامهـشـمايـر، نــاعـي، شـادب  دـقـتـنـويس، مـن انـوالديميرِ رم

اي ثروتمند و  در خانواده 1899وف در سال ـاكـابـالق. نـمهاجر و خَ و البته والديميرِ ، جـانـورشـناسدانشگاه
نخست به انگلستان  مهاجرت كرد واز روسيه  1919اش در سال  و بهمراه خانواده. افرهيخته در روسيه بدنيا آمد

س گرديد، رفتند. ـويـز جـمـيـو سپس به برلين و پاريس، شهري كه والديمير در آن موفق به ديدار با ج
ي اقبالشهروند آن كشور شد. با  1945سال در به اياالت متحده آمريكا مهاجرت كرد و  1940والديمير در سال 

ختند و گذاري در اروپا پردا و به گشت 1959ناباكوف در سال  ، خانوادهمدآبدست ا ـتـيـولــانتشار رمان لاز كه 
در سوئيس  1977والديمير در سال  تا پايان زندگيِ 1961سال  ازسرانجام والديمير و همسرش وِرا اسـلـونـيـم 

لـِـس در سوئيس زندگي كردند.  16بمدت  زوجاين . دندزياقامت گُ عالوه بر سال در اتاقي در هتل مـونـتـرو پـ
بخش كلكسيون همچنين بمدت شش سال وف ـاكـابـنهاي هنر و ادبيات،  اش در حوزه هاي تخصصي اليتفع

به رشتة خصوص  ايندر هم دوازده مقاله كرد و  را سرپرستي  دانشگاه هاروارد شناسيِ ها در موزة جانور پروانه
روسي، انگليسي و فرانسه تسلط داشت و در چهارده  هاي زبانكه دستي هم بر ترجمه داشت، به او تحرير درآورد. 

  افزود. نيز ناباكوف واژگاني را به زبان انگليسي ر را خوانده بود.ـيـپـسـكـسالگي تمام آثار ش
  رـيـمـرت والديـبـامـايِ هـتـيـولـل

 اجازة انتشاردر آمريكا  1958و تا سال  در پاريس منتشر شد 1955براي نخستين بار در سال تا ـيـولـرمان ل
 هيئت منصفهخطاب به  رتـبـامـه رتـبـامـهاز اي  اعترافنامه رمفُ درزندان و هاي  پشت ميلهاز اين رمان نيافت. 
گي  ه، شيفتآمريكاستساكن  اي كرده ميانسال و تحصيلكه مرد اروپايي هامبرت  هامبرت. شده استروايت 
وت كه صاحب ـارلـاله دارد. هامبرت خود را به زني بنام شسهارده چدوازده تا  نسبت به دخترانِ آميزي جنون

وت ـارلـشكند.  ازدواج ميشارلوت با از مدتي  بعدو كند  مياست نزديك س ورِــلبنام دساله   دختري دوازده
 برد. او از ميي نسبت به دخترش پِ هامبرت آتشينِ ت شوم و عشقِبه ني و خواند خاطرات هامبرت را مي دفترچه
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ارلوت ـدر قانع كردن ش ،آمده در مقام توجيه بركه هامبرت فورا او و دخترش را ترك كند.  خواهد تا هامبرت مي
ات شوم او حقيقي هامبرت و ني ةچهرپرده از كه  ست كردن چند نامهبراي پوت ـارلـشماند.  خشمگين ناكام مي

رت ـبـامـهاكنون . دهد مي جانش را از دستتصادف با اتوموبيل در اثر  شود اما دارد از منزل خارج مي مي بر
را  –انتخاب كرده  دختركبراي او نامي كه  –لـولـيـتـا  بيند، مانعي بر سر راه خود نميديگر اقبال كه   خوش

 لوليتا تجاوزهامبرت بارها به       كنند، هايي كه اقامت مي لدر مت. برد مي ي دونفرهبه سفر اتوموبيلشسوار بر 
  دهد. آزار و اذيت قرار مياو را مورد  وكند  مي

 شا  ناپدريِ مجنونش فرار كند، هامبرت به سراغ او و ناجي از دستتا شود  بعد از آنكه لوليتا موفق مي
ـكيابد كه لوليتاي هجده ساله  مي رود و در مي – "وار دوستش دارد تنها مردي كه لوليتا ديوانه" – يـتـلـئوـر كـل

ر ـلـكهامبرت رقيب عشقيِ خود   سرانجاماست.  ليم نان نسبت به هامبرت بيچهمو  ازدواج كرده، بارداراكنون 
موفق گير  نفسپس از كشمكشي و كرده پيدا را  – نويسي كه با لوليتا گريخته نمايشنامه مرد –ي ـتـلـئوـك

 دهش زندان  دستگير و روانة كـوئـلـتـي به جرم ارتكاب قتلِكه هامبرت  ساند.بربا اسلحه به قتل او را شود  مي
خواننده ميرد.  در زندان مي 1952نوامبر روز شانزدهم  اش، بعلت عارضه قلبي در تنها چند روز پيش از محاكمه

شود همان  كه مشخص مي –ر ـلــيــارد شــچــخانم ري يابد كه مي در هامبرت اعترافاتطالعة در خاللِ م
ين آخر از دنيا رفته است. همان سال در روز كريسمسِ و بدنيا آوردن فرزند دختري زايمان حينِ در –لوليتاست 

باشد  ؛ا منتشر شودـتـيـولـ(اعترافاتش) تنها پس از مرگ او و ل اش درخواست هامبرت اين است كه دستنوشته
   برسند.جاودانگي هاي بعد به  در ذهنِ آيندگان و نسل دو كه آن

  ورـســانــسبـي سـوديِ 
مهاجري پيوند خورده است.  كشور 6با فارسي آن به سرنوشت لوليتا در زبان اصلي (انگليسي) و در برگردان 

مت خود را كه از س جنجالي كتابِ ،در اياالت متحدة آمريكا وفـاكـابـر نـيـمـفرهيخته از روسيه بنام والدي
رساند. مهاجري  در پاريس به چاپ ميو  1955شود، سرانجام لوليتا را در سال  ندي پس زده ميتُ ناشرها با

منتشر را در كشور افغانستان  »لـولـيـتـا«برگردان فارسي از  ،در كانادا اـيـن درامـرم پـفرهيخته از ايران بنام اك
رزو در آ ت وميان ني از پارادوكسِ خوب اي هنمون سانسورشود كه  ميه ما خوانندگان ثابت بديگر  بارِ. كند مي

هدف تحميلِ  اممنوعيت ب برچسبِ شودها. مي هك چناندربرابر شد اگرها  چه ميجهان  – است واقعيت مقابل
 هدفي، اما چنين كند ميسنگيني اثر هنري ن آسر  بر اش سايه است كهيك اثر  نشر عدمِدر نهايت محدوديت و 

سدها  ،آمدنِ موجود ممنوعه شده و نويد خود در مخاطبانِ و استقبال شتياقا ،نيروي كنجكاوي در عمل مغلوبِ
و سازش هنرمنداني كه آثارشان را به تيغ سانسور و حذف و جايگزيني   هاي درد و رنجشكند.  ميهم  دررا 
چه ا ـه ـيـــنــلـس براي چاپ مجموعة دابـــويـج زـمـيـ. جست خواندنيو تامل برانگيز و  فراوان دـردنـپـسـن

 انتشارِ آنبه بود كه موفق زيبا  ةز پايان نگارش اين مجموعاهشت سال پس از گذشت و عاقبت  ردا كه نبمشقته
   .)  http://poets.ir/1395/17619مراجعه كنيد: نيا  به مقالة اكرم پدرام در اين خصوصرديد (گ
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انتشارِ چنين كه در صورت  داد وف را ديده بود به او هشدارـاكـابـاي نـتـيـولـيك ناشر آمريكايي كه ل
  . هاي زندان شت ميلهپاز عاقبت راويِ داستان نخواهد بود:  تر متفاوت ايشاندوي  هرسرنوشت  ،كتابي

 است و تقدير ستايش درخورِچنان شان اي آثار هاي مترجمهمچنين در و  هنرمنداندر چنين بردباري و پشتكار 
        . نسازند شان دور را از ذهنها  ناپذيري ها و سازش دشواري چنينهرگز ي آثارچنين مخاطبان شايسته است  كه
  رگ؟ـرِ مـنـر يا هـنـه رگـم
ر ـنـه": داده استارائه  هم رـنـاز هعريفي تا نوشته، ـكـافـك ثرا» ســخـم« كـتاببر كه  قديـندر وف ـاكـابـن

به همان دليل ساده كه  ،هركجا كه باشد همنشين افسوس است اييـبـوس. زيـسـزيبايي و اف ميانِ جمعِ ييعن
خوانندگان نيز چنين رويكردي نسبت به اگر نيكو خواهد بود   "ميرد. : زيبايي همواره ميفناستزيبايي محكوم به 

را در  »يـزن ردنـوت به گـدع«ناباكوف رمان شناختي را در خوانشِ خود از لـوليتا حفظ كنند.  هنر و نگاه زيبا
و ناباكوف خانم و آقاي ري، تنها فرزند ـتـيـمـبرگردان انگليسي آن توسط دينوشت ( به زبان روسي 1935سال 

. اين داستان كه در مكاني غريب اتفاق )در دسترس قرار گرفت 1959با مشاركت نويسندة كتاب در سال 
كشد. او كه به اعدام  وس را به تصوير ميـاتـنـيـسـنـيـمعلم جواني بنام س آخر از زندگيِ ةافتد، سه هفت مي

دارد: خود  از زندانبانِتنها دو تقاضا  ،خويش است    بر گردن جالد  محكوم شده و در انتظار فرود آمدن تيغِ
 اتوسـنـيـسـنـيـسبراي . خويش انـمـيـپ تـسـس سرِـمـالقاتي با هم امِـجـان و دامــخ روز اعـاريـن تـتـسـدان

همان گمان دارد كه مرگ  است و اوو تُهي از واقعيت جهاني كه در آن زنداني شده سراسر پوچ و واهي 
  كند.  به جهاني واقعي متصل ميگونه را  همو ست كه اين جهانِ راهرويي

 ابماند  ميخواننده  ،)ارگردان اين نمايشك مِادر مق( والديمير ناباكوف لوليتا وو  هامبرتهامبرتبا مرگ 
به   ا در قالبي نوـيـن درامـرم پـاكشايستة با ترجمة  متني كه – رسيدهش دستب اـتـيـولـل كه با عنوانِمتني 
معروف  ةنظريه پرداز فرانسوي، مقال ارتـروالن بخود در زبان فارسي ادامه خواهد داد.  غرورآفرين حيات

ده رخ ـنـسـويـرگ نـمدر ازايِ د ـايـده بـنـوانـد خـولـت"برد:  به پايان مي را با اين جمله» فــؤلــمرگ ــم«
   "د.ـده

  وار گونه و خـورخـه ك: ارنـسـتـبـس
 است كهبيگانه شده و  رانده به همان اندازه از لحاظ اجتماعي ،سـويـج ةنوشت »زـيـسـولـي« لومِـُـبد ـولـوپـيـل

 هچشم ب 1899سال  روي دـگـنـيـمـس و هــورخــوف، بـاكـابـن. اخالقيلحاظ ا از ـتـيـولـت لهامبر هامبرت
بك است. شيوة ژورناليستي وف تركيبي از همينگوي و بورخس در سـاكـابـن جهان گشودند. به عقيدة من

. دهد ميفريب را  سطح اغلب خوانندة در دهد، مي هئـارااو  ئياتي كهزجتمام پرداختن به  با ،نگارشهمينگوي در 
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كه گاني تنها خوانندشهرت دارد،  نويسي داستان در خـيـ ـوهــلِ كـاصو  ذفـــح وريــــئــــت  كه بههمينگوي 
در سفري د را با خود نداستان باش پازلِشده از  هاي مفقود اصي در عمق براي يافتن تكهغومشتاق به 

كه نمادها و هايش  در داستانفضاي جادويي خلق  بادر هزارتوهاي خود س ـورخـب. كند ميهمراه انگيزتر  هيجان
ميان واقعيت و خيال را مرتبا جابجا  مرزِ بازِ زبردستي همچون شعبده زنند، در آن موج مي و اشارات ها استعاره

 ادبيات و نوشتن" در نظر بـورخـس ؟دشتواند با يزي ميچچه  دقيقا خارج از جهان متن واقعيتبراستي  كند. مي
   "آگاهانه است. ديدنِ رؤيا همان

  هـا وردهآيـافـتـنِ 
در بودن آثاري شبيه به ه خاطر بسپارد: مطالعة چنين را بتا بايد نكته اي ـيـولـخوانندة اثري در قد و قوارة ل

 اري وموفق به حفّش بهمراه آورده ابزار ابزاري كه در جعبه . خواننده با توجه به تعداد و تنوعِاستجزيرة گنج 
 پرداز آمريكايي، ، نظريهرـالـان كـاتـانـجشابه همان تعريفي است كه . اين ملذت خواهد شدو كشف جستجو و 

خوانندگان  ديگردر قياس با  )واجد شرايطندة توانا (خوانميان كه وجه تمايز  "يـــادب شِـــوانـــت"تحت عنوان 
اروتيك و نوشتة يك لوليتا را فراتر از  ،هميمگي ژويناديده گرفتن چنين كند.  از آن ياد مي ،ست آثار ادبي

در "گويد:  مي  هامبرتهايي مانند  شخصيتناباكوف دربارة  رد.بپورنوگرافي نخواهد تحت عنوان آن بندي  دسته
ندارد برايم اهميتي كوچكترين اين موضوع شكي نيست اما هيچ آنكه برخي از شخصيت هاي من بغايت پليدند 

 فضايِهمان هيوالهاي سوگواري كه در مثل من موجوديت دارند، درست  دروني از جهانِخارج چون ايشان 
تا بيرون اند  هآورده شدنين مكاني چ بههايي كه  عفريت –د نلل به چشمتان مي خورـجـي مهاكليسااز بيروني 
   ".بر همگان عيان شود نشانه شدانداخت

دكتر جكيل و آقاي "(شخصيت شرور كتاب  "دـايـآقاي ه"هامبرت كه در جايي از رمان خود را  هامبرت
در جويد تا  نيروي درمانگر ادبيات در خلق داستان بهره مياز كند،  ) معرفي ميرابرت لويي استيونسناز  "هايد

ون نـج شايد ا از تالمات خالص كند.خود ر در زنجيرِ ، ذهنِاي و معجزه نين زايشچ لطف هبتنهاييِ خويش و 
بتواند در درك  هوردآ "اـادهـمـا و نـه انهـشـن"كوتاه  در داستانناباكوف آنرا كه ، موضوعي روانشناختي يـاعـارج

افتد (عملِ خواندن)  آنچه كه در پيرامون ما (متنِ لوليتا) اتفاق مي هر ،تعريفطبق . بهتري از لوليتا كمكي كند
  شود. اي غيرمستقيم و رمزآلود به خود ما داشته و بر موجوديت ما اثرگذار مي اشاره

  اني كه شـمـايـيـدـابـنـجـيـالـع

 16در "مرگ هامبرت . ت منصفه استئهي خطاب به درگذشتههامبرت  ة هامبرتـامـنـرافـتـتا اعـيـولـرمان ل
در  افتد.  اتفاق مي "هاي قلبي شدن سرخرگ اش، در اثر بسته ، درست چند روز پيش از آغاز محاكمه1952نوامبر 
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. دهد قلقلك ميآن را باصطالح شده و خواننده مرتبا تحريك ذهن  گر از فرايند خواندن لوليتا، بخشِ قضاوتطول 
جدال ميان نويسنده و خواننده همان  ،تنها كشمكش" :وفـاكـابـقول ن به – گيرد مي نزاعي درالبته در اين ميان 

ناپذير وغيرقابل  اتكا راويِبر دوشِ اوست، در داستان كه بارِ كشيدن روايت هامبرت  هامبرتمنافع از  تضاد "است.
 رمِدر فُ ،انـزب از قدرت جادوئي درتا در تالش است دام م ،تمامو زيركيِ كه با وقاحت سازد  مي اعتمادي
در حالِ مطالعة آن است ه او چه آنكخواننده را قانع كند  كرده و )سوءاستفادهاستفاده (يا  هاي روايي تكنيك

 "غرض باشند. بي يمن خوانندگان اميدوارم مخاطبِ" :خوانيم مي 32فصل در . ستنيعاشقانه  يداستان چيزي جز
تنها گذاشته و يك اتفاقات ندان اين فرصت را به او مي دهد تا خواننده را با روايتش از در ز گو قصه هامبرت مرگ 

و  ، انتقاديگر پرسش خوانندگانِ لوليتا و ذهنِ ديگر پا به فرار بگذارد، اما اين بار نه با لوليتا بلكه از دست بارِ
جستن از نيرويِ  با بهره قاپند تا م را از دست يكديگر ميقلبارها شان. گويي هامبرت و ناباكوف اي گر جستجو

 اثرِمان،  بر قضاوتآخر  دستو ديدگاه  بر ،تحريف شده حقيقتبا نمايشِ ، هاي روايي تكنيكدر  مسحوركننده
لوليتا  ةد، در مقدمـرويـر، روانشناس خيالي پيرو مكتب فـي يـونـان ري جـدكتر ج. دنبگذارخود را  دلخواه

راستي چطور توانسته با قلم نرمش  جوانمرد. اما به طبيعي و نا ست غير گمان آدمي بي"نويسد كه هامبرت  مي
كه  ند در حاليكي كتابش  سا فريفتهآ مهرباني به لوليتا و دلسوزي براي او را چنان مجسم سازد كه ما را معجزه

   "اش بيزاريم! همزمان از نويسنده
هاي  گفت و شنود و پرسش و پاسخ براي شفافيت بيشتر و كشف انگيزه طاليي فرصتبا مرگ راوي، 

تواند فشار رواني و عاطفي عميقي بر خوانندگانش وارد  لوليتا ميخواندن شود.  از خواننده نيز گرفته مي ،هامبرت
 انشقراراش مورد خطاب  شود كه هامبرت در اعترافنامه اي مي بخشي از همان هيئت منصفه كند. خواننده

، لوليتا نيز ما را در جايگاه وتـيـال سي اـتاز » عـامـاي جـسـيـلـرگ در كـم«مانند پايان نمايش  و دهد مي
سر بر چي كه هراز ال اصتو  !چي خيال كردي" :كند كه زمزمه مي نما در گوشناباكوف دهد و  داوري قرار مي

  "نيستي. جدا ميادلوليتا و هامبرت و ديگران 
ت را ـبـك هايي كه قـديـس خوانيم كه شواليه مي» مرگ در كليساي جامع«نامة  نمايش يِپايان ةصحندر 

آنها  .دهند و تماشاچيان را مورد خطاب مستقيم خود قرار ميرسانده جلوي صحنه  خو را به اند به قتل رسانده
از  انهآ. قاق افتادهكه در جلوي چشم بيننده ات بـكـت قتل قـديـسيعني  ،عملِ خودبه توجيه كنند  ميشروع 
آنها  تاييدي بر عملِ مهرِ –هاست  شواليهروايت  تاثيرِ تحت كه – خودجديد خواهند كه در قضاوت  ميبيننده 

 واقعيت پيش رو دريسه مقا( را صادر كنداست شان اي روايتو اثرگرفته از مورد پسند  زده و سرانجام حكمي كه
  . نخواهد بودنيز خالي از جانبداري  ،تهگذشوقايع روايت از واضح است كه ر پ .)نآبازنمايي از مقابل 
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هاي  و روايتاز حقايق دار  خدشههاي  واقعيتتاثير اين ما هستيم كه در مقام خواننده، بيننده و يا شنونده تحت 
       هاي ديگري را بگشاييم. بنديم تا پرونده هايي را مي پرونده همواره ،نهاآاز  ستكاري شدهنگ و دگُ

  2هـامـبـرت به تــوانِ 

را احاطه كرده  مان ا و حيات و هويت و انديشه، محقيقت بيانِ تنها واقعيت موجود و يگانه ابزارِزبان در مقام 
 همچنانواژگان  خلقِبا انديشه و  و اين انسان است كه در قالبِ وجود است زبان خانة" :رـدگـايـبقول ه .است
 درخشد. ميهم تفاهم ءوازه سوآرپنام  ان است،يدر م »انـبز«هرجا كه پاي  ".از اين خانه است نگهباني دار عهده

در  –ز كگريز از مرديگري جانب مركز و يكي  –از وجود دو نيرو  پرداز روس، ، نظريهنـيـتـاخـل بـيـئاـخـيـم
 ديگري آنها را ازو  هدايت(همگرايي) يز را به سمت و سوي يك نقطة مركزي چهمه اولي . سخن مي گويدزبان 

ركز و مجانب نيروي  ) نمونة خوبي برايدر شعر(نظم  زبانِ ،نـيـتـاخـبتئوري در ازد. س مي (واگرايي) مركز دور
تواند به فهم بهتر و لذت بردن از  نستن اين نكته ميدانيروي گريز از مركز است. نمونة مناسبي براي  نثر زبانِ

ست كه شعرگونه سروده و در خلق آن از زباني فاخر و  نثري لوليتارمان كتابي مثل لـولـيـتا كمك كند. 
شده است. براي درك و تمجيد از چنين هنري، از سويي خواننده استفاده اي  بطور حرفههاي روايي  تكنيك
از سوي ديگر چنين  اما ،داردرا ن و سپردن خود بدست طوفانِ وقايع نآي فضادر  ور شدن اي جز غوطه چاره

  جدا باشد. گوئي چون هامبرت قصه هاي از فضاحت شدن و آزرده خاطر  تواند از قضاوت در احوال راوي تعمقي نمي
  دورتـر از نـزديـك :تـصـويـر در تـصـويـر

را از دست  رفته تمام هويتش در جهان واقعي رفتهاو . است شدههامبرت بدل  نها به تصويري در تخيالت تلوليتا 
گو  قصه از كتاب، هامبرت فصل نخست. در يابد ميذهن ناپدري مجنونش تقليل  رتصويري داندازة به  تنهاداده و 

هار فوت و ده اينچ قد با يك لنگه جوراب. توي شلوار چبود، لوي خالي،  »  لو« اهصبح ": كند ميچنين روايت 
اما در آغوش من » رسدلو«هاي اداري  هاي فرم روي نقطه چين». دالي« بود و تو مدرسه »لوال  « اش  راحتي

 ،نشستهش لوليتا روي پايكه  در حالي هامبرت،  ، پيش از مرگ شارلوت (مادر لوليتا)14فصل در  "هميشه لوليتا.
انگيزِ  نوآوري خودم بود، لوليتاي هوستا نبود، بلكه يوار مالك شده بودم لول واقع آنچه ديوانه اما به"گويد:  مي

پوشاند، لوليتايي كه ميان من و او  گرفت و مي ليتايي كه آن يكي را در بر ميولوليتا، ل از تر ديگري، شايد واقعي
  "اي از آنِ خود. اي و بي هيچ زندگي هيچ آگاهي شناور بود و هيچ آرزويي نداشت، و به يقين بي

و كرده  پيدا را – خود رقيب عشقي – يـتـلـئوـك  رـلـام كجهامبرت سران هامبرتدانيم  ميهمانطور كه 
با خودش او رويارويي در اصل و  هامبرت خوديِ حكايت از ديگر روز قتلرساند. توصيف وقايع در  او را به قتل مي

دوباره به جان هم " خوانيم:مي  35دارد، گويي مقتول وجه ديگري از شخصيت خود قاتل است. در فصل 
دوشمامبرش  بر زمين غلتيديم. زير رب  رـگـديـمـل هـغـا توي بـپ و  تـي بي دس ندهـافتاديم. مثل دو بچة گ

و غلتيدم. ما الخت و شهوتي بود، و وقتي او روي من غلتيد احساس خفگي به من دست داد. دوباره من روي 
  "غلتيديم.روي من غلتيديم. آنها روي من غلتيدند. ما روي ما 
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اـه هــلـيـم ول ـيـم  
يابد  درمياو رسد،  به هامبرت مي اي از لوليتا وقتي نامهست.  بند در لوليتا نگ و درآزادي، درونمايه اي غريب و گُ                              

خود را به  لوليتا ناپدريِست.  نيازمند انيز  بزودي مادرخواهد شد و به كمك مالي ازدواج كردهلوليتا كه 
تنها مردي كه او "ي ـتـلـئوـر كـلـكخود بهمراه لوليتا داستان گريختن در اين ديدار رساند.  اش مي معشوقه

انتخاب لوليتا در سبك كند. ناپدريِ عاشق پيشه با احترام به استقالل و  را براي هامبرت بازگو مي "شيدايش بوده
اش، پولي كه از دارايي مادرش به لوليتا مقروض بوده را به او  نگاه به گذشتهآزاديِ او در نوعِ بخصوص  زندگي و

  .كند ميداده و آنجا را ترك 
گويد:  مي» وـاهـيـم و هـشـخ«در خلق خود  ةاز تجرب 1956ر مصاحبه اي در سال ويليام فاكنرد

اي با شلوار گلي كه از درخت گُالبي باال رفته تا شاهد اتفاقات در مراسم تدفين  تصوير ذهني از دختر بچه"
 ناباكوف "گزارش كند. ،اند ايستاده ارظه انتبو مادربزرگش باشد و آنها را براي برادرهايِ كنجكاوش كه زير درخت 

نويسد  مياي  هشامپانزدر خلق لوليتا از  خود در خصوص منبع الهام به كتاب افزود، 1956در بخشي كه در سال 
توسط پس از آنكه و  ها ماهطول در بود.  اي خوانده او مقالهراجع به در پاريس  اي در روزنامه 1939سال  دركه 
آنهم  ،نخستين نقاشي موفق به خلقِ اين شامپانزه سرانجامو نوازش قرار گرفته بود، عطوفت ندي مورد مدانش

قفسش بر  هايِ ميلهچيزي نبود جز كشيدنِ طراحي . اين شده بود در تاريخبراي اولين بار  توسط يك حيوان
  روي كاغذ.

چنان كه در داستان  –شود  فرصت طالييِ استفاده از قلم براي خلق آزادانه مهيا ميكه وقتي حتي 
. شيرينيِ كنند و خودنمايي مي شوند هاي قفس (زندان) هستند كه ترسيم مي اين ميله –شامپانزه خوانديم 

 نماياند ميبازي ديگر خود را رمفُدر كه حضور پر قدرتش گرايد  ي ميتلخ به از دست رفتنش چنان آزادي با ترسِ
 "زيبايي و افسوسِ از دست رفتنش."كرده: شبيه به همان تعريفي كه ناباكوف از هنر ارائه  درست –

دهند، شبيه به همان  اش يكديگر را انعكاس مي هامبرت، همان كسي كه اسمِ كوچك و نامِ فاميلي هامبرت
 كند. او كه در زندانِ را ترسيم مي خود و تصويرِ ميله هاي قفس ش را بازگوست كه قصة اسارت مقلديشامپانزة 

مرزبندي شده كه آزادي در  هاي اسارت ميله با اش آنچنان فضاي ذهني ،وسواس و دغدغه خويش حبس شده
به ميان آورده همچنان سخن از اسارت  ،ظاهري در آزادي. گيردنآن قرار  الشعاعِ تحت تواند نمي دلخواه اثرِخلقِ 
سـامـوئـل  بقول – ها را هم بايد افزود زندانِ زبان بودن در بيان واقعيت حبس دربه چنين اسارتي، كه  شود مي

   "د.ـنـدان يـان مـت كه واژگـس يانـمـم هـدان يــن مـه مـچـر آنـه"بـكـت در رمان مـالـوي: 
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  آن ديگريلِ ـابـآنو  اينلِ ـابـآن
 يو دختر شاعرميان اي  اشقانهعرابطة روايتگر و (نويسندة شهير آمريكايي) ــن پـار آلـاز ادگ »ـيل لـابـنآ«شعر 

با رابطة نيز لوليتا رمان در . شود  ل ميدببه يك تراژدي مرگ زودهنگام دخترك با است كه ساله  سيزده
تنها چهارماه پس از آشنايي هامبرت و . اي روبرو هستيم سيزده سالهنامِ هامبرت و آنابل  هامبرت اي ميان عاشقانه
  هامبرت مشغوليِ دلو  رود حصبه فرصت بيان چنين عشقي از كف ميبيماري ا مرگ دخترك دراثر آنابل، ب
واژگان  دايرةبه  ، در شباهتي با جويس،اي كه ناباكوف : واژهnymphetرابطه با دختركان نوبالغ زودرس ( برقراري

 ي در آن است كه راويِـل لـابـشان از آن هايتفاوت ادگار و والديمير در روايت .شود مي افزود)در زبان انگليسي 
   گردد.  رفته ميكف اما هامبرت بدنبال جايگزيني براي معشوقة از  گيرد در كنار گور معشوق آرام مي،وـن پـآل

ست كه گويي در  ييخواننده با شخصيتهاشدن  شود، مواجه ديده ميآثار ادگار آلن پو نكتة ديگري كه در 
 ةگذشتست كه  ييهافضا چنينو پس از خروج از اند  شدهمرتكب اعمالي چون قتل  اي گونهحرس فضاي سورئال و

در شعرگونة هامبرت ات اعتراف ست.ا خوبي نمونة »سياه گربة«داستان در اينجا  –كشند  خود را به چالش مي
  كند.   براي خواننده ترسيم ميهم را  مشابه يفضاي ،گذشتهز وقايع ااو  ةفيلتر شددار و  خدشهروايت 

 هـايــش او و پـَروانـه

معلم محبوبي داشتم كه "گويد:  مي 1993اي در سال  ديـويـد فـاسـتر واالس، نويسنده آمريكايي، در مصاحبه
آرامش  ردادنپخوانندة پريشان احوال و  آرامش در جانِ وردنِآفرودگفت: رسالت يك داستان خوب،  هميشه مي
بدرود آرامش و آسايش وادي اي هرگز ما را در  است. هنرِ حرفهدغدغه  و بيخوانندة آرام جانِ  ازو اطمينان 

را  خواننده، لوليتا ؛آفريند را ناباكوف نويسنده مي  هامبرت ؛هامبرت روايت مي كند  لوليتا را هامبرت ".نخواهد گفت
 –هاست  تر از شخصيت كه عمرشان طوالني –خوانندگانش  بهمراه ست كهاـتـيـولـل ي بناممتناين . آفريند باز مي

آينده بر گذشته اريذگو چنين است تاثير( دده خويش ادامه مي به حيات( .  
براي  مكاني كه او سرانجامدرخصوص از او كه  اي در پاسخ به پرسش مصاحبه كنندهناباكوف 

ران ـرو و يا ايــها در كشور پِ آوري پروانه قصد دارم به جمع": هگفت ،رسيده بودپ خاب خواهد كردنتگزيدن ا كنيس
هايش عمري جاودانه، به دور از ساية  در كلكسيونو  آگاه بود بخوبي ها كوتاه پروانه والديمير كه از عمرِ "ردازم.پب

جاودانگي هايش به  و لوليتا را در آلبومي از كلكسيون هامبرتبخشيد،  به آنها مي تاريخزمان و  مرگ و زوالِ
مصون  پذيري از گزند روزگار و زوال ،موجود در آنها به لطف زبان فاخر و تكنيكهاي رواييناباكوف  آثارِ رساند.

 ي ايفامشاركتنقش و معنا  توليدو در شته رداب كنندگي از مصرف دست گانشان بخواهندخوانند مانند تا از يم
در واقع زماني "نويسد:  مي (Plato’s Pharmacy) »داروخانه افالطون«دا، فيلسوف فرانسوي، در ـژاك دري .كنند
ديد نخستين قوانين نگارش و قواعد بازي خويش از  زيپنهان سا بازيِن خطاب كرد كه در ـتـمتن را متوان  مي

ـَرنـده ، نقطه نخستينناظر، در  شود.بـ" 


