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توضیح ویراستار

هرنویسندهایسبکیداردوچهبسااینسبکدرخاللآثارشنیزعناصری
بوده. ابتدا از که زمینۀکلیهماناست البته یاکاستهشود، افزوده آن به
نابردباری، شایدخوانندۀ نیست. مستثنی کلی قاعدۀ این از هم پروست
چونمن،بدونآنکهمؤخرۀاینکتابرابخواند،بهنامههامراجعهکندو
ببیندکهازنشانهگذاریدرمتنخبرینیستیاجملههاآنچنانتودرتو،
مترجمناشی

ً
»فرعیوضمیمهشده«استکهبهاینگمانبیفتدکهاحتماال

بودهاستوویراستارنابلد،اماواقعیتایناستکهسبکپروستدراین
نامههاچنینبودهاست،آنچنانکه»لیدیادیویس«همدرمؤخره،سخن
پایانیمترجم،بهتفصیلازآنیادکردهاستوازقولآندرهژیدنقلمیکند
که»پروستصحبتشپیوستهباجملههایمعترضهقطعمیشود.«بنابراین
مترجموویراستارباآگاهیازاینسبک،بهتعمدتاآنجاکهمیتوانستند
کوشیدندآنتودرتوییوضمیمهشدگیجملههاحفظشودونقطهوویرگول
اضافهایبهمتنافزودهنشود.پیشنهادمیکنیمخوانندگانیاازبخش»سخن
پایانیمترجم«شروعکنندیاصبروشکیباییپیشگیرندتاباسبکنویسنده

آشناشوند.
مهدیخطیبی



مارسلپروست/۷

پیش گفتار

نتیجۀکشفی ازواقعیتو مجموعۀحاضربهشکِلرمانیکوتاهوبرگرفته
هیچچیز ابتدا که خانمی به خطاب نامه بیستوسه است: شگفتانگیز
دربارهاشنمیدانستیموسهنامهنیزخطاببههمسراینبانوِیناشناس.
کاشفبهعملآمدخانمماریویلیامز۱،همسریکدندانپزشِکآمریکایی،
همسایۀمارسلپروستوساکنطبقۀسوِمساختمان۱۰۲دربلوارهاوسمن
سِر باالی درست ویلیامز۲، دی چارلز دکتر دندانپزشکِی مطب است.
دو بین که دارد قرار نیماشکوبی از باالتر طبقه دو یعنی بینوا، پروسِت
طبقۀساختمانواقعشدهاستوهمینامرسرمنشأرمانیاستدرقالب

بیستوششنامهکهازتشویِشناشیازسروصدانشئتگرفتهاست.
چیززیادیدربارۀخانمویلیامزنمیدانیم.ماریپالو۱۸۸۵،3بهدنیاآمد
و۱۹۰3باُپلامِلر۴،کارمنِدشرکتبیمۀدریاییازدواجکرد.۱۹۰۴ازپلامِلر
صاحبپسریشدکهپروستاورامیشناخت.ژوئیۀ۱۹۰۸ازهمسرش

جداشدوهمانسالبهآپارتمانیواقعدربلوارهاوسمننقِلمکانکرد.
بهواسطٔه نبود(. آن آخریِن )اگرچه بود همسرش دومین دندانپزشک
نامههایپروستدرنظرماچنینجلوهکردکهاینخانمشبیهقهرماِنزنرمان

WilliamsMarie.۱؛همسایۀمارسلپروست.
CharlesD.William.۲؛همسرماریویلیامزوهمسایۀمارسلپروست.

MariePallu.3؛همانخانمماریویلیامزاست.درواقعویلیامزنامخانوادگیهمسرشاست.
PaulEmler.۴؛همسراولخانمماریویلیامز.



مارسلپروست/۹ ۸/نامههایپروستبههمسایهاش

»قلبهایما«اثرموپاسان۱است.همانطورکهمیدانیمآنرمانازدوست
پروست،خانمژنویواستراوس۲الهامگرفتهشدهبود.اینخانمدوستماری
ویلیامزنیزبودکهبهطرزعجیبیبهاوشباهتداشت.اوهمچنینشبیهلورا
هیمِن3روسپیبود.پروستبرایخلقشخصیت اودتازژنویواستراوس
الگوبرداریکردهبود)گوییپروستازطریقاواینفرضیهرامیآموزدکه

یکنفرهمیشهبهچنینزنیعشقمیورزد(.
سلستآلباره۴،نویسندۀکتابآقایپروست،کهمنشیپروستبودو
امورمنزلاوراادارهمیکرد،دربارۀاینزوجسخنگفتهاست:»درطبقۀ
بود غریب و عجیب مردی که آمریکایی دندانپزشک آن ویلیامز، باال،
زندگیمیکرد.]...[ویلیامزبهورزشعالقهمندبودوشنبۀهرهفتهباشوفر
طبع

ِ
خودراهیبازیگلفمیشد.اوباهنرمندیبسیاربرجستهومطبوع

ازدواجکردهبود.اینزنیکیازتحسینکنندگانبزرگآقایپروستبود
واینموضوعرادرنامههایشبهپروستعنوانمیکرد.بهیاددارمچنگ
آپارتمانشدرطبقۀسوم،درستباالیمطبهمسرش،قرار مینواخت.
داشت.ازنظرآقایپروستآنهازوجینامتجانسبودند.بهنظرمپروست
و بودند شبیه هم به آنها اما نداشت، ویلیامز خانم از چندانی شناخت
میدانماوتاحدیسبکلطیفوپالودهایرادوستداشتکهخانمویلیامز

Maupassant.۱؛آنریرنهآلبرگیدوموپاسان،نویسندۀشهیرفرانسوی،زادۀاوت۱۸۵۰ودرگذشتۀ
ژانویۀ۱۸۹3.

GenevieveStrau.۲؛دوستبسیارصمیمیونزدیکمارسلپروست.ماریژنویورافائلهالوی،
همسرژرژبیزهبود.ژرژبیزهدر۱۸۷۵درگذشتوژنویوباامیلاستراوسازدواجکردکهوکیلیثروتمند

ومجموعهدارآثارهنریبود.
3.LauraHayman

CelesteAlbaret.۴؛سلستآلباره،نویسندهومنشیمارسلپروست.

بهواسطٔهآنافکارواحساساتشرادرنامههایشبهتصویرمیکشید.۱
شخص دو نامههاست، از مجموعهای بهصورت که رمان این در
مکاتبهکنندهدرسبکنگارشبایکدیگررقابتدارند.»بهواسطۀٔلطفیناشی
ازسخاوت-یانمایشیازتأمالتواندیشهها-شمابهنامههایمبرخیاز
ویژگیهاینامههایخودراعاریتبخشیدید.نامههایشمابهدلمینشینند
این پروست دارند.« طبع

ِ
ودرونداشتیمطبوع وسرشت،جوهر،سبک

جملههاراخطاببهخانمویلیامزنوشتهاست.مانامههایخانمویلیامز
نداریم. نیز باپروستمکاتبهداشتند افراددیگریکه نداریم)نامههای را
نامههاییکهبیتردیدقربانیاحکامیاسفناکشدند(.جالباینجاستکه
ایننامههابیندوهمسایهوازیکطبقهبهطبقهایدیگرردوبدلمیشدند
وگاهیحتیازطریقپستارسالمیشدند.درتکتکنامهها،پروست
تمامافسونوفریبندگیخودرادرقبالخانمویلیامزبهکارگرفتهاست.
حسشوخطبعیوطنزدرخشانش،ادبونزاکتشومهارتشدرتعریفو
تمجیددرتمامنامههانمایاناست.قطعنظرازمیلوافرشبهخشنودکردن
همسایهایکهقادراستسکوتیرابرایشفراهمآوردکهبدانمحتاجاست،
نوعیحسهمدردیحقیقی،نوعیمهربانیوعالقهبهخلوتنشینیدیگر
درخوداحساسمیکند.گوییآنغایِبهمیشهحاضرنقشمادرانۀآنزن

رنجوِردیگر،خانماستراوس،راایفامیکند.
نامههادرخصوصچهموضوعهاییبودند؟اولازهمهنامههابرکاری
داشتند. داللت آن از ناشی سروصدای و میشد انجام باال طبقۀ در که
ساعتهاییکهپروستمیخوابیدیامشغولبهنوشتنبود،اینسروصداها

و کرد منتشر را آلباره سلست خانم اثر پروست آقای کتاب الفونت، رابرت انتشارات ۱۹۷3 در .۱
خانمباربارابریآنرابهانگلیسیترجمهکرد.اینکتابسیصدوهشتادودوصفحهاستودرصفحۀ
یکصدوهشتآنچنینآمده:»خانماستراوسبیماِردکترویلیامزبودومعتقدبوددکترویلیامزبهترین

دندانپزشِکپاریساستواصرارداشتپروستبهاومراجعهکند.«
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باعثرنجوعذابشبودند.»وقتیازمنخواستیدبررسیکنمصداییکه
نتیجه این به نه، یا آشپزخانهاست ازروشویی بهگوشمیرسد صبحها
رسیدمبهتربودبامالحظهمیبودمونمیگذاشتمآبچکهمیکرد.سؤال
آیاصدایچکۀآبباصدایچکشهاقابلمقایسهاست؟ منایناست
همانطورکهورلن۱دریکیازشعرهایشمیگوید:"تراوشقطرۀآبروی
خزه،بهساناشکیاستکهفرومیریزدتاتوراخشنودکند."«درحقیقت،
کاهیهمراهمیکندوهمین

ُ
ف باتشبیهی را پروستتماماظهارهایخود

قیاسهایخندهآورموجبمیشودبهدرجۀواالتریازاستادیفنوهنر
نائلشود.زیراهمهچیزازخودصداساطعمیکنند،حتینقاشان،مانند
آوازسرمیدهند.»بهطورمعمول،یکنقاش، تنورمعروف یکخوانندۀ
بهخصوصنقاشساختمانبراینباوراستبایدهمزمانمانندجوتودی
بوندونه۲نقاشیکندومانندژاندورسکه3آوازسردهد.اینسروصدادر
مقایسهباسروصدایبرقکارساختمانهیچاست.امیدوارموقتیبهخانه
برمیگردیدبااثریهنریمواجهشوید؛اثریکههیچچیزازنقاشیدیواری

کلیسایسیستین۴کمندارد...«
پروستدرنامههایشبهموسیقینیزپرداختهاست.زیراخانمویلیامز
عاشقموسیقیبودوچنگمینواخت)شایدپیانوهممینواخت(.»کالری
بهمنگفتچهنوازندۀقابلیهستید.آیاهرگزاینامکانفراهمخواهدشد

چهرههای از او .۱۸۹۶ ژانویۀ درگذشتۀ و ۱۸۴۴ مارس زادۀ فرانسوی، شاعر PaulVerlaine؛ .۱
مکتبسمبولیسمدرفرانسهبود.

GiottodiBondone.۲؛نقاش،دیوارنگارومعمارسدۀچهاردهمایتالیاکهسبکنقاشیگوتیک
وبیزانسیوینقطۀآغازینتوسعۀهنرغرببهشمارمیرود.اودرهشتمژانویۀ۱33۷چشمازجهان

فروبست.
JeandeReszke.3؛خوانندۀمعروفاپرا.او۱۸۵۰درلهستانمتولدشدو۱۹۲۵درفرانسهازدنیا

رفت.
Sistine.۴؛کلیساییمعروفدرواتیکانرمکهبهخاطرنقاشیهایمیکلآنژرویسقفآنشهرت

دارد.

نزدشمابیایموازنزدیکنواختنتانرابشنوم؟کوارتِتسزارفرانککهنامش
سعادتجاودانیاستوکوارتتهایبتهوون)درواقعتنهاقطعاتموسیقی

کهدرمنزلدارم(ابژههاینوستالژیکترینآرزویمنهستند.«
نوشکفته و جوان دخترکان یا زالزالک توصیف به که کسی پروست،
لدردستومعجزۀجمعۀ

ُ
میپرداخت،اپرایپارسیفال۱رابادوشیزگاِنگ

پاک۲تحسینمیکرد،حالگلهارادربطنایندوستیومکاتبهاشجاداده
بود.اوبرایبانویجواندستهگلمیفرستادودرنامهاشنطقیشعرگونهو
خیرهکنندهدروصفُرزهایپاییزیایرادمیکرد.اوبرتواناییخویشدر
استفادهازاستعارههاوآرایههایدیرینادبی،کهبازباِنگلهاعجینبودند،
واقفبودواحساسمیکرد»تهرنگیازویژگیهایگلُرزدرتمامزنان

دیدهمیشود.3«
لدرعنوانمجلددوم۴»درجستوجویزمانازدسترفته«که

ُ
زنوگ

اثرسترگبود،دوبارهتکرارمیشوند. پروستآنزماندرحالنوشتنآن
وقتییکیازشخصیتهایرماِندرجستوجویزمانازدسترفته،غزل
درخلق دیگر بار پروست ازحفظمیخواند، را آرِورز۵ فلیکس معروف
تقلیدیادبیازآثاراستادانفن،دانشخودراازشعربهُرخمیکشد.جالب
استبدانید،پروستدر»طرفگرمانت«اینذوقوقریحهدرنقِلشعررا
بهپریگو،نوکریجوان،نسبتمیدهدکهخطاببهروستاییانمینویسد:
»اواینگیجیوُبهتراپیشبینیمیکرد]...[،اوافکاروتأمالتخویشرا

Parsifal.۱؛ناماپراییازریشاردواگنر،آهنگسازوفیلسوفآلمانی.
۲.وقتیپارسیفالاینهمهگلوزیباییاطرافخودمیبیند،شگفتزدهمیشودومیگویداینمعجزۀ

جمعۀپاکاست.
3.»تمامزنانباخونگلهایُرزرنگشدهاند.«بخشیازشعِر»دهاِنظلمتازچهسخنمیگوید«

سرودۀویکتورهوگواستکهدرمجموعۀتأمالِتویکتورهوگوبهچاپرسیدهاست.
۴.درسایۀدوشیزگانشکوفا.

هفتم و متولدشد ژوئیه۱۸۰۶ بیستوسوم فرانسوی، نمایشنامهنویس و شاعر FelixArvers؛ .۵
نوامبر۱۸۵۰چشمازجهانفروبست.
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بااشعارالمارتین۱درهممیآمیزد،گوییمیگوید:گذشتزمانحقیقترا
آشکارخواهدکرد،یااینکه:سالم.«

خاطرهدرحقیقتهرگزخیلیدورنیست.»وقتیشخصیمانندشما
چشماندازهای و دورنماها تمام است، برخوردار تخیل قوۀ موهبت از
موردعالقهاشرادرتصرفخودخواهدداشتواینگنجینهایاستدرونی
کهازسرشتآدمیجداییناپذیراست،امادرحقیقتخانه،جاییکهبا
خانوادۀخودخاطرهدارید،خانهایکهآنراجزدرخیالوتصوراِتپنهان
بهشدت را احساسات که است موضوعی دید، نتوان دور گذشتههای در
برمیانگیزد.«خاطراتزیباموجبمیشدایندوموجودرنجوروشکننده
بتوانندزشتیهاییراتحملکنندکهآنهارااحاطهکردهاند.پروستبیمار
بود،خانمویلیامزنیز،وبهاحتمالزیاداززندگیکنارشوهریکهاغلب
درخانهحضورنداشت،راضینبودوچنداناحساسخوشبختینمیکرد.
دراینرمانمیبینیمخانمویلیامزبرایدرمانبهشهربنیولدولورن۲در
نورماندیمیرود.»بیماریتانمرابسیارغمگینمیکند.بهعقیدۀمناگر
ماندندربستر،شمارازیادکسلنمیکندوحوصلهتانسرنمیرود،آنگاه
میتواندبهخودِیخودمانندیکمسکنقویرویمزاجتاناثربگذارد،اما
خودتان با مصاحبت از است بعید3 بهنظرم اگرچه شدهاید، شایدخسته
من به بفرستم. کتاب چند برایتان میتوانم باشید. شده خسته )تنهایی(
بگوییدچهچیزیسرگرمتانمیکند.باعثخوشحالیاماستاگربتوانم
بور۴فرستادهشدهاست.

َ
کمکیکنم.«نامهایکهدرفصلتابستانوازک

جوانی،زیباییو
ً
»بیماریامدرنظرمطبیعیجلوهمیکند،امابیماریلزوما

فرانسوی. سیاستمدار و نویسنده شاعر، دوالمارتین، دوپرات لوئی ماری آلفونس Lamartine؛ .۱
بیستویکماکتبر۱۷۹۰بهدنیاآمدوبیستوهشتمفوریۀ۱۸۶۹ازدنیارفت.

2.Bangoles-de-l'orne
3.اینجایکلغتازقلمافتادهومترجماثرواژۀدشواررابرگزیدهاست،اّمامنواژۀبعیدرامیپسندم.

Cabourg.۴؛یککموندرناحیۀنورماندیفرانسهاست.

ذوقوقریحۀانسانرادرتصرفخودنگهمیدارد!«
درژرفایبیماری،تنهاییوانزوانهفتهاست.اینکهپروستهمراهیو
مصاحبتخودرابهزنیخلوتنشینپیشکشکند،عجیبوغیرعادیبهنظر
میرسد)نامۀهجدهم(.نامههاییکهپروستدرآنهانهایتهنرخودرا
برایورودبهقلبوذهِنفردیدیگربهکارگرفتهاست،شایدحسادتشوهر
رابرانگیختهباشند.هرچندبدبیاریهایروزگارآنهارانیزتحتالشعاعخود
قراردادوجنگومصیبتهاوویرانیهایناشیازآنبرآنهاتفوقیافت.
نامۀبیستوپنجمبهچشممیآید برایمثال،بازتاباینروزگاِرتلخ،در
رنس۱ جامع کلیسای بمباران از نامه این در خیرهکننده. است نامهای که
سخنبهمیانآمدهاست.خانمویلیامزکتابیبهپروستامانتمیدهد
کهبهتشخیصما»آنچهرانابودکردند«اثرِایدمارالتور۲است.کلیسای
جامعرنس،درسپتامبر۱۹۱۴بمبارانشدودرآتشسوخت.پروستبعد
ازمطرحکردناینعقیدهکهتندیسهاِیسنگِیکلیسایجامعرنس،هم
وارثدورانیوناِنباستاناندوهممنادیلبخندژکونِدلئوناردوداوینچی،
چنینمینویسد:»منتاجاییکهسالمتیاماجازهمیدادراهسفرپیمودمو
بادیدنبنایسنگیکلیسایرنسبههماناندازهمتحیرشدمکهوقتیبنای
سنگیکلیسایجامعشهرونیزرادیدموبهاینتوجیهیاباوررسیدهام،وقتی
طاقهاینیمسوختۀکلیسا،تماموکمالرویسرفرشتگانیفرودآیدکه
بیهیچواهمهایازخطر،هنوزازدرختانشادابوباشکوهجنگِلسنگی
میوههایرسیدهوآبدارمیچینند،حسبشردوستیکههماکنوننیزتقلیل
یافتهاستبرایهمیشهازبینخواهدرفت.«دردناکترازنابودیبناهای

CathedralReims.۱؛کلیساییکاتولیکدرشهررنِسفرانسهکهبهسبکمعماریگوتیکساختهشدهاست.
Latour-Demar.A.۲؛بهاحتمالزیاد»آنچهرانابودکردند«همانکتابیاستکهخانمویلیامز
بهپروستامانتداد.البتهداخلکتابتاریخانتشارقیدنشدهوماباتوجهبهدیگرمنابعبهایننتیجه

رسیدهایمکهسالانتشارکتابباید۱۹۱۴یا۱۹۱۵باشد.
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سنگی،مرگانسانهاستوشاهدمثاِلاینعقیده،نامۀبسیارزیباییاست
کهپروستبرایهمدردیباخانمویلیامزنوشتهاستودرآنبهمرگبرتراند
دوفنلون۱اشارهکردهاست.پروستدرتمامنامههایشازاینفرجامتلخ
سخنگفتهوبامرگرابرتدوسنتلوپ۲ایننتیجۀغاییرادررمانخویش
نشاندادهاست،اماپیشازآنبااوازمرگبرادرشسخنمیگوید:»من
بهشخصهچناناندوهیراتجربهکردهامکهاگرچهمدتهایمدیدیازآن

میگذرد،پیوستهبامناست.«
پروست ازاینرو شد. عالقهمند پروست نوشتههای به ویلیامز خانم
درصددبودبرایخانمویلیامزتوضیحدهداگرقصدداردرماناورادنبال
بعدی مجلد از وچکیدههایی سوان« خانۀ »طرف مطالعۀ به فقط کند،
رمانشبسندهنکندکه۱۹۱۴درمجلۀفرانسوینوولمنتشرشدهاند.»اما
آیاایننوشتههایمنفصلوجداازهم،انگارهودرکدرستیازمجلددوم
برایشمافراهممیآورند؟مجلددومخودبهتنهاییمعناومفهومیرادر
برنداردکهمدنظرمناست.اینمجلدسوماستکهنورافشانیمیکند
وطرحمابقیداستانرابرمخاطبآشکارمیسازد،اماوقتینویسندهای،
اثریسهمجلدیرادردورهزمانهایمینویسدکهناشراندریکزمانبیشتر
ازیکمجلدچاپنمیکنند،بایدپیهاینرابهتنشبمالدکهمخاطباثررا
بهدرستینفهمدودرکنکند،زیرادستهکلیددرهمانقسمتساختمانقرار
نداردکهدرهایشقفلاست.«پروستهمچنینبهخانمویلیامزتوضیح
میدهد،شخصیتهایرمانباآنچهدرواقعیتهستندوباآنچهدرمجلد
بعدانتظارمیرودبسیارمتفاوتخواهندبودوباردیگربراینمونهازبارون
دوشارلوسمثالمیزندومیگویدخوانندهبراینباوراست،بارونعاشق

1.BertranddeFenelon
Loup-SaintdeRobbert..۲؛شخصیتیدررمان»درجستوجویزمانازدسترفته«ودوست

نزدیکپروست.

اودت معشوقهاش است بهتر میکند فکر سوان درحالیکه است، اودت
ندارد(.پروستدر بهزنانکششجنسی بسپارد)چونشارلوس او به را
افشاگرِیبعدیخویشاظهارمیدارد،سواننیزدراشتباهاست:اودتتنها
زنیاستکهشارلوسبااوهمبسترخواهدشد)ایننقلدرواقعدربخش
پایانیرماناحرازنخواهدشدوشایدعشقبازیکوتاهومهیجکنتروبر
دومونتسکیو۱وسارابرنهارت۲باعثشدهاینایدهبهپروستالهامشود(.
پروستمیگوید،بهناچارمخاطببایدبهطرحکلیرمانچنگبزندواین
امرممکننیستمگراینکهمخاطبازمحتوایدومجلدبعدیرماننیز
مطلعباشد.)درحقیقتمنظورازدومجلدبعدی،طرفگرمانتوزمان
بازیافتهاست.آنزماناوهنوزدرمرحلهایازآفرینشاثرشبودکهفکر
میکردطرحداستانرادرقالبمجموعهایسهمجلدیخلقخواهدکرد(.
کجای خندهدار نمایِش این غایب شخص ویلیامز، خانم شوهر اما
تابستان طول در که دندانپزشکی معرکه، خرمگس این دارد؟ قرار کار
مینماید رخ شکوفا« دوشیزگان سایۀ »در میرود، دوویل3 به کار برای
موهای با قدکوتاه پیِر مرد »آن میکند: توصیف اینگونه را او آلبرتین و
او مینشیند. دل به و نیست بد ظاهرش زرد، دستکشهای و رنگشده
وقتی آدمخوبیاست.«شگفتآوراست و دندانپزشکاست بلبک در
میبینیمپروستاجازهنمیدهدهیچچیززندگیشخصیاشهدربرودواز
کوچکترینجزئیاتزندگیاشدررمانشاثرییافتمیشود.حتیممکن

Montesquiou.۱؛روبردومونتسکیو،هفتممارس۱۸۵۵درپاریسبهدنیاآمدویازدهمدسامبر
۱۹۲۱ازدنیارفت.اونویسنده،شاعر،مجموعهدارآثارهنریوازاشرافپاریسبود.

BernhardtSarah.۲؛سارابرنهارتدخترنامشروعیکروسپییهودیبود.چونازکودکیطرد
شدهبود،همیشهبهدنبالتشویقوتمجیددیگرانمیگشت.اوارادهایفوقالعادهبرایپیشرفتکارخود
درتئاترداشتوپرآوازگیاشبیشتربهخاطربازیدرسارایکشیشبود.زیاددروغمیگفت،ازاینرو
پیبردنبهحقایقزندگیاومانندهویتپدروحتیتاریختولدش)شاید۲۲یا۲3اکتبر۱۸۴۴باشد(

دشواراست.مارسلپروستبرایخلقشخصیتبرماازسارابرنهارتالهامگرفت.
Deauville.3؛شهریکهدرشمالغربیفرانسهواقعشدهاست.
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استچنینتصورشود،میتواناسمیواقعیرویهرکدامازشخصیتها
گذاشتودرداستانهررویدادیادآوررویدادیحقیقیاست.

شخصدیگریکهپروستدرنامههاازاوسخنگفته،امااغلبازطرف
است.کالری واقعشده،کالری موردغفلت پروست شرححالنویساِن
دوستسالخوردۀپروستوازنوادههایخانوادهایاستکهریشۀآنهابه
ناپلئونبرمیگردد.کالریدوستخانمویلیامزنیزبود.اوبیماربودوبراثر
بیماریبیناییاشراازدستداد.)پروستازاینخصیصهبرایباروندو
شارلوسدرجایگاهمردیسالخوردهاستفادهکرد(کالریآرامشوتسلی
خاطرخویشرادرباورهایمذهبییافت.اصطالحاتوعبارتهاییرا
کهپروستبرایتأکیدبراینواقعیتبهکارمیبرد،درهیچجایدیگری
نمیتوانیافت.»منبهواسطۀچندتنازدوستانکهبرایاوبسیارعزیزو
ارجمندند،مطلبیفهمیدمکهآنرامحرمانهباشمادرمیانمیگذارم،اما
بینخودمانبماندزیرامطلبیاستبسیارحساس.اینموضوعمرابسیار
و باشد بزرگی اوکمک برای زیرامعتقدمممکناست خوشحالمیکند
مذهبی،ازبیدارِی

ً
مایۀآرامشخاطرششود.ازپیدایشیکزندگیعمیقا

ایمانیعمیقوژرفسخنمیگویم.«
لحننامههاحاکیازدوستیورفاقتاست.صمیمیتیکهبیندوانساِن
تنهاومنزویشکلگرفتهوهموارهدرحاِلرشدیافتناست.پروستاظهار
میداردکهدوستداردبهآپارتمانخانمویلیامزبرودوبهموسیقیاشگوش
بهپسربچۀخانمویلیامز او آپارتمانشمیرود. به کندودستکمیکبار
عالقهمندمیشود.)پسرک۱۹۰۴بهدنیاآمدهوپروستشاهدبزرگشدنش
اوهدیه به دارد ودوست ویلیامزلذتمیبرد پسرخانم دیدِن از است،
بدهد(.همچنینبهوضعیتسالمتخانمویلیامزتوجهویژهنشاندادهواز
هیچتالشیبهمنظوِرفراهمآوردناسبابیهرچنداندکبرایراحتیوتسلی

خاطراوفروگذارنمیکند.
از سجع، و طنز شدید، و تند احساسات دلفریب، استعارههای 
ویژگیهاینامههایایننویسندۀبزرگاند.ماتهییجشدیمتانظرخودرا
نسبتبهمکاتبههایپروستتغییردهیم.چاپاولمکاتبه های همگانیبین
۱۹3۰و۱۹3۶درششمجلدکوچکمنتشرشد،رابرتپروست۱وپل
براش۲آنراویرایشکردندومجلدششمراسوزیمانتپروست3باهمکاری
فیلیپکلب۴ویرایشکرد.وقتیاینمجموعهبهچاپرسید،فریادهاییبه
گوشرسیدکهمیگفتنداینمکاتبههاحاکیازتملق،دلبستگیبیهودهبه
ازمنتقدان افادهفروشیبودهویکنواختوکسالتآورند.برخی زندگیو
حتیمعتقدبودندبهتراستبهخواندنمنتخبیازاینمجموعهاکتفاکرد.
جایشخصی را خود پروست غیرقابلباوری بهطرز است، این واقعیت
میگذاردکهبااوصحبتمیکندوپیشگوییوحدسدرستخوددربارۀ
طرفمقابلراتاجاییپیشمیبردکهبههمجوشیوادغامیجامعوکامل
منجرمیشود.پروستاحساساتطرفمقابلراحتیقبلازاینکهخودآن
گاهباشد،احساسولمسمیکند.اودر فردبهطورکاملازآناحساساتآ
قیاسباهمصحبتخودبهترمیاندیشدوبهتراحساسمیکند.پروست

صحبتطرفمقابلراقطعمیکندتابهجایاوصحبتکند.
ماآخریننامههاییراکهپروستبرایخانمویلیامزفرستاددراختیار
داشتهاند؟ یکدیگر با تکاندهنده و وداعیغمناک نفر دو این آیا نداریم.
آیاایندونیزمانندبسیاریدیگر،روزیبعدازخوابیسبکدراجتماعی
ناشناختهدوبارهپدیدارخواهندشد؟پروستدر3۱ِمه۱۹۱۹بهدلیلفروش

1.RobertProust
2.PaulBrach
3.SuzyMante-Proust
4.PhilipKolb
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آپارتمانمجبوربهترکآنمحلشد،درستهمانزماندندانپزشکنیزاز
بلوارهاوسمنبهمکاندیگرینقلمکانکرد.پروستدربارۀخانمویلیامز
باهیچکسسخننگفت.خانمویلیامزهمهمینطور،اماپایانیتلخدر
انتظارخانمویلیامزبود.اوازدندانپزشکجداشدوباپیانیستمعروف،
ارضاشود. بهموسیقی بلکهعشقش ازدواجکرد، بریلوفسکی۱ الکساندر
عشقیکهدندانپزشکباصدایگوشخراشمتهاشبهسختیمیتوانست
دراوارضاکند.۱۹3۱درآخرینوغمانگیزترینپردۀنمایش،خانمویلیامز
دستبهخودکشیزد.آنزمانمدتهااززمانیمیگذشتکهپروستاو

رامیخنداندوخاطرشراتسلیمیبخشید.
اکنون،دراینمحاورهوهمصحبتیفقطصداییکیازایندونفررا
میشنویموناگزیریمصدایآنفردغایبرابراساِسبازتابوپژواکصدای
دیگریاحیاکنیمواینمحاورۀیکطرفهبهزیباییتندیسهایشکستهو
آسیبدیدۀکلیسایرنساست؛همانزیباییوشکوهیکهپروستآنرا

شرحدادهاست،وقتیهمسایهاشعکستندیسهارابرایشفرستاد.

ژان ایو تادیه۲

BrailowskyAlexander.۱؛پیانیستیمعروف،زادۀ۱۶فوریۀ۱۸۹۶ودرگذشتۀ۲۵آوریل۱۹۷۶.
اودرروسیهمتولدشدهبودودرنواختنآثارشوپنمهارتخاصیداشتوهمسرسومماریپالوبود.
حالنویسوعضو

ِ
TadieYves-Jean..۲’؛ژانایوتادیهزادۀهفتمسپتامبر۱۹3۶،نویسنده،شرح

انجمنعلمیدانشگاهاست.اواز۱۹۵۹شروعبهانتشارمطالعههایخوددررابطهباپروستکرد.

یادداشتی بر نسخۀ زبان فرانسوی

کتب و نامهها موزۀ درهای اینکه از قبل سال چندین ویلیامز خانم نوۀ
خطیدراواخر۲۰۱۴بستهشوند،نامههارابهاینموزهدادوایننامههادر

کلکسیونموزهقرارگرفتند.
مانندبیشترنامههایپروست،ایننامههاتاریخندارند.ازاینروتصمیم
گرفتیمبهطریقیکهبیشترمنطقیومعقولبهنظرمیرسید،بهآنهانظم
بدهیم.براساِسمیزانپیشرفتدوستیمیانایندونفر،اشارههاییکهدر
نامههابهکارهایداخلساختماِنمحلسکونتشده،زمانارسالگلها،
جنگ،یواخیمکالری۱وکتابهاومطالبمنتشرشدۀپروست،توانستیم

براینامههاتاریخهایفرضیدرنظربگیریم.
یاکوتهسازیکرده بهاستثنایکلمههاییکهپروستمخففنوشته ما
کلماتی نکردهایم. ایجاد تغییری و گذاشته احترام وی درستنویسِی به
کهپروستزیرآنهاخطکشیدهاست،مانندعناوینآثارادبیبهصورت

حروفمایلنوشتهشدهاند.

1.JoachimClary



۲۰/نامههایپروستبههمسایهاش

یادداشتی بر نسخۀ زبان انگلیسی

درطولآمادهشدننسخۀانگلیسیاثر،اطالعاتجدیدیدردسترسقرار
گرفتندوتاریخوترتیببرخیازنامههانسبتبهنسخۀفرانسویاثرتغییر
نیزتغییر نیزترتیبوشمارهگذارییادداشتهایی کردوبرهمیناساس
بههمیندلیلکسانیکههردونسخهرادارند آمدهاند. پایان یافتکهدر
ومیخواهندمقایسهکنند،بدانندنسخۀانگلیسیاثربانسخۀفرانسویآن

منطبقنیست.
ً
کامال

مارسلپروست،۱۹۰۸



مارسلپروست/۲3

خانمویلیامز

۱

]اواخر۱۹۰۸؟[

مادام!
نامههایشمابهجنگوگریز۱میمانندوحکایتدیداروپرهیزند.بااجازهای
کهبرایدیدارتانمیدهیددرمنهوسشدیدیبرمیانگیزیدودرستوقتی
نامهبهدستممیرسدرفتهاید!مشتاقوآرزومندمسالآیندهساِلبهتریباشد
ورنجهاییراالتیامبخشدکهسالیکهروبهپایاناستبرایتانبهارمغان
ازفراموشیحرفنمیزنم.نمیگویمرنجهایسالیراکهگذشت آورد.
گرانسِرقلبهایمجروحاست.

ِ
بهبادفراموشیبسپاریدزیراحافظهگنج

نمیشناسم را او میکنم. نیزسهیم را دکتر قلبیخویش، آرزوی این در
ازماداماستراوس۲ بهخصوص اززبانهمه را اماتعریفوتمجیدهایش
هر داد قول او میکنم. آرزو ِنکو سالی نیز پسرتان  برای بهویژه شنیدهام.
خواستهایداردبامندرمیانبگذارد تاآنهارااجابتکنم.لطفکنیدبهاو
بگوییدحزمومالحظهاشبههیچوجهدوستانهنیست.مادام!خواهشمندم
بهپاسمهربانیتانواهمیتیکهبهآسایشمنمیدهیدقدردانیامراپذیرا

باشید.بادرودواحتراماتفائقه.
مارسلپروست

LettersParthian.۱؛اشارهبهروشجنگوگریزپارتهادرمیداننبردداردکهحینفراربهعقبتیر
میانداختندوسپاهدشمنراشکستمیدادند.براینشاندادنعملیاسخنیکهدرلحظۀرفتنسریع
وبهشدتگفتهیاانجامشود.منظورپروستایناستمیلوافریبرایدیدنتدرونمایجادمیکنیو

درستوقتینامهاتبهدستممیرسد،منزلنیستی.
HalevyGenevieve.۲؛ژنویوهالویابتداباژرژبیزهازدواجکردوصاحبفرزندیبهنامژاکشد.
ژاکبیزهبعدهاادیبشد.ژنویوسپسباوکیلیبهنامامیلاستراوسازدواجکرد.ژنویوهالویدوست

بسیارنزدیکپروستومحرماسرارشبود.



مارسلپروست/۲۵ ۲۴/نامههایپروستبههمسایهاش

۲

]اواخر۱۹۰۸-اوایل۱۹۰۹؟[
ساعت۱بامداد

مادام!
بهخاطرنامۀباشکوهوزیبایتانباهمۀوجودازشماسپاسگزارموبرخالف
همیشهدرخواستمیکنمازاینساعتبهبعدخودتانرابرایجلوگیری
ازایجادکوچکترینصداییبهزحمتنیندازید.درحقیقتانتظارنداشتم
تنگِینفسیچنینطاقتفرسامانعخوابیدنمشود.بههمیندلیلسروصدابه
هیچعنوانمخلآسایشمنخواهدشد)وروزیکهبتوانمدرآنروزاستراحت
بسیار مرا بیماریتان داشت(۱. خواهد بههمراه برایم بیشتری آرامش کنم
غمگینمیکند.بهعقیدۀمناگرماندندربسترشمارازیادکسلنمیکند
وحوصلهتانسرنمیرودآنگاهمیتواندبهخودِیخودمانندمسکنیقوی
رویمزاجتاناثربگذارداماشایدخستهشدهایداگرچهبهنظرمبعیداست
ازمصاحبتباخودتان)تنهایی(خستهشدهباشید.میتوانمبرایتانچند
کتاببفرستم.بهمنبگوییدچهچیزیسرگرمتانمیکند.باعثخوشحالی
مناستاگربتوانمکمکیکنم.ازهمسایههاییکهمخلآسایشاندسخن
نگوییدودرعوضازهمسایههاییسخنبگوییدفریباودلپذیرکهحسرتی
راسببمیشوندهوسانگیزوهمیشگیوهیچسودیازهمسایگیشان
نصیبآدمنخواهدشد.)دراصلآمیزهایازکلماتضدونقیض.مونتسکیو۲

در اینسروصداها از واضح بهطور پروست و بودند تعمیرساختمان مشغول ویلیامز وخانم آقا .۱
عذاببود.

شاعر، نویسنده، ۱۹۲۱ درگذشتۀ و ۱۸۵۵ متولد مونتسکیو، دو رابر کنت Montesquiou؛ .۲
مجموعهدارآثارهنری،دوستپروستوازاشرافپاریسبود.مردیشیکپوشوفکلیکهپروستاز

اودرآفرینششخصیتباروندوشارلوسالگوگرفتهاست.

مدعیاستنفرتانگیزترینونامطبوعترینچیزهااولهمسایههاهستندو
دومبویپستخانهها(.مرحمتکنیدوسالممرابهدکتربرسانیدودرود

سرشارازاحتراموحقشناسیمراپذیراباشید.
مارسلپروست

بهرغمروزهایغمافزا،امیدوارماینگلهاشماراخشنودکنند.اینجاازقول
ورلن۱چهمیتوانگفت؟

۱.پلورلنشاعرفرانسویکهپروستپیشازاینازاوسخنگفتهاست.





مارسلپروست/۲۹

۳

]اواخر۱۹۰۸-اوایل۱۹۰۹؟[

آقایمحترم
وجودمبارکتانراباسخنانبیهودهآزردهنمیکنمواستدعامیکنماینگلها
بااینکاربتوانم بااحتراماتفائقهبهخانمویلیامزبدهید.بلکه راهمراه
قدردانمهربانِیخردمندانهایباشمکهمحترمانهدرقبالمنبهکارگماردید
وخواهشمندمدرایننامهبهخالصانهترینومتمایزتریناظهارارادتبنده

توجهفرمایید.
مارسلپروست

انتظاردارمتماموکمالتمامهزینههاییرابهمنبگوییدکهباعثشدهام
بهخاطراینجابهجاییهادرساعتهایکاریکارگرانمتحملشوید.



مارسلپروست/3۱ 3۰/نامههایپروستبههمسایهاش

۴

]تابستان۱۹۰۹؟[

مادام
بهخاطراتزیبایشماغبطهمیخورم.آنخانۀباشکوهکهدرچشماندازی
نیز یادآورمیشودوشعروچکامۀخودشرا کمترغمانگیزکامبورگ۱را
داردبیتردیدتنهاجایینیستکهبهشماتعلقدارد.وقتیشخصیمانند
شماازموهبتقوۀتخیلبرخورداراستتمامدورنماهاوچشماندازهای
است گنجینهای این و داشت خواهد خود تصرف در را موردعالقهاش
درونیکهازسرشتآدمیجداییناپذیراستامادرحقیقتخانه،جایی
کهباخانوادۀخودخاطرهدارید۲خانهایکهآنراجزدرخیالوتصوراِت
پنهاندرگذشتههایدورنتواندیدموضوعیاستکهاحساساترابهشدت
برمیانگیزد.بنیول3راندیدهامامانورماندیرابسیاردوستدارمومعتقدم
بسیارباصفاودلپذیراستوسپسمانندتمامکسانیکهبیمارندآموختهام
روزگارمرااحاطهشدهبازشتیهاسپریکنم.روزگاریناسازگارکهازبخِت
باوضعمزاجِینامساعدیگذرانمیشود.آرزومیکنمماندندر

ً
بدعموما

بنیولحالشمارابهبودبخشدهمچنینامیدوارمپسرتاننیزهمراهتانباشد.
دریغوافسوسکهاورادرپاریسمالقاتنکردم.اینکهبهفکرسروصدا
هستیدازلطفبیاندازۀشمانشئتمیگیرد.ازآنزمانتااکنونسروصدا
مالیمترشدهومیتوانگفتروبهخاموشیاست.اینروزهالولهکشهر
روزازهفتتانهصبحمشغولبهکاراستوبیتردیدخودشاینزمانرا

Combourg.۱؛یککموندرفرانسه.
۲.پروستبهخانۀپدرِیخانمویلیامزدرلووزینهکهیککموندرفرانسهاستاشارهدارد.
Orne’l-de-Bagnoles.3.بنیولدولورن،شهریاستباچشمۀآبگرمدرنورماندی.

برایکارکردنانتخابکردهاست.نمیتوانمبگویمدراینخصوصترجیح
منبااویکیاست!امابسیاراهلمداراستوبهراستیهمهچیزتحملپذیرو
رنشخالصانۀ

ُ
قابلقبولاست.مادام،خواهشمندمدرودسرشارازاحتراموک

مراپذیراباشید.
مارسلپروست

امیدوارمازحالدکترباخبرباشیدوحالشخوبباشد.استدعادارمسالم
مرابهاوبرسانید.



مارسلپروست/33 3۲/نامههایپروستبههمسایهاش

۵

]اواسطاوت۱۹۰۹؟[

مادام!
افسوس!نامۀشمامرادرپاریسدنبالکردودرستوقتیدرکبور۱سوار
قطارمیشدمبهدستمرسید!ازآنجاکهحمالتپیدرپیآسمدراینهوا
فروکشمیکنندبرآنشدمدرجستوجویچنینتسکینیبهاینجابیایم،
وگرنهتالشخودمرامیکردمبیایموبابتنامۀفریبایشماکمالتشکررا
بهجاآورم.سعیامرامیکردماماخودمرابااینامیدواهیفریبنمیدهم
کهتالشمبهثمرمیرسیدزیراازرویتجربهمیدانمغیرممکنبودبتوانم
دوستانبسیارعزیزوگرانقدریرامالقاتکنمکهازراهخیلیدوربهدیدنم
از نیز اینموضوعکهشما امادرهرحالتالشخودمرامیکردم. میآیند
بیماریدرعذابایدمرااندوهگینمیکند.بیماریامدرنظرمطبیعیجلوه
جوانیزیباییوذوقوقریحۀانسانرادرتصرف

ً
میکندامابیماریلزوما

با برخوردارید! مهربان آغوشی حمایت از شما الاقل میدارد! نگه خود
همۀوجودآرزومیکنمامسالسالمتکاملخودرابهدستآورید.مادام،
استدعامیکنملطفکنیدوسالممرابهدکترویلیامزبرسانیدودرودسرشار

ازاحتراممراپذیراباشید.
مارسلپروست

عذرخواهیمیکنمکهایننامههنگامسوارشدندرقطارنوشتهشدهاست.

Cabourg.۱؛یکیازکانتونهایفرانسهاستکهدردپارتمانکالوادوسواقعشدهومرکزاینکانتون
شهرکبوراست.

۶

]پاییز۱۹۰۹؟[

آقایمحترم.
نسخۀبسیارقدیمیوکوچکمازنقاشی های نقاشان۱رابرایتانمیفرستم.این
مجموعهدرنسخۀمصورکتابخوشی ها و روزها۲موجوداستوشماآن
نسخهرانیزدارید.)فکرکنمآننسخهرامانندراسکین3ازطریقپستدریافت
نکردیدوکتاببایدباپیکبهدستشمارسیدهباشد(امابسیارمشکل
میتوانموسیقِیداخلکتابراخواندودرککردوبهترآناستموسیقی
درقالباینقطعاتکوچکدرکتابگنجاندهشود.اگرخانمویلیامزکهاز
استعدادشایانشباخبرمکنجکاواستبهاینقطعاتنگاهیبیندازداینبار
درهمومبهمش،

ً
هنگاممطالعهمانندوقتینسخۀکپیراباآنوضعنسبتا

میخواندبهطرزناخوشایندیبهزحمتنخواهدافتاد.مهغلیِظامروزچنان
بهحملههایآسممندامنزدکهبهسختیمیتوانماینکلماترارویکاغذ
بنگارمبههمیندلیلبیمآندارمخودمنامفهومترازنسخۀموسیقیاییباشم.
همینامرمِنخستهازدردراخنثیوعقیممیکند.درهرصورتبرآنشدم
پیشازآنکههنگامغروبکمیبهاستراحتبپردازمقطعاتیراکههمینچند
لحظهقبلبهدستمرسیدبرایشمابفرستم.یکتشکربابتنامۀدلپذیریبه

۱.انتشاراتهوگِلفرانسهدر۱۸۹۶نقاشیهاینقاشانرامنتشرکردودوازدهمژوئن۱۸۹۶انتشارات
کالمنلویایناثرراهمراهکتاب»خوشیهاوروزها«چاپکردوانتشارداد.

۲.کتابیاستقطعهقطعه،نهمجموعهداستاناستونهرمان،نهشعراستونهمقالهونهکشکولیاز
همۀاینهاکهباترتیبخطیوتاریخیکنارهمچیدهشدهباشد.نمونهایازتکهتکهنویسیدردورانی
استکهاینشکلنوشتاریهنوزتجربهنشدهبود.مهدیسحابیایناثرپروستراترجمهکردهاست.
Ruskin.3جانراسکین،هشتمفوریۀ۱۸۱۹متولدشدوبیستمژانویۀ۱۹۰۰ازدنیارفت.اومنتقد

هنر،طراح،نقاشویکمتفکراجتماعیبرجستهونیکوکاربود.



مارسلپروست/3۵ 3۴/نامههایپروستبههمسایهاش

شمابدهکارمکهکموبیشزمانزیادیازآنگذشتهاستهرچنددیگربرای
ابرازتشکرخیلیدیراست.دوستداشتمباتفصیلوجزئیاتبیشتریبهآن
پاسخدهممنتهادرحالحاضراینروزهایبهغایتسختیکهسپریمیکنم
مرابهمکاتبهکنندهایبسیاربدتبدیلکردهاند.هرچندهمیشهآمادهبودماگر

سؤالیداریدبادقتوصداقتپاسخگوباشم.
موسیو،خواهشمندملطفکنیدواظهاراحساساتبسیارصادقانهوراستین

مراپذیراباشید.
مارسلپروست

 ۷
]پاییز۱۹۰۹؟[
ساختمان۱۰۲بلوارهاوسمن.

موسیو!
آماج را شما بهکرات مییابند شدت آسمم حمالت وقتی اینکه به نظر
مزاحمتهایخودقرارمیدهموازشمامیخواهماندکیسکوتبرایم
منصفانهاستوقتیچیزیمطبوعودلپذیر

ً
فراهمآورید،براینباورمکامال

دارمبخواهمدرآنبامنسهیمشوید.امیدوارمچهارقرقاولیکهدرجایگاه
همسایهتانباخلوصتمامپیشکشمیکنممقبولحضورافتد.همچنین
جسارتکردهوتعدادیازآثارمرابرایتانمیفرستم.متأسفانهمقالههایمکه
درروزنامۀفیگارو۱چاپشدهاندهنوزدرقالبکتابگردآورینشدهاندو
شایداینهمانچیزیاستکهبیشترنظرتانرابهخودجلبمیکند۲.در
ایناثناقادرخواهمبودباقیمقالههارانیزبهشماارائهدهم.عاجزانهدر
روزدوشنبهنوزدهم،)پسفردا(یاریتانرامیطلبم.بایدتالشزیادیبهکار
گیرمتابتوانمغروبازخانهبیرونبروموچونتمامطولشبحملههای
آسمراحتمنمیگذارنداگرصبحازطبقۀباالصدایچکشکاریبیایدتمام
طولروزنمیتوانماستراحتکنمحملۀآسممتوقفنخواهدشدوغروب

قادرنخواهمبودازمنزلبیرونبروم.
موسیو،خواهشمندماظهارعالیتریندرودهایمراپذیراباشید.

مارسلپروست

۱.قدیمیترینوسرشناسترینروزنامۀصبحفرانسویزباندرپاریس.
۲.از۱۹۰۰تا۱۹۱۲پروستتعدادبیشماریمقالهدرروزنامۀفیگاروبهچاپرساندوهمینامرما
رانسبتبهتاریخایننامهدچارتردیدمیکند.ممکناستتاریخنامه۱۹۰۹بعدازانتشارمجموعهای

ازنوشتههایپروستباشدیا۱۹۱۲بعدازانتشاربخشهایمنتخبیازطرفسوان.



3۶/نامههایپروستبههمسایهاش

۸

]۱۷دسامبر۱۹۰۹[
جمعه

مارسلپروستازخانمویلیامزاستدعاداردمحبتکردهوبابتنامۀزیباو
هنرمندانهایکهبانوشتنشاوراارجنهادوموردلطفخودقرارداد،قدردانی
بسیارسپاسگزار باشد.همچنین پذیرا را ازسرورش وسرشار محترمانه
خواهدبوداگرخانمویلیامزازطرفاوازدکتردرخواستکندروزشنبه
)فردا(زیادسروصدانکند،زیرافرداغروبناگزیراستبرایمدتکوتاهی
ازمنزلخارجشود.اوتعللنخواهدکردوبهمحضاینکهدوستشآقای
هان۱کهبهاکس-ال-شاپل۲رفتهاستتادراجرایپرومته3همکاریداشته

باشدبازگرددازصمیمقلبتحسینیدوستانهبهاواظهارخواهدداشت.

HahnReynaldo.۱؛آهنگساز،رهبرارکستر،منتقدموسیقی،کارگردانتئاتروخوانندۀسالن،زادۀ
۹اوت۱۸۷۴ودرگذشتۀ۲۸ژانویۀ۱۹۴۶.

ChappellelaAix.۲؛بهآلمانی،آخن.شهریدرایالتنوردراینوستفالندرشمالغربآلمان.
triumphantPrometheus.3؛فریادپیروزیپرومته،یکقطعۀموسیقیوآوازهمراهگفتارکههم
رتنظیمشدهبودوشعرآننیزسرودۀپلربوکس،نویسنده،

ُ
برایخوانندگانسولو)تکصدایی(وهمک

طنزپردازومنتقدفرانسوی)۱۸۷۷-۱۹۶3(بود.اینقطعهدر۱۷دسامبر۱۹۰۹بهرهبریآهنگساز
آلمانی*اجراشد.رینالدوهاننیزدراینکنسرتحضورداشت.

ر.متولد۴ژوئیه۱۸۵۶ودرگذشتۀ۲۹مه۱۹۴۰.
ُ
*SchwickerathEberhard؛رهبرگروهک
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۹

]اکتبر۱۹۱۴؟[

مادام!
دریافتنامهایازطرفشماهمیشهبسیاربسیارمایۀخرسندیمناست.در
اینروزگارسختکهآدمیتنشبرایتمامکسانیکهدوستداردمیلرزد
آخریننامهبهطورقابلمالحظهایبهدلمنشست.منظورمایننیستانسان
فقطدلواپسکسانیاستکهمیشناسد.هرچندرواستآدمیبیآنکهزیادی
خودخواهباشدنگرانیهایویژهوخاصخودشراداشتهباشد.سرنوشت
برادرمکهدرمسیرآتشوبمبارانکارمیکنددغدغۀویژهایاستکهقلبمرا
میفشارد.بیمارستانشمورداصابتگلولهقرارگرفت.گلولههایتوپروی
تختمخصوصعملجراحیافتادندواومجبورشدبیمارمجروحشرا
بهزیرزمینببرد.خوشبختانهتاکنونجانسالمبهدربردهوارتششجاعت
ازخودگذشتگیوپایبندیاشبهانجاموظیفهراارجنهاد.۱امیدوارمشمانیز
اخبارخوبیازخانوادۀخودداشتهباشید.مننیزبدونفوتوقتدرحضور
به یافت.نمیدانممرا »هیئتبررسیخدمتنظاموظیفه«حضورخواهم
خدمتخواهندپذیرفتیانه.قصدداشتمتابستانگذشتهبرایتاننامهبنویسمو

۱.ایناتفاق3۰سپتامبر۱۹۱۴رخدادهاست،وایناطالعاتراخانمناتالیموریاکدایردراختیارما
قراردادوبخشیازآننیزدرصفحۀ3۰۵مجلدسیزدهمکتابمکاتباتموجوداست.معنیاصطالحی
اوشورای نیست. بردهاستواضح بهکار نظاموظیفه« بررسیخدمت برای»هیئت پروست کهخود
اصالحاترابهکاربردهاست.چنینچیزیوجودنداشتهومنظورش»هیئتبررسیخدمتنظاموظیفه
است«کهبررسیمیکردندکدامسربازویژگیهایالزمراجهتخدمتدرنظامدارانیست.پروست
همیناطالعاترادرنامۀدیگریکه۱۲فوریۀ۱۹۱۵نگاشتهشده،ذکرمیکندومینویسد:»ازهمانروز
اولجانبرادرمدرخطربود،اماتاکنونازتمامخطرهاجستهاستوحالشخوباست.منهمبایددر
مقابل»هیئتبررسیخدمتنظاموظیفه«حاضرشوممنتهاهنوزفراخواندهنشدهام.«ایننامهخطاببه

ژانلوییودویر*نوشتهشدهاستودرصفحۀ۶۷مجلدچهارممکاتباتعمومیموجوداست.
*رماننویس،شاعر،تاریخدانومقالهنویسفرانسوی.زادۀ۱۰سپتامبر۱۸33ودرگذشتۀ۲۰مه۱۹۶3.
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ازاحوالتانباخبرشوماماقبلازجنگهمدردلواپسیهایمغوطهوربودم.اول
اینکهکموبیشبهفنارفتهبودموایندرهمشکستگیبهشدتدردناکورنجآور
بوداماکمیپسازآنمنشیبینوایمن،سواربرهواپیمادردریاسقوطکردو
غرقشد۱واندوهیبیکرانوجودمرافراگرفت.اندوهیکههنوزادامهداردو
مانعشدبهرنجهایجسمانیبیندیشمکهدرمقایسهبارنجعاطفیبسحقیر
بهنظرمیرسند.شایدازرویظاهراورامیشناختیدزیراباهمسرشدرخانۀ
منزندگیمیکرد.چیزیکهازآنبیخبریدایناستکهازهوشسرشاری
ذاتیوخودجوشبودزیرامکانیک

ً
برخورداربودوهوشوذکاوتشکامال

سادهایبیشنبودوتحصیالتخاصینداشت.هرگزبهدرستیعمقاینگفته
رادرکنکردهبودم»روحهرجاکهخودبخواهدمیدمد۲.«بخشیازنامهتان
کهدرآنازکالریسخنگفتهایدآنبخشینیستکهکمترینانبساطخاطر
رابرایمفراهمآورد.ازوقتیبهمنگفتیدکالری3هنوزناخوشاستشادیو

AgostinelliAlfred..۱؛زادۀ۱۱اکتبر۱۸۸۸ودرگذشتۀ3۰مه۱۹۱۴.
۲.بادهرجاکهبخواهدمیوزد.)کتابمقدس(.

HenriCharlesJosephJoachim.3؛یواخیمجوزفچارلزهنریزادۀ۱۸۷۵ودرگذشتۀ۱۹۱۸،
ملقببهکالریدوستپروستبودوپروستدررمان»درجستوجویزمانازدسترفته«دربخش
مربوطبهژاپنازاوالهامگرفتوباالهامازهمینشخصیتبودکهباروندوشارلوسدرزمانبازیافته
نابیناشد.کالرینویسندهبودوکتابجزیرۀغروبخورشیدرانوشتکهانتشاراتارتمفایارددر۱۹۱۲
آنرامنتشرکرد.پروستدریکیازنامههایشدرنوامبر۱۹۱۲ذکرکرداینرماندربارۀژاپناست.در
بیشازهشتنامۀاینکتابازیواخیمکالرینامبردهشدهاستوهمینامرمارابراینداشتاطالعات
بیشتریازاودراختیارخوانندگانقراردهیم.توضیحاتزیرازکتابخاطراتبهجاماندهویادداشتهای
اتلاسمیتاقتباسشدهاست.اتلاسمیتآهنگسازانگلیسیوعضوجنبشحقرأیزنانودوست
کالریبود.اواولینبارکالریرادراقامتگاهامپراتریساوژنیهمسرناپلئونسومدرانگلیسمالقاتکرد.
بود اماچالق تاحدیلوسشناختمکهجوان، و فعال باهوش،خوشقیافه، راجوانی »ابتداکالری
دستوپاهایش بود، شده موجب مفاصل ورم دهد. حرکت را دستوپایش میتوانست بهسختی و
نابینابود،ولیاصالت،تمدنوحس

ً
پیچوتاببخورندودردشبانهروزراحتشنمیگذاشتوکامال

از یکی به را ما دوستی اندازهاش و بیحد شجاعت همه از مهمتر و شکستناپذیرش شوخطبعِی
داراییهایزندگیامتبدیلکرد.«

غیرمنتظرهبود.«زمانیکهخانماسمیتازکالریسخن
ً
اتلاسمیتاظهارداشت:»مرگکالریکامال

میگوید،اواخردهۀپنجمزندگیاشاستوکالریحدودچهلویکسالداردوبهاحتمالزیادیک
سالبعدکالریازدنیارفتهاست.

انبساطخاطرمبارنجدرهمآمیخت.اوانسانیشریفوازنوادرروزگاراست.
مهریعمیقبهکالریدرخوداحساسمیکنمولیفکرکنمازایناحساس
منبیخبراستزیرابهدالیلنشئتگرفتهازآنبخِشوجودمکهازآنچهاو
میپنداردبامالحظهتراست،ایناحساسرابهاونشانندادهاماماهمسخنی
باهیچانساندیگریبهاندازۀاوبرایمدلپذیرنیست.هرگزکالریراندیدهاماما
پیوستهبهاومیاندیشم.نمیدانمکتابمبهدستشرسیدهاستیانه.کتابرا
وقتیبهچاپرسیدودردسترسهمگانقرارگرفتبرایشفرستادم.)واقعیت
ایناستبرایمنامهننوشتاماازاینبابتگلهاینیستزیراناخوشاست
وازهرچیزیمعاف(امانمیدانمآدرسدرستبودیانه.حافظهامبهخاطر
داروهاییکهمصرفمیکنمبسیارضعیفشدهوحتیقادرنیستمتشخیص
دهمآنکتابپسفرستادهنشدیابهخطایحافظهوتوهمذهندچارشدهام!
درهرحالچیزیکهازآناطمیناندارمایناستکهکتابرابرایشفرستادم.
اینجا خودخواهانهبنویسم.]در

ً
اغلباوقاتدوستدارمبهدالیلیکامال

کلمهازدسترفتهوقابلتشخیصنیست[تادربارۀسالمتیاشصحبتکنم.
میترسمنتوانمیکپرهیزغذاییارائهدهم؛پرهیزغذاییایکهشایدخیلی
سریعحالشرابهبودبخشد.آدمهاییرامیشناسمکهزندگیشانتباهشده
زیراهمیشهقربانیتاختوتازهایبیماریرماتیسمبودهاندتااینکهتجویزهایی
حیرتانگیزوسادهرابهدقترعایتکردهوتسکینیافتهاندوهمینامرباعث
شدهحسرتزمانازدسترفتهرابخورند.۱دوستدارمبدانمکالریقبلاز
اینکهبهدرمانخودبپردازدحتیبراییکبارهمکهشدهبهمتخصصماهری
نه.میدانمکالریبسیارکمحرف، یا چوندکترفزان۲مراجعهکردهاست
درونگراوخودداراستوهمینموضوعمانعمیشوددراینخصوصبااو

۱.نامهدراینقسمتپارهشدهوبخشیازمتنازدسترفتهاست.
FaisansLeonDoctor.۲؛زادۀ۱۸۵۱ودرگذشتۀ۱۹۲۲.پروستاغلبدرنامهنگاریهایشازاو

نامبردهاست.اومتخصصبیماریهایتنفسیبودودربیمارستانبوژونمشغولبهکاربود.
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صحبتکنماماازآنجاکهشمادربارۀوضعجسمانیاشبامنصحبتکردید
خیلیخوشحالخواهمشداگربهاوبگوییدبسیارنگرانحالشهستم.مادام
امیدوارمخودتاندرصحتوسالمتکاملباشید.دکتربهقدرکفایتمحبت
داشتودرکبورکارتویزیتشرابهمندادتابهدیدارشبروم.آیاممکناست
لطفبینهایتخودراشاملحالمنکنیدوبهاوبگوییدآنروزاولوقت
سعیکردمدردوویل۱تروویل۲بهدیدارشبرومامااتومبیلهابعدازساعت
ششنمیتوانستندخارجشوندونتوانستمطوریبرنامهریزیکنمکهبهموقع
بیرونبروم.یکروزموفقشدمقبلازساعتششبیرونبروممنتهاآنروز
غیرممکنبودبتواناتومبیلیپیداکرد.اگرتصمیمنداشتمبهدیدارشبروم
دیداریکهروزهایمتوالیبهتعویقافتادهبودعنقریببرایشنامهمینوشتم.

]قسمتپایانینامهازدسترفتهاست.[

۱.طبقمتناصلیخطخوردهاست.
TrouvilleDeauville.۲؛درشمالغربفرانسه)نرماندی(واقعشدهاست.

۱۰

]اکتبر۱۹۱۴؟[

مادام!
سهشنبه روز کنم درخواست دکتر و شما از دهید اجازه خواهشمندم
)فردا(مراعاتکنیدوبیگاهسروصدانکنید.دراینشرایطمزاجیبسیار
آسیبپذیریکهدارمامروزناگزیرشدمازمنزلخارجشوموازعواقبیکه
فرداگریبانگیرمخواهدشدبسیاروحشتدارم.اگردرمدتکوتاهیحالم
بهترشودخوشحالخواهمشدباشمادربارۀکالریصحبتکنم.بهواسطۀ
چندتنازدوستانیکهبرایاوبسیارعزیزوارجمندندمطلبیفهمیدمکهآن
رامحرمانهباشمادرمیانمیگذارمامابینخودمانبماندزیرامطلبیاست
بسیارحساس.اینموضوعمرابسیارخوشحالمیکندزیرامعتقدمممکن
استبرایاوکمکبزرگیباشدومایۀآرامشخاطرششود؛ازپیدایشیک

مذهبی،ازبیدارِیایمانیعمیقوژرفسخنمیگویم.
ً
زندگیعمیقا

بااحتراماتفائقه
مارسلپروست

کسی با موضوع این از درحالحاضر الاقل دارم استدعا کالری، دربارۀ
صحبتنکنید.
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۱۱

]پاییز۱۹۱۴[
چهارشنبهشبتاپنجشنبه

مادام!
بهواسطٔهلطفیناشیازسخاوت-یانمایشیازتأمالتواندیشهها-شما
بهنامههایمبرخیازویژگیهاینامههایخودراعاریتبخشیدید.نامههای
طبعدارند.

ِ
شمابهدلمینشینندوسرشت،جوهر،سبکودرونداشتیمطبوع

منظورتانادامۀسواناست)اگردرستمتوجهشدهباشم(یاخودسوان؟اگر
منظورتانادامۀسواناستفقطگزیدههاییبسیارطوالنیووفاداربهمجلد
دومموجوداستکهدرمجلۀادبینوولرووفرانسز۱چاپشدهاند.جنگ
مجلددوموسومنتوانستندبهچاپبرسند.دوستانیدارمکه

ً
رخدادوطبعا

همچنانبهنوشتنادامهمیدهندومیدانمکتابهایشانراچاپمیکنندچون
آنهارابرایمنمیفرستند.بیتردیدناشرآنهامانندناشرمنسازمانیافته
عملنمیکندوافکارشانمانندافکارمنسازمانیافتهنیست؛نظربهاینکه
نسخههایپیشازچاپالبتهبه غیرازآنهاییکهبایدتصحیحکنماکنوندر
اختیاردیگرانقراردادهشدهاند.بنابرایناگرمنظورتانادامۀسواناستمنتنها
گزیدههاییرادارمکهدرنشریۀنوولرووفرانسزبهچاپرسیدهاست.این
بخشهایمنتخبدردوشمارۀنشریهبهچاپرسیدهاند.بایدهردوشماره
راداشتهباشمامانمیدانمکجاگذاشتهام؛دنبالمجلههامیگردم.اگرامروز
آنهاراپیدانکردمبهآقایژیدتنهامدیرمجلۀنوولرووفرانسزکهتاجایی
کهاطالعدارمدرپاریسسازماندهیمیشودنامهخواهمنوشت.ازداشتن

FrancaiseRevueNouvelleLa.۱؛درژوئنوژوئیه۱۹۱۴چهلوهشتوپنجاهودوصفحهازمجلۀ
نوولرووفرانسزبهگزیدههاییاز»درسایۀدوشیزگانشکوفا«و»طرفگرمانت۱«اختصاصدادهشد.
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خوانندهایچونشماچنانخرسندمکهچنینفرصتیراازدستنخواهمداد
اماآیاایننوشتههایمنفصلوجداازهمانگارهودرکدرستیازمجلددوم
برایشمافراهممیآورند؟مجلددومخودبهتنهاییمعناومفهومیرادربر
نداردکهمدنظرمناست.اینمجلدسوماستکهنورافشانیمیکندوطرح
مابقیداستانرابرمخاطبآشکارمیسازد،اماوقتینویسندهایاثریسه
مجلدیرادرزمانهایمینویسدکهناشراندریکزمانبیشترازیکمجلد
چاپنمیکنندبایدپیهاینرابهتنشبمالدکهمخاطباثررابهدرستینفهمد
ودرکنکندزیرادستهکلیددرهمانقسمتساختمانقرارنداردکهدرهایش
قفلاست.درحقیقتآدمبایدبهچیزیبدترتندهدکههمانخواندهنشدن
است.الاقلمنلذتآگاهیازاینموضوعراتجربهکردهامکهآنچشمهای

دلفریبروشنرویاینصفحاتآرمیدهاند.
بسیار و هوشمندانه که را کتاب این مقالههای از تعدادی نمیدانم
و مایۀسرگرمی مقالهها این نه.ممکناست یا جالبتوجهاندخواندهاید
تفریحشماشوندچونمطلبیدربارۀهمسایهتانوحتیاتاقخوابشدرآنها
ذکرشدهاست.)لوسیندوده۱،موریسروستان۲،ژاکبالنش3ودیگراناین
مقالههارانوشتهاند(۴.ازاینکهاطالعدادیدیکیازدوستانتاندرجبهۀجنگ
کتابمراخواندهاستسپاسگزارم؛هیچچیزبهایناندازهباعثسربلندی

درودهمراهبااحتراموحقشناسیمراپذیراباشید.
ً
مننیست.ماداملطفا

مارسلپروست

DaudetLucien.۱؛نویسندهایفرانسوی.پسرآلفونسدودهوبرادرلئوندوده.متولد۱۱ژوئن۱۸۷۸
ودرگذشتۀ۱۶نوامبر۱۹۶۴.

RostandMaurice.۲؛موریسروستانرماننویس،نمایشنامهنویسوشاعرفرانسوی.متولد۲۶مه
۱۸۹۱ودرگذشتۀ۲۱فوریۀ۱۹۶۸

BlancheEmileJacques.3؛ژاکامیلبالنشنقاشفرانسوی.متولد۱ژانویۀ۱۸۶۱ودرگذشتۀ
۲۰سپتامبر۱۹۴۲.

۴.موریسروستانوژاکبالنشمانندپروستازدوستاننزدیکلوسیندودهبودندوهرسهمقالههایی
درتمجیدطرفخانۀسواننوشتند.







مارسلپروست/۵3

۱۲

]پاییز۱۹۱۴[
»گل ها نیز پیرو نامه به دستتان خواهند رسید.«

مادام!
مجلۀنوولرووفرانسزگزیدههاییازکتابمرادردوشمارۀژوئنوژوئیهمنتشر
کرد.دلیلاینکهسهشماره)دوشمارهازژوئیه(برایتانمیفرستمایناستکه
متأسفانهفقطنسخههاییرادراختیاردارمکهپارهشدهاندزیراقسمتهایی
ازآنهارارویپیشنویِسمجلددومچسباندهامکهانتظارمیرفتدرآن
هنگاممنتشرشودامازمانۀبیدادگر۱مانعشدوچاپکتابممیّسرنشد؛ولی
قسمتهاییکهجداشدهانددرهردومجلهیکینیستندوباایندوشماره
بیتردیدناگزیر

ً
یکشمارۀکاملدراختیارخواهیدداشت.افسوس!بعدا

خواهمبودازشمابخواهممجلههارابهمنبرگردانیدامابدیهیاستکهتمام
اثررادریکمجلددراختیارخواهیدداشت!آنراتماموکمالبرایتانارسال
خواهمکرد!۲–میتوانیدنمونهایازآنچهراکهدربارۀمفهومواقعیهربخش
گفتهامودرادامۀنامهدرخصوصآنهاسخنمیگویم؛درشمارۀماهژوئن
مشاهدهکنید-درسوانخوانندهممکناستدرشگفتشودکهچراسوان
همیشههمسرشرابهموسیودوشارلوسمیسپارددرحالیکهفرضبراین

۱.»زمانۀبیدادگر«بهشعریازویرژیلدرآنهایداشارهدارد.منظومهایحماسیدردوازدهمجلدکه
ویرژیل،شاعررومباستان،آنرادراواخرسدۀیکمپیشازمیالدوبهزبانالتینسرودهاستودرآن
بامارسلوسپسِرخواهرآگوستوسسخنمیگوید.بهنظرمیرسدپروستبابهکاربردنزمانۀبیدادگر

قصدداردبهجنگاشارهکند.
۲.آنزمانپروستدرنظرداشتاثریدرسهمجلدمنتشرکند؛مجلددومشامل»درسایۀدوشیزگان
شکوفا«ونسخۀمختصرتریاز»طرفگرمانت«بود.کتابخانۀملیفرانسهپیشنویسمجلددومرادر

اختیارداردکهانتشاراتگراستچاپکردهبود.



مارسلپروست/۵۵ ۵۴/نامههایپروستبههمسایهاش

استباروندوشارلوسعاشقآنزناستیاحتیممکناستمخاطبدر
شگفتشودکهچراباوجوِدآنهمهنمایشنامههایسطحپاییننویسندهبار
دیگرخودشرابرایچاپیکیدیگرازاسفلترینوسطحپایینتریندرامها
کههماننابیناییشوهرانیاعشاقاستبهزحمتانداختهاست.امادر
شمارۀماهژوئنازآنجاییکهاولیننشانۀفسقوفجورموسیودوشارلوسآنجا
آشکارمیشودخواهیددیددلیلاینکهسوانمیدانستکهمیتواندهمسرش
رابهمسیودوشارلوسبسپارددرحقیقتچیزدیگریاست!اماقصدنداشتم
بسیار نویسندهای دادم ترجیح کنم؛ اعالم اول مجلد در را موضوع این
پیشپاافتادهجلوهکنمبلکهخوانندهخودبتواندشخصیتداستانرابشناسد
بهمرور را خود حقیقی انسانهاشخصیت نیز واقعی زندگی در چنانچه
آشکارمیکنند.عالوهبرایندرابتدایمجلدسومخوانندهخواهددیدسوان
هنوزدراشتباهاستزیراموسیودوشارلوسفقطبایکزنرابطهداشتو
آنزنکسینبودجزاودت۱.فکراینکهبیماریدوعزلتگزیدهایدعذابآور
است.آرزودارمورمکلیهوالتهابعصبیخاطرهایبدبیشنباشندوبههیچ
طریقیشماراازداشتنیکزندگیلذتبخشمحرومنکنند.هرچندبراین
باورممصاحبتباخودتانازهمصحبتیبادیگرانارزشمندتراستکهاین
شخصی(برایلذتبردنشماازتنهاییاست.مادام

ً
امرخوددلیلی)کامال

خواهشمندمدرودسرشارازاحتراممراپذیراباشید.
مارسلپروست

زمان »درجستوجوی نهایی نسخۀ از میکند آشکار نامه این در که را مهمی مطلب پروست .۱
ازدسترفته«حذفکردهاست.

۱۳

]پاییز۱۹۱۴[

مادام!
مراعفوکنیدکههنوزشماراسپاسنگفتهام.گوییمنُرزهایحیرتانگیزی
رادریافتکردم،کهتوصیفکردیدُرزهاییبا»رایحهایزوالناپذیر۱«اما
متنوعکهبهتعبیرشاعرراستینکههماناشماییددرهرساعتشبانهروز
چون که میکنند رسوخ قلبهایی۲ به اکنون و میپراکنند عطر بهنوبت
سیاهقلمیعقیقنمایندیادرهوایسیالومالیمباغوبوستانعطرافشانی

میکنند.
بهراستی...روزهایاخیربهحدیناخوشاحوالبودم)بیماربودموتماِم
مدتدرتختخواب؛بدوناینکهباسروصدادِرورودیرابازوبستهکرده
باشمچنینبهنظرمیرسدکهبهانجاماینکارمتهمشدهام(کهحتیتوان
نوشتننداشتم؛ازنظرجسمیانجاماینکاربرایمغیرممکنبود.تاهر
وقتدوستداریدمجلۀنوولروورانزدخودنگهدارید.شانسبهطرز
شگفتانگیزیبهمنرویآوردوآقایژیدکهدربارهاشصحبتکردیم
اوسخن از نامههایمان در هنگامیکه ندیدهام را او است بیستسال و
میگفتیمبهدیدنمآمدامادرموقعیتینبودمکهبتوانماورامالقاتکنم.
مادام،باردیگربابتآنبرگههایحیرتانگیزکهبهعطرگلهایُرزآغشته

۱.»رایحۀزوالناپذیر«عنوانکتابشعریاستسرودۀآنادونوآی،شاعرورماننویسفرانسوی؛زادۀ
۱۸۷۶میالدیودرگذشتۀ۱۹33میالدی.

۲.پروستاینجایابهنمایشنامهایازموریسمترلینکاشارهداردیابهشعریازاستفانماالرمهیابه
شعریسرودۀخانمویلیامز.موریسمترلینکنویسنده،شاعروفیلسوفبلژیکی،زادۀ۲۹اوت۱۸۶۲
ودرگذشتۀ۶مه۱۹۴۹.استفانماالرمه،شاعر،معلم،مترجمومنتقدفرانسوی،زادۀ۱۸مارس۱۸۴۲

ودرگذشتۀ۹سپتامبر۱۸۹۸.



مارسلپروست/۵۷ ۵۶/نامههایپروستبههمسایهاش

بودندسپاسگزارم.بااحتراماتفائقه.
مارسلپروست

با اما اینمهمنیست جانشیِنپیشخدمتمخصوصسروصدامیکندو
ضرباتیتندوسریعوکوتاهبهدرمیکوبدواینآزاردهندهتراست.

۱۴

]پاییز۱۹۱۴؟[


مادام!
اماالزماست نیست رامینویسمحالمچندانخوش نامه این اکنونکه
بگویمازصمیمقلببابتنامهایکهبهدستمرسیدسپاسگزارم.بهشما
بینشیرانویدمیدهمبادوامترازیکدستهگلوبههماناندازهرنگارنگ.
ُرزهای ستایش در دیگری از پس یکی دلپذیر اشعاری اعصار تمام در
پاییزیسرودهشدهاند.ُرِزپاییزِیدوبینیه۱:»ُرزپاییزیدلپسندترازتمامِی
گلهاست.«شعریسرودۀورلن۲:»آه!ُرزهایسپتامبرِکیدگربارخواهند
شکفت!«شعریازژراردونروال3:»گلُرِزقلبارغوانِیسنتگودول۴«که
کنارداربستش»درختموبهقامتگلمیآویزدویکیمیشوند.«ناگفته
نمانددوبانویشاعر،دودوستگرانقدرمکهچونگذشتهنمیبینمشاناشعار
بیشماریدروصف»ُرزهایباالبلنِدتمامبالیده«سرودهاند.افسوس!اکنون
کهدیگرمادامدونوایلومادامدورگنیهرانمیبینمیکخرمنازتمامُرزهاِی
سرودهشدهرادرحافظهامانباشتهام.اینکبهباورمنسزاواراستشعرتانبه
آناشعارافزودهشودونثرتاندرهمسایگیشعرآنهااقامتگزیند.برفراز

گریپادوبینیه،شاعرونویسندۀفرانسویمتولد۸فوریۀ۱۵۵۲و Aubigne’dAgrippa.۱؛تئودورآ
درگذشتۀ۲۶آوریل۱۶3۰.کتابتراژیکهااثردوبینیهاست.

۲.کتابِخرداثرپلورلناست.
NervaldeGerard.3؛ژراردونروال،شاعر،نمایشنامهنویسورماننویسقرننوزدهممیالدی،
متولد۲۲مه۱۸۰۸ودرگذشتۀ۲۶ژانویۀ۱۸۵۵.ازمیانآثارشمیتوانازآرتمیسوانسانغمگین
سیاستمدار و شاعر )نویسنده، شاتوبریان همدوش را نروال پروست، مارسل برد. نام )سرنوشت(
فرانسوی،متولد۱۷۶۸ودرگذشتۀ۱۸۴۸(ودرشمارنخستیننوابغبزرگقرننوزدهمقراردادهاست.
۴.اشارهداردبهشعریازژراردونروال:»ُرززرِدقلبارغوانی،گلُرزسنتگودال:آیابادستهگلهایی

ازآتشدرقعربهشتصلیبترایافتی؟«



۵۸/نامههایپروستبههمسایهاش

ُرزهایشمادرظلمتشبایننوشتهازپلئاس۱راقرارمیدهم:

»اینمنم،گلُرزیدرسایهها۲«

مادام،مرحمتکنیدواظهارقدردانِیپریشانازدردوشتابزدهاماسرشار
ازاحتراممراپذیراباشید.

مارسلپروست

as’Pelle.۱؛پلئاس،اپراییدرپنجپرده.
۲.اشارهداردبهاپرایپلئاسوملیزاند،نمایشنامهایغناییاثرموریسمترلینکوکلوددبوسی.بااین
نمایشنامهپایمکتبسمبولیسمبهصحنۀتئاترگشودهشد.کلوددبوسی،آهنگسازفرانسوی،متولد۲۲

اوت۱۸۶۲ودرگذشتۀ۲۵مارس۱۹۱۸.





مارسلپروست/۶3 ۶۲/نامههایپروستبههمسایهاش

۱۵

]اواخر۱۹۱۴؟[

مادام!ایکاشبههماناندازهکهازخواندننامۀشمالذتبردمشمانیزاز
کتابملذتبردهباشید.بهگمانمبخشهایاندوهناکیکهدربارۀسپیدهدم
استوهمچنینفضاهاییکهبهآدمهاوزندگیشاناختصاصدادهشدهاند
تاحدزیادیمنطبقبرواقعیتاند۱اماتوصیفهایداخلکتاببهسختی
باهیچیکازنواحیایکهنامبردهاید رضایتخاطرمرافراهممیآورند.
آشنانیستمامااغلباوقاتآنهارادرذهنخویشتجسممیکنم؛شما
باسخنانمصوروتابناکخوداتاقمحصوروبیروزنمراغرقدررنگو
نورکردید.گفتهایدحالتانبهبودیافتهوزندگیتانزیباترشده،باشنیدناین
خبرشادیوصفناپذیریدرخوداحساسمیکنم؛مننهحالمروبهبهبود
ازخورشیدیکه تنهاییامژرفترشدهوغیر نهزندگیامزیباتر؛ استو
نامهتانبرمنتاباندازفروغآفتاببیبهرهام.نامهتانپیامآوریخجستهبودو
برخالفآنگفتۀحکیمانه۲،اینپرستوِیتنهابهاریتمامعیاربرایمبهارمغان
آورد.مادام،اجازهدهیدازصمیمقلببابتایننامهازشماقدردانیکنم
همچنینتقاضادارمسالممرابهدکتربرسانیدتامحترمانهتریندرودهایمرا

بهپایتانبریزم.
مارسلپروست

۱.ممکناستبهسفرباقطاربهبلبکاشارهداشتهباشدکهدرسایۀدوشیزگانشکوفاآمدهاستودر
۱۹۱۴درمجلۀنوولرووفرانسزنیزچاپشد.راویسواربرقطاردخترجوانشیرفروشیرامینگردکه

دردوردستهاازنظرناپدیدمیشود.
۲.بهضربالمثل»بایکگلبهارنمیشود«یا»باآمدنیکپرستوبهارازراهنمیرسد«اشارهدارد.

۱۶

]مارس۱۹۱۵[

مادام!
دیروزبهشدتگریستم.بعدازآنهمهخویشاوندودوستانیکهدرجنگ
کشتهشدندعزیزترینفردبعدازموسیوهان۱)کهدرجنگلآرگون۲استو
حالشنیزخوباست(انسانینادروشایانستایشبهنامبرترانددوفنلون3
بودکهدرجنگکشتهشد.وقتیازرنجیکهبهدوشمیکشیدباخبرشدم
عادت بیفزاید. اندوهم بر بتواند نداشتمخدا باور که چنانغمگینشدم
کردهامبدوناینکهشماراببینمازاینسویدیوارجاییکهبیآنکهحضور
با و بسوزانم دل غمهایتان بر میکنم احساس را وجودتان باشید داشته
شادیهایتانشادشوم؛خبرمرگبرادرتانموسیوپالو۴مرابهواقعاندوهگین
کرد.همیشهبیاندازهبهشمامیاندیشماکنوننظربهاینکهدرسوگبرادر
این میدانم افسوس! بود. خواهم یادتان به بیشازپیش نشستهاید خود
همدردیناچیزواندکاست.وقتیدرسوگعزیزازدسترفتهایمینشینیم

HahnReynaldo.۱؛رینالدوهان،آهنگساز،رهبرارکستر،منتقدموسیقی،کارگردانتئاتروخوانندۀ
سالن،متولدکارکاسونزوئال.اودر۹اوت۱۸۷۴دیدهبهجهانگشودودر۲۸ژانویۀ۱۹۴۷چشماز

جهانفروبست.اودرآوریل۱۹۱۵درآرگونحضورداشت.
۲.یکنوارطوالنیازجنگلهایوحشیدرشمالشرقیفرانسهکهدرآننبردهایزیادیازجملهنبرد

والمی،جنگجهانیاولوتهاجمآرگونُرخدادهاست.
nelon’FedeBertrand.3؛دیپلماتفرانسویوازدوستاننزدیکپروست.اودر۱۸۷۸متولدشد
ودرآوریل۱۹۱۴درمتز)یککموندرفرانسه(ازدنیارفت.شایعههایضدونقیضیدربارۀمرگاوسر
زبانهابودتااینکهدرمارسسالبعد)۱۹۱۵(مرگشبهطوررسمیاعالمشد.پروستتاقبلازاینکه

مرگاوبهطوررسمیاعالمشودآنراباورنکردهبود.
پالودر۱۸۸۲متولدشد.اودر PalluMarcelGeorgesEmileAlphonse.۴؛ستوانمارسل
سومینهنگسوارهنظامفرانسهخدمتمیکردودرجبهۀجنگدرنانت)واقعدرغربفرانسه(در۱3

فوریۀ۱۹۱۵براثربیماریجانخودراازدستداد.
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و میشناختند را شخص آن که است کسانی کالم تأثیرگذار کالِم تنها
میتوانندباعثشونداورابهیادآوریم.منبهشخصهچناناندوهیراتجربه
است. من با پیوسته میگذرد، آن از مدیدی مدتهای اگرچه که کردهام
تقاضادارممحبتکنیدوسالممرابهدکتربرسانیدهمچنینازپسرتان)او
رانیزهیچگاهندیدهام(تشکرکنیدکهدرنهایتمهربانیازخدمتکارمحال
مراجویامیشود.اگرمیدانستمچهنوعاسباببازییاکتابیاوراخشنود
میکندباخرسندیتمامآنرابرایشارسالمیکردم؛الزماستمرادراین
خصوصراهنماییکنید.آرزومندممهرورزیپسرتانودکتربهشماکمک
آورید.مادام،خواهشمندمدرودواحترام تاب را اندوهسهمگین این کند

صادقانۀمراپذیراباشید.
مارسلپروست

یواخیم دربارۀ بهتری خبرهای و آمد دیدنم به غروب امروز دوده لوسین
کالریبهمنداد.

۱۷

]ژوئیهیااوت۱۹۱۵[

مادام!
امیدوارممرابیشازحدبیمالحظهندانید.چندروزاخیرسروصدازیادبود
وازآنجاکهحالمچندانخوشنیستبهسروصداحساسترشدهام.باخبر
شدهامدکترپسفرداپاریسراترکخواهدکرد،ازاینروگمانمیکنمفردابه
میخکوبِیجعبههاخواهدپرداخت.اگرامکانداردجعبههاراامروزغروب
از یاپنجبعدازظهر تاساعتچهار میخکوبیکنیددرغیراینصورتفردا
کرد فروکش زودتر آسمم )اگرحملۀ کنید. جعبههاخودداری میخکوبی

بیدرنگبهشمااطالعخواهمداد.(
اگرضروریاستصبحجعبههارامیخکوبیکنیداینکاررادربخشیاز
آپارتمانتانانجامدهیدکهباالیآشپزخانۀمناستنهآنبخشیکهباالی
مجاور اتاقهای باالی اتاقخواب باالی من نظر از دارد. قرار اتاقخوابم
نواختهمیشوددر نیزشاملمیشودحتیدرطبقۀچهارموقتیضربه را
قسمتهاییازخانهکهصدااندکیکاهشمییابدنیزصداییقابلمالحظه
در شما با کردن صحبت کنم اقرار باید میرسد۱. گوش به ناپیوسته و
خصوصچنینچیزهاییبسیارآزاردهندهاستوشرمساریامازاینبابت
بیشازآناستکهبتوانمبرزبانبیاورم.دلیلاینکهامروزچنیندرخواستی
دارمایناستکهامسالبههیچعنوانچنینخواستهاینداشتهامودیگر
اینکهبخشنامههایوزیرجنگیکیپسازدیگریبهسرعتوباتناقض
صادرمیشوندوبهنظرمیرسدوضعیتسربازیمنکهپیشازاینسهبار

۱.مطبدندانپزشکدرستباالیآپارتمانپروستدرطبقۀسومواقعشدهبود.



مارسلپروست/۶۷ ۶۶/نامههایپروستبههمسایهاش

بررسیشدهبودباردیگرموردبررسیقرارگرفتهاست.منتظرمبادکترارتش
مالقاتکنمدیداریکهدهروزقبلبهمناعالمشدوهنوزمحققنشده
است؛اینموضوعبهدالیلمتعددباعثمیشودگوشبهزنگآمدنشباشم
واینانتظارمخلبخوردادنمشدهاستازآنجاکهنمیدانمچهروزوچه
ساعتیبهدیدنممیآیدبخورنمیدهمزیراممکناستبرایاوناخوشایند
باشدوهمینامرمرادررویاروییبادردهایمدرماندهترکردهاست.بعداز
سفرتاناینشرایطمراازتجدیددیداریبازداشتکهچنیناثردلکشیبر
منگذاشتهبود.پسرتاندیگراینجاحضورنداردوایننیزمراغمگینمیکند
زیراالاقلاگرنمیتوانستمبهطبقۀباالبروماومیتوانستنزدمنبهطبقۀ
پایینبیاید،بهاوِدیندارمووعدههایبیشمارمازپایبندنبودنمبهآنهافغان
میکنند.نمیدانمکالریرادرهتلدالبه۱دیدهایدیانه!هنوزموفقبهدیداراو

نشدهاموباوجودشوقوافرمبهدیدارشازمالقاتشوحشتدارم.
مادام،خواهشمندمدرودسرشارازاحتراممراپذیراباشید.

مارسلپروست

خودرابرایپاسخدادنبهنامهامبهزحمتنیندازید!

۱.براساِسکتابراهنمایسفربیدکر)شرکتکارلبیدکرازدهۀ۱۸3۰آغازبهفعالیتکردهاست(
هتلیاستدرجهیکواقعدرخیابان۱۰۱شانزهلیزه،خیابان۵۵اللماکهاکنونجورجوینامدارد.

۱۸

]تابستان۱۹۱۵؟[


مادام!
اینگلهارابرایشماسفارشدادهبودمامادلسردوناامیدشدهامزیرازمانی
بهدستتانمیرسندکهبرخالفانتظارمبسیارناخوشاحوالموناگزیرماز
شمادرخواستکنمفردا)شنبه(سکوترارعایتکنید.نظربهاینکهاین
خواستهامبههیچوجهباگلهاهمخوانینداردباعثمیشودگلهاکهنشانی
عینیازاحتراممبهشمابودندتمامرایحۀخودراازدستبدهندوباخارهایی
آزاردهندهنزدشماجلوهکنندازاینروهیچدوستندارمچنینخواستهایاز
شماداشتهباشم.ازآنجاکهدکتروپسرتانبهباورمنپاریسراترکگفتهاند
وممکناستکمیاحساستنهاییکنیداگرچونمندرپاریسمیمانیدو
اگرچندانازدرددرعذابنبودمدوستدارمدرچندهفتۀآتیگاهیاوقات
نزدشمابیایمبلکهاینمصاحبتکمیازبارتنهاییتانبکاهدامادرعمل
انجاماینکاربامانعهایزیادیروبهروست.سهبارهنگامغروببهدشواری
ماشینکرایهکردمتابهدیدنکالریبرومکهمادامربیندر۱گفتهبودجویای
حالماستودوستداردمراببیند.باراولهمراهبامادامدوالبرودِیر۲به
خیابانکولیزیرفتیمامابهماگفتندکالریدیگراینجاسکونتنداردوباید
بهساختمان3۲درخیابانگالیلهبروید.درخیابانگالیلهدربانساختمان

RehbindeWladimir.۱؛کنتسوالدیمیرربیندرزادۀ۱۸۷۱ودرگذشتۀ۱۹۲۵مقالههاییدرزمینۀ
ُمدمینوشتوهمسرسابقکنتژاکدوپورتالس)۱۸۵۸-۱۹۱۹(بود.

BeraudierladeMadame.۲؛معشوقۀکنتگرفولهبود.ازنظرپروستبانوییبهغایتجذابو
بسیاربانشاطبودکهروحیصادقداشت.)ازکتابمکاتباتمجلدچهاردهم،صفحۀ۱۶۵(بنابهگفتۀ
سلستآلباره،اینزنبهشدتهواخواهپروستبودودوستداشتکاریکندبلکهبتواندنظرپروست

رابهخودجلبکند.)ازکتابآقایپروستاثرسلستآلباره(
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3۲ازخواببیدارشدتابهمابگویدشخصیرابهنامکالرینمیشناسد.
مادامربیندراشتباهشراتصحیحکردوبهمنگفتکالریدرساختمان33
ساکناست.غروبیدیگردوبارهبهخیابانگالیلهرفتموزنگساختمان33
رابهصدادرآوردمکهخانهایخارقالعادهبودولیکالریآنجانبود.عاقبت
درسومینتالشمبهآدرسصحیحدستیافتموبهساختمان3۷رفتماماآن
بارطبقهرااشتباهرفتمآسانسوربهطبقۀباالتررفتومنبرخالفمراجعان
دکترکههرروزاشتباهیزنگدرخانۀمرامیزنندزنگخانۀواقعدرطبقۀ
باالرابهصدادرآوردم.وقتیبهپایینبرگشتممتوجهشدم]اینکلمهازدست
رفتهاست[درباناجازهنمیدهدباردیگربهطبقۀباالبروم،اواظهارکرد

کالریرفتهاستبخوابد.۱
بااحتراماتفائقه
جانسپارشما
مارسلپروست

۱.براساِسدیگرنامههایپروست،اوعاقبتکالریراپیشازاکتبر۱۹۱۵مالقاتکردهاست.

۱۹

]۹یا۱۰اوت۱۹۱۵[

مادام!
نظربهاینکهمحبتبسیارداشتیدوازحالمنجویاشدیداجازهدهیدحالم
رابسیارصریحوبیپردهبرایتانشرحدهم.دیروزحدود۷:3۰وامروزحدود
۸:۱۵،۸کمیخستهوآشفتهبودمدلیلشراخواهیدفهمید.دیروزسرانجام
دیداربادکترارتشمحققشدکهچندماهبهتعویقافتادهبود۱.بهخودقول
شده که هم اندکی بتوانم تا کنم ایجاد تغییری ساعتهایم در بودم داده
روشناییروزراتجربهکنم.بهمحضشروع،همانابتدایکارچندینروز
نتوانستمبخوابمعاقبتبهاینتندادمکهبهکمکدارویخوابآورچهار
ساعتبخوابمبلکهحملۀآسممتسکینیابدبااینتفاسیرانتظارمیرفتده
صبحازخواببیدارشوماماهشتصبحضربههایکوتاهومختصرروی
اثر نیز بودندکهقرصخوابآور بهحدیواضح کفتختهایباالیسرم
نکردوازخوابپریدمواینمیزانخواببرایتسکینحملۀآسممکافی

نبود.
ضربهها این است[ شده درج پریدم« خواب »از زیِر کوتاه عبارت ]این
ممکناستپیشترشروعشدهباشندمنخواببودمونمیگویمبلندترین

ضربه۸:۱۵نواختهشد.
ناگزیرشدمازطرحفوقالعادۀخوددستبشویمکههمانتغییرساعتهایم

۱.پروست۷اوت۱۹۱۵درنامهایمینویسد:»اینروزهانمیتوانمازخانهُجمبخورم،منتظرمدکتر
ارتشرامالقاتکنم،ولیروزوساعتمالقاترانمیدانم.«ایندیدار۸یا۹اوتهمانسالمحقق
شد.اینجامنظورپروستایناست،اینمالقاِتبهتعویقافتادهکهچندماهمرااسیرخودکردهبود،

باالخرهانجامشد.
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اماانجاماینکاربهوضعیت اینبرنامهراازسربگیرم بود)شایددوباره
سالمتجسمیامبستگیداردونهبهمیلوخواستهام(.ازآنجاکهحملۀ
آسممشدتیافتهدگربارداروپشِتدارومیخورم،آنقدرزیادکهباعث
شدههمهچیزروبهوخامتبگذارد.اینهاراشرحدادمچونخودتانحالم
راجویاشدیدوازطرفیمیدانماینشرایطرادرکمیکنیداحساستأسف
ماند، باقیخواهد من با مدیدی مدتهای بهسازیخودم و تغییر بابت
تغییریکهاینصداهایکوتاهومختصرمانعتحققآنشد.)اگردرعرض
چندروزاینتغییرمحققمیشدبیتردیدمرادرقبالصداهاخونسردو
بیتفاوتمیکرد(آنچهمراآزارمیدهدهرگزصداییپیوستهیاحتیصدایی
خانه تختهای کف روی ضربهای صدای اینکه بر مشروط نیست بلند
ِمراهروبه

َ
)بیتردیدصدایضربهغالباوقاتدراتاقخوابکمترازخ

گوشمیرسد(وصدایکشیدهشدنهرچیزیرویکفاتاق،افتادنآن
یاضربۀحاصلازبرخوردمحکمآنباکفاتاقنباشد.ازچهارروزپیش
تاکنونقصددارمنوشتهایآذینشدهباگلوگیاهدرپاسخبهگلهاییُرزتان۱
بفرستمانتظارمبرایدیداردکترارتشمانعشداماعاقبتآنراارسالخواهم
کرد.بایدبگویممأیوسشدهام؛قولدادهبودیدازمنبخواهیدتعدادیکتاب
برایتانارسالکنم،تعدادیکتابمصور،چنداثرازراسکین۲خوباست؟
حجیماستوشایدرویتختخوابتانسنگینیکند...مادام،بسیارمشتاقماز
حالتانباخبرشوم.تماممدتبهشمافکرمیکنم.خواهشمندممحبتکنید

وقدردانیسرشارازاحتراممراپذیراباشید.
مارسلپروست

۱.بهشعریاشارهداردکهخانمویلیامزدروصفگلهایُرزسرودهوآنرادرنامهایبرایپروست
ارسالکردهاست،درنامۀ۱۴بهآناشارهشد،اماشعررادراختیارنداریم.

RuskinJohn.۲؛منتقدهنرانگلیسدردورانویکتوریا،نویسنده،حامیهنر،طراح،نقاشویک
متفکراجتماعیبرجستهونیکوکار،زادۀ۸فوریۀ۱۸۱۹ودرگذشتۀ۲۰ژانویۀ۱۹۰۰.

]باالیکلمۀ»مادام«درابتداینامهچنیننوشتهشدهاست[امروزآنقدر
قادرنیستمشور ازاینرو بنویسمو ازدرددرعذابمکهبهسختیمیتوانم
وقدردانیقلبیخودرابابتآننامههاییابرازکنمکهبرایمارسالکردید

نامههاییبهراستیستودنیکهذهنوروحمرالمسکردند.
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۲۰

]نوامبر۱۹۱۵؟[

مادام!
به را ازعزیمتتان اندوهم آن بر تأثرخود،عالوه بودمیخواستم مدتها
روزهای آخرین در شد مانع برادرم غیرمنتظرۀ آمدن اما کنم اظهار شما
اقامتتاندرپاریسبرایتاننامهبنویسم.بههرحالشمارفتیدومرابامادام
ِتره۱کهشهامتشراندارموگرنهترجیحمیدهمخانمترسناکصدایشکنم
وتعدادزیادیکارگرتنهاگذاشتید.)کارگرهارامتقاعدکردمبعدازظهرها
کارکنندتاهمکارساختمانپیشبرودوهممراُمدامصبحزودازخواب
بیدارنکنندامااوجابرانهیابهعبارتیوحشیانهبهآنهادستوردادسروصدا
وکوبشخودراهفتصبحشروعکنندآنهمباالیسرمندراتاقیکه
از اینکه ندارندجز آنهاگریزی و دارد قرار اتاقخوابمن باالی درست
اینفرماناطاعتکنند(دیگرتوانیبراینوشتنندارموچارهایندارمجز
اینکهازرفتنچشمپوشیکنم.وقتیازمنخواستیدبررسیکنمصدایی
کهصبحهابهگوشمیرسدازروشوییآشپزخانهاستیانه،بهایننتیجه
رسیدمبهتربودبامالحظهمیبودمونمیگذاشتمآبچکهکند.آیاصدای
چکۀآبباصدایچکشهاقابلمقایسهاست؟همانطورکهورلندریکی
ازشعرهایشمیگوید:»تراوشقطرۀآبرویخزهبهساناشکیاستکه
فرومیریزدتاتوراخشنودکند۲«درحقیقتتردیددارمآخرینضربهجهت

مسئولامورساختمانونوسازیبودوپروسترابسیار
ً
TerreMme.۱؛مادامِتره)بانویزمین(ظاهرا

اذیتمیکردوبهزحمتمیانداخت.مادرناپلئوننیزبهبانویمادرشهرتداشت.
۲.شعر»بهنغمهایبسیارلطیفگوشبسپار«شانزدهمینشعرازمجموعۀخرداثرورلناست.»به
نغمهایبسیارلطیفگوشبسپار،تراوشقطرۀآبرویخزه،آراماستوسبک،بهساناشکیاست

کهفرومیریزدتاتوراخشنودکند!«

خشنودیمننواختهشدهباشد.جنبخانهمغازهایاستکهکارگراندرآن
مشغولبهکارند،باهزارزحمتآنهارامتقاعدکردمهرروزبعدازساعت
دوبعدازظهرشروعبهکارکنندامااینموفقیتمنقشبرآبشدچوندر
طبقۀباالکهازمغازۀکناریبسیاربهمننزدیکتراستکارگرانهفتصبح
شروعبهکارمیکنند.برایاینکهمنصفباشماینراهماضافهکنمکارگران
باید ندارم را هیچکدام با آشنایی افتخار ترسناک( خانم )بهجز که شما
آدمهاییدوستداشتنیباشند.برایمثال،نقاشانشما)یانقاششما(در
نوعخودودررستۀکاریخودیگانهاندآنهاتلفیقیازهنرهارانمیآزمایند
وآوازنمیخوانند!بهطورمعمول،یکنقاشبهخصوصنقاشساختمان
براینباوراستبایدهمزمانمانندجوتودیبوندونه۱نقاشیکندومانند
ژاندورسکه۲آوازسردهد.اینسروصدادرمقایسهباسروصدایبرقکار
ساختمانهیچاست.امیدوارموقتیبهخانهبرمیگردیدبااثریهنریمواجه
شویداثریکههیچچیزازنقاشیدیواریکلیسایسیستین3کمندارد...آرزو
دارمسفرتانبرایسالمتیتانمفیدواقعشود.بسیارغمگینبودمواندوه
ناشیازبیماریتانلحظهایترکمنمیکرد.اگرپسردوستداشتنیتانکه
َبریازتمامصداهاییاستکهمراآزارمیدهندباشماستلطفکنیدو
بهترینآرزوهایمرابهاوابالغکنیدهمچنینمحبتکنیدومحترمانهترین

درودهایمراپذیراباشید.
مارسلپروست

Giotto.۱؛جوتودیبوندونه،نقاش،دیوارنگارومعمارسدۀچهاردهممیالدیکهسبکگوتیکو
بیزانسیاونقطۀآغازینتوسعۀهنرغرببهشمارمیرود.او۸ژانویۀ۱33۷چشمازجهانفروبست.
باصدایزیرمردانه(در تنور،خوانندهای اپرا)خوانندۀ Reszke.۲؛ژاندورسکهخوانندۀمعروف
۱۸۵۰درلهستانمتولدشدودر۱۹۲۵درفرانسهازدنیارفت.ادواردخوانندۀباس)صدایبممردانه(

برادراوبود.
Sistine.3؛کلیساییمعروفدرواتیکانرمکهبهخاطرنقاشیهایمیکلآنژرویسقفآنشهرت

دارد.



مارسلپروست/۷۵ ۷۴/نامههایپروستبههمسایهاش

۲۱

]نوامبر۱۹۱۵؟[

مادام!
ازاینکههنوزشماراسپاسنگفتهامبسیارشرمسارم.حقیقتموجوداین
استکههمیشهنوشتننامههارابهلحظهایموکولمیکنمکهدیگرخیلی
دیرشده)ممکناستچنینبهنظربرسدزمانینامهمینویسمکهازشما
درخواستیدارم(ودرنتیجهآنهادیگرنامههاییشتابزدهنیستند.باتوجهبه
زمانکمیکهصرفانجامکاررویکلیسایسنشاپلشده،)بهعقیدۀ
مناینتشبیهمیتواندتملقآمیزبهنظربرسد(آدمممکناستچنینبپندارد
وقتیایننامهبهشهرانسی۱میرسدزیباسازیبلوارهاوسمنبهطورتقریبی

روبهاتمامخواهدبود.
حقیقتراستین،مننیزمانندپلئاس۲واژۀحقیقترابهکاربردهام،درواقع
که نامهای در کنید مکاتبه بامن آن درخصوص کهمیخواستید بخشی
خطاببهشماارسالشدیافتنمیشود)آنقسمترادردسترسندارم
اماآنرادوبارهبرایتانخواهمنوشت(وبیشتربهگزارشیازآژانسمطبوعاتی
وولف3شبیهاست.بههرحالدرجایگاهینیستمکهخودبهتنهاییارزیابی
کنموبهتشخیصبرسم.درقبالمادامِترهیابانویزمین)آدمالقابدیگری
خود در خشمی میبرد(۴ بهکار نیز مادر بانوی و خورشید پادشاه چون

Annecy.۱؛شهریزیباوافسونگردرجنوبشرقفرانسه.
۲.بهاپرایپلئاساشارهدارد.پلئاسدرپردۀدومنمایشمیگوید:»حقیقت،حقیقت.«

AgencyWolffThe؛آژانسمطبوعاتیوولفآلمانیکیازازاصلیترینآژانسهایخبری .3
قرننوزدهمواوایلقرنبیستم.

۴.پروستبرایمادامِترهلقببانویزمینرابهکارمیبردیابهمادرناپلئونلقببانویمادردادهبودند
والقابدیگریازایندست.

احساسنمیکنم.برایاوبهاحترامسیبل)الهۀمادر(کهسکوترابرای
مردگاناعالممیداردونهبرایزندگانقطعهشعریبرگزیدهامکهباغزلی

معروفآغازمیشود.

»افسوس،فتنهایدربردارمکهآوازهاشزمیناست
اینفتنۀبدسگالدرمانینداردوبدینسانلبهایممهروموم

شدهاند
واینزنیکهازاومینالمهیچازنالههایمنمیداند
دراینجاآرمیدهامواوبیهیچتردیدیمرانمیبیند

تنهایم
ً
زیرپایاوغنودهاموهمچنانکامال

وتاآخر،رویزمینروزگارخواهمگذراند
هرگزچیزینخواستمجزسکوتوهیچدریافتنکردم

زنیکهخداونداورانهمحبوبونهمهربانآفریده
اکنوندرذهنخویشمصمماستبهاجبارصدایبیوقفۀ

ضربههایبرخاستهازقدمهایشرابشنوم
تماممدتبهآنبیایماِنگنهکاِرمقدسوقتیاینسطرهاییرا

کهانباشتهازاوستبخواندخواهمگفت،
"اینزنچهکسیمیتواندباشد؟"واونخواهدفهمید۱.«

وانگهیچهکسیمیداند؟همیشهفکرمیکردماگرسروصدادائمیباشد
بلوار بازسازی به شبها کارگران اینکه به نظر شد. خواهد تحملپذیر
هاسمنمشغولاندودرطولروزخانۀشماراتعمیرمیکنندودوبارهدر

تقلیدیازیکیاچنداثرهنریاستکهبهآنچندسرچشمگی
ْ

۱.پاستیشیازیکغزلاست.)پاستیش
گاهانهوستایشگرانهازسبکدیگرهنرمندانوبهکارگیریمؤلفههای نیزمیگویند.درواقعتقلیدیآ
آثارشاندریکاثرهنریاست(اینغزلسرودۀفلیکسآرورزاستکهدرمجموعهایبهنام»زمان

ازدسترفتۀمن«در۱۸33بهچاپرسید.



مارسلپروست/۷۷ ۷۶/نامههایپروستبههمسایهاش

اینفاصلهمغازۀپالک۹۸راخرابمیکنندبهاحتمالزیادوقتیاینگروه
گوشهایم در غیرعادی و ناهنجار چنان سکوت شوند متفرق هماهنگ
عزیمت و برقکار صدای شدن محو ماتم در که شد خواهد طنینانداز
نصابکفپوشساختمانخواهمنشستودلمبرایالالییامتنگخواهد

شد.مادام،خواهشمندمدرودسرشارازاحتراممراپذیراباشید.
مارسلپروست

۲۲

]نوامبر۱۹۱۵؟[

مادام!
شهرانسیبرایمنآراموساکتبود)درصورتیکهبلوارهاسمنبیصدا
نبود(.نمیدانمنامههایاخیرمنبهخصوصنامههاییکهدرآنهاسالِم
کالری۱بینوارابهشمارساندهامدریافتکردهایدیاخیر.ایننامهیادداشتی
کوتاهوشتابزدهازهمسایهایاستکهناگزیراستدراوجناخوشیاز
منزلخارجشودونمیدانددرچهوضعوحالیبازخواهدگشت!درهرحال
فردایکشنبهاستروزیکهبهطورمعمولچیزیمغایربااستراحتهفتگی
رابهمنپیشکشمیکندزیرادرحیاطکوچکیکهمجاوراتاقماستآنهابا
شدتوحدتبرفرشهایآپارتمانتانمیکوبند.ممکناستخواهشکنم
فردالطفیدرحقمنانجامدهید؟زمانبخوردادنمرابهآنهااطالعدهید
تابتوانندازآنزماننهایتاستفادهراببرند.امیدوارممرابیمالحظهندانید

درودهایسرشارازاحترامخودرابهپایشمامیریزم.
مارسلپروست

۱.براساِسمکاتبههایپروست،اواواسطاکتبر۱۹۱۵دومرتبهکالریرامیبیند.



مارسلپروست/۷۹

خانمویلیامزوچنگش۱

۱.منظورسازچنگاست.

۲۳

]نوامبر۱۹۱۵[

مادام!
نامۀشماوجودمرالبریزازقدردانی)واندوه(میکندزیرابهنظرمیرسدبر
اینباوریدممکناستشکوشبهههاییازجانبمنوجودداشتهباشد.
مجموعهنامههای»سکوت«کهبهتراستبابتآنهاازشماعذرخواهی
روز شش در بهوضوح که سکوتی شدند؛ همراه دیگر سکوتی با شود
گذشتهشاهدآنبودمومرهونلطفشمابودنبرایمخوشایندبود.شیرینی
حضورشماوهمچنیننیتتاندرنامهتجسمیافتومنآنراباچاشنی
سپاسگزاریمزهکردموبسیارلذتبردم.بیمآندارمدوستمرینالدوهان۱
کهبعدازپانزدهماهبرایاولینبارازجبههبازگشتهوامشبحوالینیمهشب
بهطورغیرمنتظرهازراهرسیدورزموار۲واردشدموجبسروصداشدهباشد
وآنچهراازمندریغمیداریداندکیتالفیکردهباشد.بسیارهیجانزده
بودمدگرباراوراببینم.نمیدانمتاچهاندازهوضعیتسالمتجسمیام
اجازهخواهدداددرطولششروزیکهدرپاریسبهسرخواهدبرداورا
ببینماماازاوخواهمخواستدوبارهسروصدانکندچیزیکهقادربهدرک
آننیستمایناستکهمانندگردبادازپلههاباالمیآیدوچونگردبادنیزبه
پایینبازمیگردد؛افسوس!تاپایانجنگدگرباربهخانهبازنخواهدگشت.
طبقۀ در روشن و واضح خدمتکارم صدای میپرسم خود از همچنین

۱.هاندریازدهیادوازدهنوامبر۱۹۱۵ازواوقویس)کمونیدرفرانسهکهسیصدوهجدهمترباالتراز
سطحدریاواقعشدهاست(بازگشتوازاینفرصتاستفادهکردتااولیناجرای»روبانباز«راروی

صحنهببرد.
۲.منظورپروستایناستآشفتهوپرسروصداواردشد،ولیواژۀنبردیارزمراکهکنایهازجنگدارد،

بهکاربردهاستتابهآشفتگیوهرجومرججنگاشارهکند.



مارسلپروست/۸۱ ۸۰/نامههایپروستبههمسایهاش

باالبهگوششمامیرسدیاخیر!اوتادیروقتکنارمنمیماندووقتی
اینسووآنسومیرودهیچسروصدایینمیکندامااگرصدایشبهگوش
میرسداستدعادارمبهمنبگویید.باتجویزتغییراتیکاربردیدرروش
انجامکارهایمکاریکردیدکهقادرنیستمشادیژرفیراابرازکنمکهبه
منمیبخشید.تکرارروزانۀایندستورالعملهاباعثمیشودپندارشمابا
فرمانبرداریمندرآمیزد.»هیچچیزدلنشینترازاقتدارشنیست۱.«اندکی
)هرچند نکردهایدغمگینشدم دریافت مرا اخیر نامههای اینکه باب از
صحیحارسالشدهبودند(آنپاستیشاز

ً
براینباورمآنهابهآدرسیکامال

آهنگترزا۲»اینزمیناست!«بهعقیدۀمنباعثمیشدلبانتتانبهتبسمی
ازهمبازشودوبهگمانمازغزِلفلیکسآرورزکهبهدستتانرسیدبهتر
بود.کالریبهمنگفتچهنوازندۀقابلیهستید.آیاهرگزاینامکانفراهم
رابشنوم؟کوارتِتسزار نواختنتان نزدیک از و بیایم نزدشما خواهدشد
بتهوون)درواقع نامشسعادتجاودانیاستوکوارتتهای فرانک3که
آرزوی نوستالژیکترین ابژههای دارم( منزل در که موسیقی قطعات تنها
این نزدیک از و بروم که نبود کافیحالمخوب بهقدر منهستند.هرگز
کوارتتهارابشنوم)یکشنبۀگذشتهدرحالیکهدربسترخویشبریدهبریده
نفسمیکشیدمکوارتتسعادتجاودانیرویصحنهاجراشد(ووقتی
برحسباتفاقموسیقیدانیشبانهبهدیدنمآمدمانعشدمبرایمموسیقی

نویسندۀفرانسوی،زادۀ۹ بودلرشاعرو پیر اثرشارل ازمجموعهشعر»گلهایشیطانی« ۱.بخشی
آوریل۱۸۲۱ودرگذشتۀ3۱اوت۱۸۶۷.

۲.-رینالدوهانستایندۀپرشوروشعف»ترزا«بااجرایِاماواالدون)زادۀ۱۸3۷ودرگذشتۀ۱۹۱3(
بود.اماواالدونملکۀموسیقیزندهبود.اوآهنگزمینراباتنظیملئوپولدگاندولفاجراکرد.شعراین
آهنگچنینآغازمیشد:»دایهومادرمازمیناستوگلودانهاشزیرخاکجوانهمیزند.«پروست
ازاینآهنگاستفادهکردوپاستیشیساختتامادامترهرادستبیندازد.پروستصدایاینخواننده
)اماواالدون(رادر۱۸۸۸شنید،وقتیبرایدیدناپرایسندریلونبهدوشاتلهرفتهبود.سندریلوناپرایی

فرانسویدرسهپردهاستودوشاتلهنیزخانۀاپراییواقعدرمیدانشاتله.
ساختۀ جاودانی سعادت کوارتت که موسیقی استاد و ارگ نوازندۀ آهنگساز، Franck؛ Cesar .3

اوست.اوزادۀ۱۰دسامبر۱۸۲۲ودرگذشتۀ۸نوامبر۱۸۹۰است.

اجراکندمباداصدایآنشماراآزردهکند.بهجبرانآندریکیازمعدود
غروبهاییکهبتوانمنزدشمابیایمبایداجازهدهیداجرایشمارابشنوم.
مادام،باردگرسپاسگزارموخواهشمندمدرودسرشارازقدردانیوهمراه

باشوروشعفمراپذیراباشید.
مارسلپروست



مارسلپروست/۸3 ۸۲/نامههایپروستبههمسایهاش

۲۴

]۱۹دسامبر۱۹۱۶[
سهشنبهساعت۱۰شب

مادام!
افسوس!بهمحضبازگشتبهخانه،اسیردرچنگشدیدترینحملۀآسم
نامۀدلفریبشمارادیدم.نامهتان۱مطبوعترینلذتممکنرابهمنعرضه
میکنداماحملۀآسمآنرابیرحمانهازمندریغمیدارد.وقتیفرداحمله
کمیفروکشکردالبتهاگرفروکشکندبهبسترخواهمرفتوتاچندینروز
قادرنخواهمبودازجابرخیزم؛اینایدهکهامروزبرایمدتکوتاهیازمنزل
خارجشومچقدرابلهانهبود.اگردربسترماندهبودمفردامیتوانستمازجا
بلندشوموبعدازظهرراباشمابگذرانم،همچنینمیتوانستمبرومودست
استادسالخوردهوگرانقدرمآناتولفرانس۲رابفشارمکهدرگذشتهبرایبار
نخستمرابههمگانمعرفیکرد.لوسیندودهکهاغلبفرانسرامیبیند
گفتاومرابهیادداردوازاینکهنمیتوانمبهدیدنشبروممراعفومیکند.
مصممبودمفرداازمنزلخارجنشوم،بهمونتسکیو3گفتهبودمنمیتوانمبیایم

۱.خانمویلیامزدرنامهاشبهپروستپیشنهادمیکندفرداباهمبهتماشایتئاتربروند،ولیحملۀآسم
پروستمانعمیشودپیشنهاداورابپذیرد.

franceAnatole.۲؛نویسنده،شاعرومنتقدفرانسوی،زادۀ۱۶آوریل۱۸۴۴ودرگذشتۀ۱۲اکتبر
۱۹۲۴.اومقدمهایبرکتابخوشیهاوروزهایمارسلپروستنوشتکهانتشاراتکالمنلویدر
۱۸۹۶آنرامنتشرکرد.کالمنلویانتشاراتیفرانسویبودکهمیشللویدر۱۸3۶آنراتأسیسکردو

برادرشکالمنلویدر۱۸۴۴بهآنپیوست.
MontesquiousdeRobert.3؛روبردومونتسکیو،نویسنده،شاعر،مجموعهدارآثارهنریواز
ژوئن در ایسانسوت را مونتسکیو اثر برجنگ« مرثیهای »قربانیهایمجروح: بود. پاریس اشراف
بود. بازیگریمشهور و ودرگذشتۀ۱۹۶۰(رقصنده )زادۀ۱۸۵۵ روبینشتاین آیدا منتشرکرد. ۱۹۱۵
بخشهاییاز»قربانیهایمجروح:مرثیهایبرجنگ«بایدروزچهارشنبهبرابربا۲۰دسامبر۱۹۱۶
درتئاترسارابرنهارت)هنرپیشۀتئاتر،زادۀ۲۲اکتبر۱۸۴۴ودرگذشتۀ۲۶مارس۱۹۲3(خواندهشده

باشدوازاینروتاریخایننامهبایدسهشنبه۱۹دسامبرباشد.

وبهمادامروبینشتاینگوشکنمکهبخشهاییاز»قربانیهایمجروح«را
میخواندزیراهمچنانمصممبودمفرداازمنزلخارجنشوماماامروزطی
تصمیمیاحمقانهبیرونرفتمآنهمبدوناینکهذرهایازرغبتوشوقیرا
درخوداحساسکنمکهفرداهمراهیشماورفتنبهتئاترمیتوانستدرمن
ایجادکندازاینروناامیدودلسردشدهام.ازآنروزیکهبادیدارتانبرای
منیاسیردردردوقفهایخوشایندراموجبشدیدتاکنونتماممدتبیمار
بودهام.خانموآقایاستراوسکهآنروزازآنهااجازۀمرخصیخواستمو
میدانمباآنهارابطۀنزدیکیداریدممکناستبهشماگفتهباشندکهاز
آنروزتاکنوننتوانستهامبهدیدارشانبرومهمچنینقادربهدیدارکالری
نیزنیستم.ازسویدیگرازلذتدیداربرادرمبرخوردارمکهبعدازاینکه
ناخوشیامفزونییافتبرایمدتکوتاهیبهپاریسآمدهاستواغلب
اورادرکنارخوددارم.میخواستمنامدوستمشترکتانرابهاوبگویمکه
دربارهاشبامنصحبتکردهبودیداما]دراینجاکلمهازدسترفتهاست[
و عالی آنقدر نامههایشما بیاورم.خوشبختانه یاد به را نامش نتوانستم
درخورتوجهاندکهآدمنمیتواندآنهارانگهنداردازاینرودوبارهمیتوانمنام
اورادرنامهتانپیداکنم.درتئاترآنفرازهایستودنیاسبونارد۱فراخواهند
تراوید؛فرازهاییکهمنآنهاراازحفظموحافظهاماگرچهضعیفاست
همهراتماموکمالچونقطعهایموسیقیاییکهآدمیدرکودکیعاشقانه

Bonnard.S.۱؛سیلوستربونارد.
پیرفروندایی)زادۀبیستوپنجمآوریل۱۸۸۴ودرگذشتۀبیستوپنجمسپتامبر۱۹۴۸(رماننویس،
مبنای را بونارد سیلوستر جنایت بهنام فرانس آناتول رمان اولین فرانسوی شاعر و نمایشنامهنویس
تئاتر در بیستمدسامبر۱۹۱۶ یا دومدسامبر در اولینبار برای که داد قرار پردهای نمایشنامهایچهار
آنتوانبهنمایشدرآمد.درفراز»زندگیقدیسانبوالندیستهایفاضل«پروستازحفظازرمانآناتول
فرانسنقلقولمیکند:»وقتیموشهازیرنورماهدربرابربوالندیستهایفاضلخواهندرقصید.«
بوالندیستبهعضویازانجمنیفاضلاشارهداردکهیسوعیونوژانبوالندآنراپایهریزیکردهاند.
بوالندزادۀاوت۱۵۹۶ودرگذشتۀسپتامبر۱۶۶۵،کشیشویکیازمؤلفانوگردآورندگاندایرةالمعارف

زندگیقدیسانبودکهپسازمرگش،بوالندیستهابهتکمیلایندایرةالمعارفپرداختند.
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دوستداشتهاستدرخودحفظخواهدکرد.چهلذتیداشتاگرباتوجهبه
تواناییحافظهمانوعالقهونیازمبرممانبهگوشدادنبهاینسخنانموجز
میکنمخوب گمان که اندازه همین به شاید میرفتیم، تئاتر این به باهم
باشد؛دیدنتئاترکرنکبیل۱مرابهگریستنواداشت.مادام،ازاینکهفرداحین
را پیر بونارد سیلوستر فاضل، بوالندیستهاِی3 قدیساِن۲ زندگی تماشای
خواهیددیدبهشماحسادتمیکنموهمانگونهکهبونارد)منهمانبونارد
پیرم(ازکنتسترپوفبابتاندرزگرانبهایشتشکرمیکندمننیزازاینکه
مرابهدیدنایننمایشنامهترغیبکردیدسپاسگزارم.مادام،خواهشمندم
محبتکنیدوسالممرابهدکتربرسانیدوهمچنینقدرشناسانهتریندرود

مراپذیراباشید.
مارسلپروست

Crainquebille.۱؛ایننمایشنامهازرمانکرنکبیلاثرآناتولفرانساقتباسشدهاست.نمایشنامۀ
کرنکبیلدر۱۹۰3بابازیدرخشانلوسینگیتری)هنرپیشۀفرانسوی،زادۀسیزدهمدسامبر۱۸۶۰و
داستاندستفروشی کرنکبیل اجراشد. پاریس رنسانس دوال تئاتر در ژوئن۱۹۲۵( یکم درگذشتۀ
خیابانیاستکهناعادالنهبهزندانمیافتدوپسرییتیمبهرهاییاوازبندکمکمیکند.۱۹۲۱ژاک
ودرگذشتۀ ژوئیۀ۱۸۵۵ بیستویکم زادۀ بلژیکیفرانسوی، بازیگر و فیلمنامهنویس )کارگردان، فیدر

بیستوچهارممه۱۹۴۸(فیلمیصامتبراساِساینرمانساخت.
۲.اعمال)زندگی(قدیساندایرةالمعارفیشصتوهشتمجلدیاستکهزندگیقدیسانمسیحیرا
بررسیمیکند،دراصلیکهاژیوگرافیانتقادیاستکهبراساِسروزعیدهرقدیستنظیمشدهاست.
اینپروژهراهریبرتروسویید)زادۀبیستمژانویۀ۱۵۶۹ودرگذشتۀپنجماکتبر۱۶۲۹(طراحیوآغاز
کردوپسازمرگاو،ژانبوالندکارراادامهدادوبعدهابوالندیستهابراینپروژهنظارتداشتند.

3.انجمنیمتشکلازدانشمندان،فیلولوژیستها،مورخانودراصلهمۀیسوعیانکهازاوایلقرن
هفدهمبهمطالعۀآیینقدیساندرمسیحیتپرداختهاند.

۲۵

]کریسمس۱۹۱۶[

مادام!
کریسمس نکوداشت بهمنظور ـ نیز امروز میخواهم اجازه شما از
ارمغان به نیکسرشت مردمان برای زمین راروی حزنانگیزیکهصلح
بازگردانده شما به فردا که را مهیب و تکاندهنده تصاویر این نیاورد-
خواهندشدنزدخودنگهدارم۱.درحقیقتبهواسطۀبینشیغیرقابلوصف
وهوشیخالقومبهوتکنندهورایممکن)آنچهچندروزپیشدربارۀ
کنتسترپوفدرسیلوستربوناردگفتیم(پیشرفتید۲.زیرادرحقیقتکتابی
کهبهمندادهایدبهشکلکندۀجشنمیالدمسیح3استواندرِزطالیِی۴
قدیسان بیمانند زندگیهای کههمان میآورد من یاد به را شگفتانگیز
استالبتهبهجایطالییبایدگفتمایلبهارغوانی)زیراچندروزپیش
بهطرزی رنس رفیع منارههای متأسفانه گفت من به ویلیامز دکتر رفیق۵
غیرعادیبهبنفشتغییررنگدادهاند(کتابمقدسکلیسایجامعرنس
دیگرمانندکتابمقدسکلیسایجامعآمیانسالمودستنخوردهنیست

۱.ایدمارالتورکتابیداردبهنام»آنچهرانابودکردند:کلیسایجامعرنسدرسپتامبر۱۹۱۴بمباران
شدودرآتشسوخت«ومابراینباوریمکهخانمویلیامزاینکتابرابهپروستامانتدادهاست.

خودکتابتاریخچاپندارد،ولیچنینبهنظرمیرسددر۱۹۱۴یا۱۹۱۵بهچاپرسیدهاست.
۲.درجنایتسیلوستربونارد،پرنسسترپوفنسخۀخطیاندرزطالیی)شرحزندگیقدیسان(راکه
داخلکندۀچوبپنهانشدهوسیلوستربونارددرطلبداشتنآناست،بهاومیبخشد.پروستهمین

مطلبرادرنامهایکهماهمه۱۹۱3بهمادامشایکویچنوشتهایرادکردهاست.
3.کندهایکهشبمیالدبهمناسبتآغازمراسمعیددربخاریمنزلمیگذارند.

۴.شرحزندگیقدیساناست.
۵.منظورپروستازرفیقدکترویلیامزبهاحتمالزیادوالتربری،رئیساتاقبازرگانیآمریکاوفرانسه

استکهدوستپروستنیزبود.
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وسنگهایکلیسایرنسبهپیشگوییداخلکتابواقعیتبخشیدند.
»همینسنگهافریادبرخواهندآوردتاعدالتراطلبکنند.«عالوهبر
اینشایدفاجعۀرنسکهبرایبشریتهزارانبارازفاجعۀلوون۱سهگینتر
شده باعث بامبرگ۲ جامع کلیسای زیرا آلمان برای –بهخصوص است
بودرنسکلیسایموردعالقهشانباشد-جنایتیبودکهبهسردیوبدون
فقط ما و است جنگ جنگ یافت. تجسم اذهان در خاصی هیجان
کلیسای سنگی تندیسهای نمیکنیم. سوگواری سنگی3 تلفاتی برای
جامعرنسکهمنادیلبخندژکوندداوینچیاستوآذینهایکلیساکه
بهطرزگیجکنندهایزیباتریندورۀیونانباستانرایادآورمیشوندیگانهو
مطابق زاهدانه بهطرزی گرچه آمیان جامع کلیسای بودند. منحصربهفرد
کتابمقدسبودوکلیسایجامعشاترگرچهبهطرزیمقدسغیرمادی
میدانم بهخوبی نمیرسیدند. رنس بهپای اما میرسید بهنظر معنوی و
بیتردیدبیشترکسانیکهازکلیسایجامعرنسانتقادمیکنندوبانارضایتی
بهآنمینگرندهرگزکلیساینوتردامرابهچشمندیدهاندوازرویسادگی
معتقدندزیباترینکلیسادرپاریسکلیسایبدمنظرناحیۀما،سنآگوستین
استامامنتاجاییکهسالمتیاماجازهمیدادراهسفرپیمودموبادیدن
بنایسنگیکلیسایرنسبههماناندازهمتحیرشدمکهوقتیبنایسنگی

Louvain.۱؛شهریدربلژیککهبهخاطرمعماریهایگوتیکششهرتداردوبهرغمبمبارانهای
سنگیندرهردوجنگجهانیبخشاعظممعماریاولیهخودراحفظکردهاست.

کلیسای در که است مشابهی پیکرۀ از رضایتبخشتر بهمراتب بامبرگ جامع کلیسای پیکرهای .۲
جامعرنساززیرقلمپیکرتراشبیرونآمدهاست.قومژرمنسبکرومانسکرابهمذاقخودخوشتر
میدیدوبههمیندلیلآلمانتاقرنسیزدهمازآندستنکشیدوبهگوتیکروینیاورد.کلیسایجامع
ازپشتبندهای آن باپنجرههاییکوچکوطاقهاییمدورودر باستانیساختهشد بهرسم بامبرگ
پیکرتراشی در چشمگیری تکامل اوج به آلمانی گوتیِک سبک رواج آغاز در نیست. اثری معلق
بعد و کردهاند تقلید فرانسوی استادان از ابتدا پیکرتراشان کهچطور ومشاهدهمیکنیم برمیخوریم
دستازتقلیدبرداشتهاندوبهسویسبکنیرومندوباشکوهیازناتورالیسمیاپیرویازنقوشواشکال

طبیعیگراییدهاند.
3.دردناکترازنابودیبناهایسنگیمرگانسانهاست.

وقتی رسیدهام، باور یا توجیه این به و دیدم را ونیز شهر جامع کلیسای
طاقهاینیمسوختۀکلیسا،تماموکمالرویسرفرشتگانیفرودآیدکه
بیهیچواهمهایازخطر،هنوزازدرختانشادابوباشکوهجنگِلسنگی
میوههایرسیدهوآبدارمیچینندحسبشردوستیکههماکنوننیزتقلیل
از بیمارمامشب بینخواهدرفت.چشمهای از برایهمیشه یافتهاست
خدمتبهمنسربازمیزنندوسخنیراقطعمیکنندکهتمامنشدنیاست
زیراوقتیآدممیبیندآنچهسنبرنارد۱)البتهفکرکنمدربارۀاسمنویسنده
دراشتباهم(ردایسفیدکلیساهامینامددرفرانسهتکهپارهشدهاستبهتر
میبیندسخنکوتاهکند.فرداتصاویرمقدساینمجروحفناناپذیررابه
شمابازخواهمگرداندوامروزبابتالتفاتتانباقدرشناسانهتریندرودشما

راسپاسمیگویم.
مارسلپروست

۱.اینعبارتدرحقیقتازراهبیاستبهنامرائولگالبردرقرنیازدهم.
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۲۶

]اواخرآوریل-اوایلمه۱۹۱۸۱[

مادام!
ازاینکهبرایمننامهنوشتیدشرمسارومسرورم.حقباشماستفرستادن
گلهاضرورتینداشتاماخانمیکهگلخانهایمنحصربهفردداردایندو
شاخهمیخکصدپرراکهبهعقیدٔهمنبهراستینایاباندبهمنداد.بین
شما،هلیووژاکبالنشمرددبودمودرنهایتآنهارابرایشمافرستادم؛
بایدبگویمشماسهنفربهرنگهاینابواصیلعشقمیورزیدواگرکسی
برایتانگلیبفرستدگوییبالپروانهایفرستادهاست.آنچهدرخصوص
آمدنقریبالوقوعپسرتانگفتیدمراخوشحالکرد.اولازهمهبرایشما
خوشحالماماکمیخودپسندیبهخرجدادهبرایخودنیزخوشحالمزیرا
بسیارمشتاقممادروپسررامالقاتکنم.مالقاتپسربایدراحتترباشد
زیراآدمبیماراحساسمیکنداگراجازهدهدکودکیجذابودوستداشتنی
کمتر غرورش هنوز ببیند، را بیماریاش رقتانگیز تجهیزات و اسباب
جریحهدارمیشودتایکزناورادراینوضعیتببیند.ازآنجاکهدربارۀ
یکشنبه برایصبح را یاریتان بامنسخنمیگویید وضعیتجسمیام
طلبمیکنم.البتهتقاضایکمکبرایروزدوشنبهمعقولتربهنظرمیرسد
زیرایکشنبهناگزیرمبهدیدندوستانمبروموبنابرایندوشنبهبیمارخواهم
بودامادرخواستمنبرعکسبرایروزیکشنبهاستزیرااگرصبحیکشنبه

۱.پروستبهمرگمادرکالریاشارهمیکندکهیازدهممارس۱۹۱۷رخدادهاست.ازآنجاکهخود
کالریهشتممه۱۹۱۸فوتکردهاستوازقرارمعلومدرایننامههنوززندهاست،ایننامهبایدبین
ایندوتاریخنوشتهشدهباشد.پروستمیگویدتاقبلازدهمآوریل۱۹۱۸ازبالنشبیخبربودهاست
وبهاحتمالزیادچونبهاینفکرمیکندبرایاوگلمیخکبفرستد،دوبارهبااوارتباطبرقرارکردهاست

ازاینروتاریخیکهمیتوانبرایایننامهدرنظرگرفت،اواسطآوریلتااواسطمهاست.

هنوز برخیزم. بستر از بعدازظهر بود نخواهم قادر باشد زیاد سروصدا
اینموضوعمرابسیارغمگین بهدیدنکالریبرومو باردیگر نتوانستهام
غیرممکناستبتواندو

ً
میکند.قسمتراببینیداینجادرپاریستقریبا

واحدآپارتماِنهمجوارپیداکردامامادروپسربرحسباتفاقموفقشدند
درآپارتمانهاییدیواربهدیوارساکنشوند؛کافیبودخانمکالریبهدیوار
آشپزخانهاشبکوبدتاپسرشصدایاورابشنود؛اوبایدبدوناینکهبازهم
یکدیگررادیدهباشندازدنیارفتهباشد.درحالحاضردرذهنخویشبا
هر که زیاد آنقدر میکنم فسخشدهحمل مرگ زیادی بسیار تعداد خود
مرگجدیدباعثمیشودفوِقاشباعشوموتمامغمهایمبهشکلتودهای

تجزیهناپذیرمتبلورشوند.
بااحتراماتفائقه
قدردانشما
مارسلپروست
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خانمویلیامزوهمسرسومش،الکساندربریلوفسکی

سخن پایانی مترجم

هنگامیکهایننامههارامیخوانیم،خالیازفایدهنیستاگربتوانیماتاقیکه
پروستدرآننامههارامینوشتوخوداورادرآناتاقتصورکنیم.ممکن
استچنینتصورشود،اتاقچونموزهایحفظشدهومجهزبهاثاثیاست
کهبهخودپروستتعلقداشتهاندوازاوباقیماندهاند،اماچنیننیست.
فرانسویهابهاوکهیکیازمهمتریننویسندگانشاناستافتخارمیکنند،
اماآپارتمانپروستدرساختمان۱۰۲واقعدربلوارهاوسمن،جاییکه
قریببهدوازدهسالدرآنزندگیکردودرهمانآپارتمانبخشزیادیاز
رماندرجستوجویزمانازدسترفتهرانوشت،اکنونجزئیازمتعلقات
یکبانکاست.چندسالقبل–نمیدانمهنوزهماینامکانفراهمباشدیا
نه-حداقلاینامکانوجودداشتدرطولتابستانبعدازظهرهایپنجشنبه
باقرارقبلیاتاقرادید،کارمندبانکاطرافخانهرابهآدمنشانمیداد،
البتهوقتیآنخانمناگزیربودبرودوبهسؤالیدرخصوصکاربانکیپاسخ

بدهد،دربازدیدخانهوقفهایجادمیشد.
اتاقخوابپروستبیشترطولروزخالیبود،مگراینکهبرایجلسهایبا
اربابرجوعیاجلسهایمیانکارمندانبانکمورداستفادهقرارمیگرفت.
تصویریازپروسترویدیوارآویزانبود،اماصحبتهایداخلاتاقدر
خصوصامورمالیبود،هرچندمسائلمالینظرپروسِتبخشنده،ولخرج
وعجولرابهخودمعطوفمیداشت-درنامۀنهمپروستبهخانمویلیامز
کموبیش اول( جهانی جنگ شروع از قبل ماه )چندین او که میگوید
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اگر البته نداشت، آنجاحضور زیاد بهاحتمال او روح بود- درهمشکسته
تا کسانیکهدرآنجلسههاحضورداشتندسخنخودراقطعمیکردند
یادکنند،روحشممکنبودبرایلحظهای او ازپروستوزندگیوکار
و فرانسوی بانکدارهای که است قابلتصور و ممکن یابد. آنجاحضور
اربابرجوعهایشانبهپروستبسیارعالقهمندبودهواحترامزیادیبرایاو

قائلباشند.
کوچکبهنظرمیرسید،شایددلیلشسقفبسیاربلندشبود.

ً
اتاقنسبتا

خدمتکارپروستتخمینمیزدارتفاعسقفاتاقبایدچیزیحدودچهار
اینتصمیم پروست وقتی بااینحال باشد. بیستوهفتسانتیمتر و متر
اتاقرابزرگتوصیفکرد، آپارتمانرااجارهکند، اتخاذکردکه دشواررا
درواقعوقتیبازدیدکنندهایبدونداشتنمترنواریباقدمهایشاتاقرااندازه
بگیرد،اندازۀاتاقنهونیمگامدرششگاماستکهمیتوانتقریبیچنین
تخمینزد:ششمتروچهلسانتیمتردرچهارمتروپنجاهوششسانتیمتر
یابیشازبیستوهفتمتروهشتادوهفتسانتیمترمربع.شایدچوناتاق
خالیبود،کوچکبهنظرمیرسید.دراتاقفقطیکمیِزپادیواری،یک

ً
نسبتا

قفسهکتاب،میزیکوچکدروسطوچهارصندلیکوچکقرارداشتند.
بنابهگفتۀشخصیکههمکارمندبانکبودوهمبازدیدکنندگانراراهنمایی
میکرد،بخشهایمعینیازساختماندستنخوردهومانندزمانیبودند
کهپروستآنجاساکنبود:دوپنجرۀبلند؛دودرازچهاردرساختمان؛
گچبریهایباالیدیوارها؛کفپوشوشومینهباطاقچۀسفیدوستبرش
کهازسنگمرمربود.نشانههایاندکیدراتاقمشهودبودکهنشانمیداد
ایناتاقبهپروستتعلقداشتهاست؛عالوهبرتصویررویدیوار،ردیف
قفسههاِی از یکی از بخشی پروست 

ِ
اجتماع فصلنامههای از کوچکی

کتابخانۀدرشیشهایرااشغالکردهبودندکهاگراینفصلنامههانبودندخالی

بود.آنکتابخانۀدرشیشهایبهپروستتعلقنداشت،باالیمیِزپادیواری
کهآنهمبهپروستتعلقنداشت،تابلویکوچکیقرارداشتکهاعالم
میکرد:»اتاقخوابپروست«بهاضافۀیکدستهکتابچهدربارۀموزۀواقعی
وفعلیپروست.اینموزه۱درواقعخانۀتانتهلئونیاستکهدرایلیهکومبره۲

واقعشدهویکونیمساعتازشهرفاصلهدارد.
وقتیپروستدراینآپارتمانزندگیمیکرد،دراتاقشاستراحتمیکرد،
میخوابید،غذامیخورد،مینوشت،مطالعهمیکرد،بهخاطربیماریآسم
دودناشیازپورلگراسرااستنشاقمیکرد،قهوهاشرامینوشیدوپذیرای
حضورمهمانانشبوداتاقمملوازاسباباثاثیهبود.براساستوصیفهای
سلستآلباره،خدمتکاروهمدموفادارپروست،متوجهشدیمبرایمثال
پیانوی گنجهیک وجلوی است داشته قرار پنجره دو بین بزرگ گنجهای
پیانو بین بازنمیشدهاست. گرندقرارداشته،آنقدرنزدیککهدرگنجه
داشته قرار کوچک میز سه همچنین و راحتی صندلی یک تختخواب و
استکهپروستبهسهمنظورمختلفازآنهااستفادهمیکرد.بقیۀاثاثیه
کهعبارتبودندازیکقفسهکتاب،میزکاریکهبهمادرپروستتعلق
داشتویکمیزپادیواریمتفاوتدرنقاطمختلفاتاق،مجاوردیوارقرار
داشتند.سلستناگزیربودبهزوروباچرخشبهچپوراستوارداتاق
یاازآنخارجشود.کارمندیکهمراراهنماییمیکردبهگوشهایازاتاق
اشارهکردکهتختپروستقرارداشت.تختکناردیوارروبهرویپنجرهها
قرارداشت،همانجاییکهاوبخشزیادیازرمانشرانوشتهبود.بینسِر
تختخوابودیواریکپاراوان،اوراازمحیطاطرافوسروصدایساختمان

۱.موزۀمارسلپروستکهبانامخانۀعمهلئونینیزشناختهمیشود.ازدیدنیهایکومبرهوجاذبههای
فرانسهبهشمارمیرود.

۲.نامروستاییاستکهیکیازالگوهایپروستدرساختنکومبرهبود.اسماصلیاینروستاایلیه
است،امانامکومبرهبراساِسرماندرجستوجویزمانازدسترفتهبهآنافزودهشدهاست.
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مجاوِرآنسویدیوارمحافظتمیکرد.
درطولسالهاییکهپروستدراینساختمانساکنبود،سروصدایناشی
ازساختوسازداخلساختمانیاساختمانمجاورُمدامبالیجانشبود
به نیز نامههایمجموعۀحاضر از رامیآزرد؛همچنانکهمیتوانیم او و
اینموضوعپیببریم.همسایهایکهدرنیماشکوبپایینزندگیمیکرد،
این به پایانی۱۹۰۶ نامدکترگژهبود.وقتیپروستروزهای به شخصی
آپارتماننقِلمکانکرد،دکترگژهدرآپارتمانخویشکارمیکرد.ازدیگر
ازسروصدا فکاهی لحنی با گاهی پروست آنها در که انبوهی نامههای
شکایتکردهاست،بهاینموضوعِپیبردیم.بهمحضاینکهکاردرآپارتمان
نمایان آرامش از پروستچشماندازی برای و پایانمیرسید به دکترگژه
مادام بغلی، ساختمان در میشد. آغاز بغلی ساختمان در کار میشد،
)کافکا بود. جدید حمام نصب مشغول پروست سِر چندقدمی در کاتز
درآنزماندرحاِلنگارشهماننوعشکایتهادردفتریادداشت

ً
تقریبا

روزانۀخویشبود.اگرچهاودوستداشتآنیادداشتهارابهداستانهای
کوتاهیتبدیلکندبااینمضمونکهاینهمسایههاممکناستچهکارهای

خارقالعادهایانجامدهند(.
آپارتمان در زندگی به دیگر گرفت تصمیم مادرش مرگ از بعد پروست
ادامهندهد. آنجاداشت، بزرگی،کهخاطراتزیادیدر بسیار خانوادگی
آپارتمان۱۰۲واقعدربلوارهاوسمنیکیازمسکنهایانتخابیممکندر
میانتعدادزیادیآپارتماندیگربودکهپروستبهکمکوکیلوگروهی
ازدوستانش،بدوناینکهازمحلاقامتموقتخودکهچنداتاقدرهتلی
فهمیدن بنابراین میکرد. تحقیق آنها دربارۀ بخورد، ُجم ورسای۱بود در

Versailles.۱؛یکیازشهرهایفرانسهاستکهبهخاطرمجموعهکاخهایورسایمعروفشده
است.

بود، آنزمانمالکیکچهارمساختمان پروست اینموضوعکهدرواقع
حیرتآوراست.نیمیازساختمانبهعمۀپروستویکچهارمدیگرآننیز

بهبرادرشتعلقداشت.
مسکنی آپارتمان آن کرد مالحظه کرد، نقِلمکان آنجا به پروست وقتی
اجدادیاست.اگرچهخودشبرایاولینبارآنجااقامتمیکرد،آنخانه
بخشیآشناازگذشتهاشبود،زیرامادرشآنجارابهخوبیمیشناختو
داییاشدرآنخانهزندگیکردهبودوهمانجانیزازدنیارفتهبود-درحقیقت
پروستوقتیداییاشدربسترمرگبود،اورادراتاقیکهبعدهااتاقخواب
خودششد،مالقاتکردهبود.اوبعدهاازرویبیتوجهیوبدوناینکه
درککاملیازنتیجۀکارداشتهباشد،اجازهدادعمهاشسهماووبرادرشرا
بخرد.ازاینرووقتیدرپیآنعمهاشدر۱۹۱۹تصمیمگرفتساختمانرا
بهیکبانکداربفروشدکهخیالداشتآنجاراتبدیلبهبانککند،دراین
خصوصحرفیبرایگفتننداشتوبرخالفمیلخویشناگزیرشددوباِر
دیگرجابهجاشود.ایناتفاقسهسالقبلازمرگشُرخدادوبهباورسلست

آلبارههمینامروخامتحالشراتسریعکرد.
بهاینمنظورکهدرخصوصدرونمایۀنامههایاینمجموعه-بهانضمام
اتاقیکهپروستدرآننامههارامینوشتوآپارتمانیکهاتاقپروستدر
آنواقعشدهبود-صحبتکنیمخالیازفایدهنیستاگردرکیازموقعیت
فرانسویها شمارهگذاری روش باشیم. داشته پروست ساختمان مکانی
درواقع مینامند، اول طبقۀ فرانسویها آنچه دارد. فرق آمریکاییها با
قرار زمین ازسطح باالتر طبقه دو دوم طبقۀ است، همکف باالی طبقۀ
داردوطبقههایباالترنیزبههمینترتیب.آپارتمانپروستدرجاییقرار
داشتکهفرانسویهابهآنطبقۀاولمیگویند)باالترازهمکف(.مطب
دندانپزشکدرطبقۀدومواقعشدهبودوآپارتمانشدرطبقۀسوم.آنچهاین
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روششمارهگذاریدربارۀآپارتمانپروستراپیچیدهمیکرد،میانطبقۀاول
عمارتبود،نیمطبقۀسقفکوتاهمیتواندبینهرکدامازدوطبقۀساختمان
بینطبقۀهمکفوطبقۀاولقرارداردکهمادرانگلیسیبه

ً
باشد،اماعموما

آننیماشکوبمیگوییم.
وقتیدرعمارتیمیانطبقۀاولوجودداشتهباشد،درحقیقتطبقۀباالی
که است چیزی همان این و بیاید بهحساب دوم طبقۀ است ممکن آن
برد.ویراستاراننسخۀ بهکار اینمجموعهنامهها پروستالاقلیکباردر
فرانسوینیزهمینکارراانجامدادند.منابعدیگر،ازجملهیادداشتهای
سلست،خدمتکارپروست،آنراطبقۀاولنامنهادهاند)هیچاختالفنظری
فقط میکرد، زندگی کجا پروست که ندارد وجود این خصوص در
سنتی روش به ما است(. دیدهشده طبقه دربارۀشمارۀ ناهماهنگیهایی
هاوسمن بلوار ساختمان۱۰۲ ساکنان و آپارتمانها شرح در فرانسویها

وفادارخواهیمماند.
اگرچهبهمنظوِرروشنکردنموضوعبرایخوانندگانآمریکایی،بایدبگویم
درآنساختمانابتداطبقۀهمکفقرارداشتکهآنروزهاورودیآندری
دولنگهبود)هماندریکهپروستدرنامۀشمارۀ۱3باخاطریرنجیدهبه
آناشارهمیکند(.دراینطبقهدستکمیکآپارتمانقرارداشتکهدربان
باالتر، پلکان رشته یک بودند. آن ساکن خانوادهاش و آنتوان ساختمان،
میانطبقۀاولعمارتبودکهزیرآپارتمانپروستواقعشدهبودودکترگژه،
همسرشودخترشانساکنآنبودند.یکرشتهپلکانباالترازآن،آپارتمان
پروستقرارداشت.مطبچارلزویلیامز،دندانپزشکآمریکاییدرضلع
سمتخیابانودرستباالیسرپروستواقعشدهبودوآزمایشگاهش
درپشتساختمانبود.ازآنجاکهاینمحلکاِردکتردورازخیابانبودو
بهحیاطپشتساختمانمشرفبود،صدایپایچندیندستیاریکهدر

آزمایشگاهشکارمیکردندپروستراآزارنمیداد.
درآپارتمانیکهباالیمطبدکترویلیامزواقعشدهبود،خانموآقایویلیامز
پسرشان کردند، مکان نقِل آپارتمان آن به وقتی بودند؛ ساکن پسرشان و
آپارتمانخانموآقایویلیامز نیزباالی چهارسالداشت.دوطبقۀدیگر
قرارداشت،امامشخصنیستچهکسانیدرآنآپارتمانهاساکنبودند،
اتاقهاییکوچکو

ً
ولیدرطبقۀباال،درستزیرسقفساختماناساسا

مستقلقرارداشتندکهباراهروهاییباریکبههموصلبودندواتاقخواب
میکردند. کار زیرین طبقات آپارتمانهای در که بودند خدمتکارهایی
پلکانینیزدرپشتساختمانبودکهپروستباعنوانپلکانخدماتییا
پلکانکوچکازآنیادمیکرد.خدمتکارانساختمانازاینپلکاناستفاده
میکردند،درباننیزهرگاهمیخواستپیغامیبرایپروستبیاورد،ازاین
پلکاناستفادهمیکردومحتاطانهبهدرآشپزخانهمیکوبیدتابازدنزنگ
خانهبرایپروستایجادمزاحمتنکند.همچنینبرایتحویلدیگرکاالها
برایمثالشیریکهلبنیاتفروِشمحلههرروزبرایقهوۀپروستبهآنجا
پروست، آپارتمان در جایی میشد. استفاده پلکان همین از نیز میآورد
نزدیکیاکنارآشپزخانه-هرچندازنقشۀسادهشدۀساختمانکه

ً
احتماال

کجاواقعشدهاست-اتاقخوابیبرای
ً
دراینکتابآمدهپیدانیستدقیقا

اینکه از بعد بودکه اتاقهمانجایی این و قرارداشت استفادۀخدمتکار
سلستدر۱۹۱۴بهآنجانقِلمکانکرددرآنساکنشد.

آپارتمانزندگیمیکرد، این در پروست که زمانی با مقایسه در بیتردید
تختخواب باالی اکنون است. شده ایجاد تغییراتی اتاقها طرحبندی در
پروستیکدرقراردارد.راهرویبیروناتاقخوابشکهپروستدرآنگام
برمیداشتتابهاتاقرختکنیاحمامبرود،اکنونتاساختمانبغلیامتداد
یافتهاست.دِردیگریبیرونازاتاقخوابشکهاوآنرابهمهمانانوخدمتکار
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خویشاختصاصدادهبودبهاتاقبزرگیبازمیشودکهمیزکنفرانسبسیار
بزرگیدروسطآنقرارداردودوشومینهنیزدرهردوطرفاتاققراردارند.
ایناتاقنیزبسیارکمبانسخۀاولیۀخودمنطبقاست:شومینهها،کفچوبی
اتاقوپنجرههاتغییرنکردهاند،اماتغییریکهدرچوِبکفپوشاتاقایجاد
محلقرارگرفتندیواریبودهاستواین

ً
شده،خطیرانشانمیدهدکهقبال

دیوارمهمانخانۀبزرگپروستراازاتاقانتظاریکوچکجدامیکردهاست
کهمهماناندرآنمنتظرمیماندندتاپروسترامالقاتکنند.

اینسهاتاقدرضلعیازآپارتمانواقعشدهکهسمتخیاباناست،پشت
ایناتاقها،سمتحیاطقسمتهایدیگرقراردارند؛پلکانیازسنگهای
شفت میرسیدند؛ آپارتمان به آن بهواسطه مهمانان که پاگردی و مرمر
آسانسوریکوچک)هرچنداکنونآسانسوریدیگرجایگزینآنشدهاست(
ِگردیکهسلست

ً
کهدرمرکزپلکانعمودیواقعشدهاستوپنجرۀنسبتا

عادتداشتازآنبهداخلپلکاننگاهیبیندازدوببیندچهکسیازپلهها
باالمیآید.مهمانانپروسترویپاگرد،جلویدِرورودیآپارتمانتوقف
میکردندومنتظرمیماندند،امادیگرآنجادیواریادریوجودندارد،فقط
فضایبازیاستبادوستونسفید.امروزازجاییکهزمانیداخلآپارتمان
محسوبمیشد،میتوانیدپلکانراببینیدومردانیباپیراهنهایآستیندارو
کراواتکهپوشهبهدستازپاگردیباالمیآیندکهبهآپارتماندکترگژهمنتهی
میشدتابهطبقۀباالبروند-طبقهایکهمطبدکترویلیامزوآزمایشگاهی
کهچنددستیاردرآنداشتدرآنطبقهواقعشدهبود-یابهتاختبهپایین
بازمیگردندودربارۀامورمالیصحبتمیکنند.مراجعهکنندگاناکنونبه
طبقۀدوممیآیند)مادرآمریکامیگوییمطبقۀدوموفرانسویهاآنراطبقۀاول
مینامند(تاکاربانکیانجامدهندووقتیدرجاییقدممیگذارندکهپیش
ورودیآپارتمانبودودستکشهاو

ً
ازاینآپارتمانپروستبودجاییکهقبال

دستمالهایشداخلیکسینیپایهدارنقرهایقرارداشتند(بامحوطهایباز،
یککاناپهوصندلیهایراحتیروبهرومیشوندکهمیتوانندآنجابنشینند
وصحبتکنند.اینمحوطهبهاحتمالزیاداتاِقناهارخوریپروستبود،
هرچنددیوارهارابرداشتهاندوپروستازایناتاقنهبهمنزلۀاتاقناهارخوری
بلکهانباریاستفادهمیکرد.اوبخشزیادیازاثاثیۀآپارتمانخانوادگیرا
بهارثبردهبودوقصدنداشتبخشزیادیازآنهارابهدیگرانبدهد،اما
نتوانستدراتاقهایدیگرنیزاینهمهراجادهدوازاینرواتاقناهارخوری
راُپرازایناثاثیههاکردتاجاییکهاتاقبنابهگفتۀسلستبهجنگلیکوچک
تبدیلشدهبود.یکسرمایهگذارخیالپردازباکمیاطالعات،نشستهکنار
گلدانیازگلممکناستباانبوهیازاثاثیههایبزرگوسنگینمربوطبه
اواخرقرننوزدهووسایلزیباوارزانقیمتیتسخیرشودکهمدتهاآنجا

حضورداشتند.
شرح پروست هرچند ندارد، وجود ساختمان جلوی بالکنی هیچ اکنون
میدهدکهازاتاقشقدمبهبالکنمیگذاردودرحقیقتازتماسیاندک
اتاقهایی از مجموعهای دیگر آپارتمان میشود. بهرهمند خورشید نور با
نیستکهپردههایکشیدهوکرکرههایبستهشانظلمتیهمیشگیرارقم
میزدند،بلکهاکنوننورخورشیددراتاقهایشلوغوپررونقکهسقفیبلند
وپنجرههاییطویلدارند،تماموکمالوباتبوتابپرتوافشانیمیکند.

چهارمینچیزیکهدراتاقخوابسابقپروستنشانیازاودارد،بالفاصله
اینچوبپنبه، اما ازچوبپنبهاند، پوشیده دیوارها نیست، قابلتشخیص
کار دیوار روی پروست زمان از که است تزئینی و مرمرنما چوبپنبهای
گذاشتهشدهومشخصنیستچوبپنبهاستمگراینکهازنزدیکبهآن
بنگرید.درواقعنوعیچوبپنبۀتطبیقیاستکهجایگزینچوبپنبۀپروست
شدهاست.کارمندبانکتوضیحداددرزمانپروستدیوارهابهطرززمختی
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باورقههایضخیمیازپوستخامدرختهایچوبپنبهای۱پوشیدهشده
بودندکهدرجنوبفرانسهرشدمیکردند.رویاینورقههارارنگسیاهزده
بودندتاریۀپروستازفسادیاتجزیۀمواددرامانباشد.هرچندخدمتکار
را نامبرده چوبپنبۀ بود. کرده توصیف عسلیرنگ را چوبپنبه پروست
دوستنزدیکپروست،آنادونوآِی۲شاعرکهخودنیزمانندپروستفوبیای
صداداشتودرخانۀخودنیزازاینچوبپنبههااستفادهمیکردبهپروست

پیشنهادکردهبود.
اسبابباقیماندهازاتاقخوابپروستدرموزۀکارناوالۀ3پاریسقراردارند.
آنوسایلدرپایینیکراهروودرفاصلۀنزدیکیازاتاقخواببازخلقشدۀ
آنادونوآیقراردارند.اینجانیزکاشیهایمربعشکلیازچوبپنبهدیوارهای
بهوضوح که زرد به مایل قهوهای چوبپنبۀ پوشاندهاند، را پروست اتاق
نمایاناستوبراساِسنوشتههایموزهنمونۀدقیقیازچوبپنبهایاست
کهپروستدراتاقخوابشاستفادهمیکرد.درایلیهکومبرهچندشیءدیگر
متعلقبهآپارتمانپروستوجوددارند؛ظرفهاییکهپروستدرآنهاغذا
میخورد؛قهوهسازیکهسلستازآناستفادهمیکردتاقهوۀمخصوص
پروسترادرستکندوچندینقفسهکتاب.نظربهاینکهآنوسایل،اسباب
اثاث از اثاثیۀخانهاش،برخی به واقعیپروستبودندونهوسایلیشبیه
اتاقخوابپروست-تختخواببرنجی،میزوالمپکنارتخت،میِزتحریر،
میِزپادیواری،مبلشزلون،دوصندلیراحتیوپاراوان-پوسیدهشدهاندودر
قسمتهاییازآنهاُپرزپارچهسائیدهونخنماشدهاست،زیراایناثاثیهدر

۱.درختبلوطچوبپنبهای؛ایندرختگسترۀآندراسپانیا،مراکش،جنوبفرانسه،ایتالیا،تونس
ادامه انتهایدمبرگ تا بریدهبریدهاستکه پهنک با و تیره بهرنگسبز آن برگهای الجزایراست. و
دارد.گلهاینربهصورتگروهیوروییکپایهوبهشکلآویزانرشدمیکنندوگلهایمادهروی

دمگلهایبلندیقراردارندکهازبغلبرگهامیرویند.
NoaillesdeAnna.۲؛شاعرورماننویسفرانسویزادۀ۱۵نوامبر۱۸۷۶ودرگذشتۀ3۰آوریل۱۹33.

3.موزۀتاریخیوهنریشهرپاریسکهاز۱۸۸۰بهرویعمومبازشد.

زمانحیاتاومورداستفادهقرارمیگرفتندوبهطورکاملبابدنفردآنهم
نهتنهابدنپروستبلکهبدندیگرانبرایمثالبدنمادرش،پدرش،برادرش

ودوستانیکهبهدیدارشمیآمدنددرتماسبودند.
پروستبهخاطربیماریاشبیشتروقتشرادرتختخوابمیگذراند،زیادو
رویهملباسمیپوشید–طبقیکگزارش-دوژاکت،یکجفتجوراب
قرار پاهایش پهلوی ویککیسۀآبگرم تنداشت به بلندی زیرجامۀ و
اتاق بزرگ ازدر پتوییچهارال تعویضمیشد. داشتکهسهباردرروز
ازمحیطاطرافوسروصدامحافظتکند.کرکرههاو را او تا بود آویزان
پردههایپنجرههایدوجدارهبستهبودند،بهطوریکههیچصداییازخیابان
بهگوشنرسد.چلچراغیکهازسقفآویزانبود،هیچگاهروشننمیشد.
یکشمعروشنبودتاپروستبتواندپودرش۱رابسوزاندوبهجایکبریتاز
تکهکاغذیتاشدهاستفادهمیکرد.بهطورمعمولروزخودراساعتنهشب
آغازمیکردوتنهاوعدۀغذاییاشهمانموقعبود؛قهوهونانکروسانکه

وقتیزنگمیزد،سلستبرایشمیآورد.
وقتیحالشبهقدرکافیخوببود،دوستداشتگهگاهدوستیبهدیدنش
پیرویکند؛سیگار قوانینخاصی از آندوست اینکه بهشرط البته بیاید،
نکشدوبهطورقطععطرهمنزند.پروستچنینشرحمیدهد:رینالدو
هانواردشد،مدتکوتاهیپیانونواختودوبارهچونتندبادخانهراترک
کرد)یادرموارددیگراصطالح»چونگردباد«رابهکارمیبرد؛درنامۀ۲3
برایعذرخواهیازسروصدایدوستشرینالدوهانهمیناصطالحرابهکار

بردهاست(.
دریوتیوبمیتوانبهاجرایقطعهایازرینالدوهان)درپانویسنامۀ۲3
باعنوانروبانبازازآنیادشدهاست(گوشسپرد؛دوازدهوالسبرایدو

۱.پودریکهپروستبرایتسکینبیماریاشدودشرااستنشاقمیکرد.
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پیانوکهدوپیانیستایتالیاییدررمودرکنسرتیمجلسی۱اجراکردندکهنور
چراغهاییدیوارکوبزینتبخشآنبود،اینقطعهگهگاهیپرجنبوجوش
وقویاست،امااغلبمالیموآراماست.حضاردردورنمایینمایانچنان
بیحرکتاندکهبرایلحظهایممکناستفکرکنیدویدیودستکاریشده
وآنهادرظاهربیحرکتشدهاند.بااینتوضیحات،ممکناستذهنتان
بهسمتآنهسوفیفناوتر۲منحرفشودکهدریکقطعۀآوازیسهدقیقهای
اثردیگریازهانرااجراکردهاست.صدایشروانوسیالاست.برخالف
روشورودشبهآپارتمانپروستوخروجشازآن)چونگربادازپلهها
باالمیآمدوچونتندبادنیزبهپایینبازمیگشت(قطعههایموسیقاییاش
آرام،متوازن،زیبا،باحرارتوژرفندوتمپووداینامیکی3مالیمدارند،سادگی
وخلوصینظمیافتهدرآنهاموجمیزند،قطعههاییرمانتیککهشنوندهرا
افسونخودمیکنند.خودهانکهخوانندهومفسر)تفسیرکنندۀ(بااستعداد
موسیقیخودبود،ازقرارمعلومسیگارمیکشیدوزیادصحبتمیکرد.

بیشتردوستانیکهبهدیدارپروستمیرفتند،اتاقشراتوصیفکردهاند.از
میانآنهاموریسروستان۴دربارۀاتاقچنینمیگوید:»همهچیزازجمله
آسپیرینوکفشهایمهمانیاشاینطرفوآنطرفاتاقپخشوپالبودند؛
کتابهارویهمتلشدهواهرامیساختهبودند؛کراواتهاپهلوینشریهها
کنارنسخههای بریتانیا بهسفارت وکارتهایدعوت بودند پخششده

پزشکیقرارداشتند...«
اتاقپروسترنِگ یاددارددر به سلستدرکتابخاطراتشمینویسد،

۱.ایننوعکنسرتنهدرتاالریاسالنهایبزرگبلکهباتعدادینوازندهدرمحیطیکوچکتربرایمثال
دراتاقیبزرگاجرامیشودکهبهآنکنسرتمجلسینیزمیگویند.

OttervonSofieAnne.۲؛متولد۹مه۱۹۵۵؛خوانندۀمتزوسوپرانوواهلسوئداست.
3.میزانشدتصدادرموسیقی.

۱۹۶۸؛ فوریۀ بیستویکم درگذشتۀ و ۱۸۹۱ مه بیستوششم متولد Rostand؛ Maurice .۴
رماننویس،نمایشنامهنویسوشاعرفرانسوی.

غالبآبیبودوالمپکنارتخِتپروستبهخاطرحبابیکهرویآنبود،
نوریسبزرنگمیپراکند.اومیگویداتاقپیوستهچونشبتاریکبود.
اتاقیکهوقتیپروستپودرمخصوصبیماریاشرامیسوزاندتادودشرا
کندهازدودبودودودگاهیاززیردربهبیرونجاریمیشد استنشاقکند،آ
وبهباقیساختماننیزراهمییافتوهمسایههاگاهیازاینموضوعگالیه

داشتند.
گفتهشده،پروستنیزبهنوبۀخودگناهکاربود،زیرااونیزبهروشهایدیگر
که دیگری بهشخص بود.خطاب آسایشهمسایگانش هرازگاهیمخل
بااونیزمکاتبهداشتمینویسد،دوستنزدیکشروبردومونتسکیوکه
مدتهایمدیدیازدوستیشانمیگذرد،درساعتهایاولیۀصبحوارد
خانهشدوازرویهیجانوبیهیچرحمومروتیپابرزمینمیکوبید.
خانوادۀگژهکهطبقۀپایینزندگیمیکردند،درخواببودند)سلستدر
خاطراتشمیگویدخانوادۀگژهعادتداشتندزودبهبستربروندوبخوابند(.
اوقات اغلب و میورزید عشق موسیقی به بسیار که پروست همچنین
حالجسمانیاشآنقدرخوبنبودکهبتواندبهکنسرتبرود،چندینبار
نوازندههاییرااستخدامکردتابهاتاقشبیایندوبرایشبنوازند.یکبارساعت
یکبعدازنیمهشبعجوالنهوبدونهماهنگیقبلیبهدنبالپولهکوارتت
فرستادتابیایدوبرایشکوارتتسزارفرانکرااجراکند.نوازندههاپیشاز
اجرا،دراتاقیکهتنهاروشناییاشنورشمعبود،کتخودراجلویدهانۀ
شومینۀاتاقآویزانکردندتامانعشوندصداازدهانۀشومینهعبورکندوبه
گوشهمسایههابرسد،اگرچهفکرکنماینکارچندانمؤثرواقعنشدهو
صدادرهرصورتبهگوشهمسایههارسیدهاست.وقتیساعتدوصبح
قطعهبهپایانرسید،پروستآنهاراترغیبکرد)باپرداختمبلغیزیاد(

تمامقطعهراباردیگرازنوبنوازند.
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اماهمسایههایپروستدرکلبهخاطرهمانویژگیهاییکهدرنامههایش
بهخانمویلیامزمشهوداست،اورادوستداشتند.ویژگیهایینظیر،لطف
بودنش،حس بامالحظه داشت،سخنوریاش، دیگران به که مرحمتی و
همدردیاش،رفتارناشیازقدردانیاش.یافتنگواهیبراینروابطنیکوکار
دشوارینیست؛درنسخهایازترجمۀپروستازانجیلآمیاِنجانراسکین
نوشتهایوجودداردخطاببههمسایۀخوبپروست،آرتورپرتولهکهقبل
ازآمدندکترویلیامز،ساکنطبقۀباالیآپارتمانپروستبود،وپروستاو
راحتیپیشازاینکهبهاینآپارتماننقِلمکانکندمیشناختوایننوشته
حاکیازرابطهاینیکوست؛وقتیزمانآنرسیدبیشتر)یاتمام(مستأجران
ساختماننقِلمکانکنند،مادامگژهبهپروستکمککردونتیجٔهتحقیقات
خوددربارۀآپارتمانهایمناسبرادراختیاراوقرارداد.همچنینیکسال
بعدازاینکهدیگرهمسایهنبودندوهرکدامدرساختمانهاییمتفاوتساکن
شدهبودند،دکترگژهبنابهدرخواستپروستبرایمعاینهنزداوآمد.عجیب
نمادین-اینکهاوچیزیداخلگوشخودگذاشتهبودتامانعورود

ً
–کامال

صدایمحیطاطرافشودوآنشیءآنجاگیرکردهوگوششعفونتکرده
بود.

منابعبیکرانموجوددراینترنتبهماایناختیارراداد،درخیابانیدرپاریس
گامبرداریمکهبهطورتقریبیاز۱۹۲۰تاکنونتغییرنکردهاستوبهدقتبه
ساختمانیبنگریمکهدرآنیکیازدوستانپروستدرگذشتهبودوشناوربر
امواجاینترنتدرعرضچندثانیهبهیکیازقطعههایساختۀرینالدوهان
گوشبسپاریمیاجستهگریختهبهکاریکاتورهایترزا،خوانندۀبسیارمعروفی
نگاهیگذرابیندازیمکهرینالدوهانوالهوشیفتۀهنرنماییاشبود.اینترنت
همچنیننوعزندگیتعدادیازساکنانساختمانیرابرماآشکارکردکه
پروستدرآنمیزیست؛فعالیتهایزمانجنگدکترگژه،همسایۀطبقۀ

پایینپروستکهعادتداشتزودبهبستربرودودر۱۹۱۵بهخاطرخدماتی
کهدرموقعیتهایدشوارومخاطرهآمیزدربخشاورژانسازخودنشانداده
بودازاوتقدیرشد؛میراثپرنوله،دوستوهمسایۀسابقپروستکهزمانی
درطبقۀباالیآپارتمانشزندگیمیکرد،اینبودکهبعدازمرگشدر۱۹۱۵
حداقلبهدوموزهدرپاریسبودجهایبرایخریدوتملکنقاشیهاواگذار
شود.عطفبهتماممنابعذکرشدهدرایننامهها،جهانپروستپیشروی

مابسطمییابد.
پروستبسیارتنهاوخلوتگزینبود،چنانچهخودنیزدربیشترنامههایش
بیداریاش ساعتهای اعظم بخش و است کرده اشاره موضوع این به
و رها سخنپردازی همچنین او بود. داده اختصاص خویش کار به را
لجامگسیختهوبسیاراجتماعیبود.وقتیحالشبهقدرکافیخوببود،
بیوقفهصحبتمیکردوسلست،شخصیکههمیشهدردسترسبودو
باهوش دیگریصحبتمیکرد،شنوندهای فرد ازهر بیش او با پروست
وعالقهمندبهصحبتهایشبود.سلستمیگویداغلببعدازاینکهبه
تختخوابمیرفت،پروستزنگمیزدتابیایدواودرحالیکهلباسخواب
بهتنداشتوجامۀبلندیرویآنپوشیدهبود،باموهاییبازنزداومیآمد،
سپسپروسترویتختشمینشستوتکیهزدهبردوبالش،درحالیکه

سلستسرپاکنارتختشایستادهبودساعتهابرایشحرفمیزد.
میدهد: شرح چنین را پروست صحبتکردن روش مجلهاش در ژید
»صحبتشپیوستهباجملههایمعترضهقطعمیشدوبیوقفهادامهداشت...«
پلموراند،سیاستمداروهواخواهپروست،اینموضوعرابهتفصیلشرح
به پاسخ و خردمندانه خردهگیرانه، آوازگونه، پروست »سخنان میدهد:
مشکالتی و نمیکرد خطور شنونده ذهن به هرگز که بودند تناقضهایی
پیشبینینشدهرابیانمیکردندودرمغلطهکردنوتغییرمسیرزیرکانهعمل
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میکردند،بهطرزیحیرتآورمابینآنهاپرانتزوجودداشت-پرانتزهایی
کهمانندبالنهلیومجملهرادرهوانگهمیداشتند-بهدرازاکشیدهشدنشان
سرشنوندهرابهَدَورانمیانداختوبرخالفارتباطنداشتنظاهریگفتهها
بایکدیگر،بهخوبیساختهوپرداختهشدهبودندوشنوندهرامفتونخود

میکردند...«
نیز نامههایش در بود، طبیعی بسیار او برای که گفتن سخن سبک این
میخواهد »پروست است: معتقد دریفوس۱ رابرت دوستش دارد. نمود
درنامههایشنیزمانندکتابهایشهمهچیزرابگویدوبهوسیلۀپرانتزهای
بیشمار،حرکتهایموجیجملههاوجهشناگهانیازیکموضوعبه
در که است سبکی همان این است.« رسیده مقصود به دیگر موضوعی
جملههایمتناوب،متوازنوبسطیافتۀاثِرتمامشدهومنتشرشدهاشآشکار
است،هرچنداینسبکرابادقتوکنترلبیشتریدرنگارشاثرشبهکار
بردهاست)شایدبایدبگوییماثریکههرگزبهطورکاملپایاننیافت،امابه

نقطهایمعینختمشد(.
اینجامثالیازنامۀ۲۲آوردهایمکهدرآناینصفتویژۀپروستدیدهمیشود
کهبهندرتازنشانهگذاریاستفادهمیکندوجملههایفرعیوضمیمهشدۀ
متعددیدربیانمنظورخویشبهکارمیبرد.»بیمآندارمدوستمرینالدو
امشبحوالی و بازگشته ازجبهه اولینبار برای ماه پانزده از بعد که هان
نیمهشببهطورغیرمنتظرهازراهرسیدورزموارواردشدموجبسروصدا

شدهباشدوآنچهراازمندریغمیداریداندکیتالفیکردهباشد...«
مثالدیگریازاینویژگیپروستراکهبهندرتازنقطهیاویرگولاستفاده
میکنددرنامۀ۱۴میبینیم:»اکنونکهایننامهرامینویسمحالمچندان
خوشنیستاماالزماستبگویمازصمیمقلببابتنامهایکهبهدستم

1.RobertDreyfus

رسیدسپاسگزارمبهشمابینشیرانویدمیدهمبادوامترازیکدستهگلو
بههماناندازهرنگارنگ.«وبعددرادامۀهمیننامهمینویسد:»ناگفتهنماند
دوبانویشاعر،دودوستگرانقدرمکهچونگذشتهنمیبینمشاناشعار
بیشماریدروصف»ُرزهایباالبلنِدتمامبالیده«سرودهاندافسوس!اکنون
کهدیگرمادامدونوایلومادامدورگنیهرانمیبینم...«باشمارشیکهمن
انجامدادمحداقلپنجویرگولازقلمافتادهاستدرصورتیکهدردستورزبان

استاندارداینویرگولهابهکاربردهخواهندشد.
بهماگفتهشدپروستبسیارسریعمینوشتواینامردرنامههایش،در
دستخطنامرتبش،درتمایلشبهکوتاهکردنسخن،درکلماتیکهگهگاهاز
درنقطهوویرگولهایازقلمافتادهمشهود

ً
قلمافتادهاندوشایدالبتهنهلزوما

است.
بااینحالچابکیاودراستفادهازقواعدنحویهمیشهآشکاراست،چنانچه
درنامۀ۱3درجملهایبهواقعکوتاه،توضیحیداخلپرانتزآوردهشدهکه
بهنسبتمفصلاستودراینموردحاکیازخاطریاسترنجیده)»به
انجاماینکارمتهمشدهام«(وچنینساختهوپرداختهشدهکهعبارتیدیگر
داخلآنگنجاندهشود)»چنینبهنظرمیرسد«(.»بهراستی...روزهایاخیر
بهحدیناخوشاحوالبودم)بیماربودموتماممدتدرتختخواب؛بدون
اینکهباسروصدادرورودیرابازوبستهکردهباشمچنینبهنظرمیرسدکه
بهانجاماینکارمتهمشدهام(کهحتیتواننوشتننداشتم«دراینجااوبه
شکلیضروریترودشواراظهاراتشرادرخصوصنوشتۀمنتشرشدهاش
بامثالنشانمیدهدکهیکجملهدربردارندۀفکریاستکاملوهرقدر
همکهاینجملهدشوارباشد،امابایددستنخوردهباقیبماند.قالبجمله

همانقالبفکراستووجودتکتککلمههاضروریاست.
نامههاشایدبهترینمثالازساختارنحویپیچیدۀپروسترادر ازمیان
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نامۀ۲۵بتوانیافت،جملههاییکهتخیلبارورورنگارنگپروستدرآنها
نمایاناستودرآنهابهندرتازنقطهوویرگولاستفادهشدهاست.نامۀ
اولین بهکلیسایجامعرنساختصاصدادهشدهاستکهدر بیشتر ۲۵
پاییزجنگجهانیبمبارانشدوبهسختیآسیبدید.دراینجامابهظرافت،
قلههایبالغتوتصویرسازیدلپذیِردرجستوجویزمانازدسترفته
نزدیک است( خزیده آن درون پنهانی که راسکین اسم به اشارهای )با
میشویم.»امامنتاجاییکهسالمتیاماجازهمیدادراهسفرپیمودموبا
دیدنبنایسنگیکلیسایرنسبههماناندازهمتحیرشدمکهوقتیبنای
سنگیکلیسایجامعشهرونیزرادیدموبهاینتوجیهیاباوررسیدهام،وقتی
طاقهاینیمسوختۀکلیسا،تماموکمالرویسرفرشتگانیفرودآیدکه
بیهیچواهمهایازخطر،هنوزازدرختانشادابوباشکوهجنگِلسنگی
میوههایرسیدهوآبدارمیچینند،حسبشردوستیکههماکنوننیزتقلیل

یافتهاستبرایهمیشهازبینخواهدرفت.«
که اجتماعی رفتار و روانشناسی از پروست هوشمندانۀ و زیاد درک
دیگری پیوستۀ داستانی یاخط رشته است، نمایان رمان در کامل بهطور
درنامههاستکهبهطورقابلمالحظهایدرنامۀ۲۱بهچشممیآید.»من
همیشهنوشتننامههارابهلحظهایموکولمیکنمکهدیگرخیلیدیرشده
)ممکناستچنینبهنظربرسدزمانینامهمینویسمکهازشمادرخواستی
دارم(ودرنتیجهآنهادیگرنامههاییشتابزدهنیستند.«وشوخطبعیمالیم
ومتداولموجوددررماندرنامههانیزدیدهمیشود،برایمثالدرادامۀ
نامۀ۲۱چنینآمدهاست.»باتوجهبهزمانکمیکهصرفانجامکارروی
کلیسایسنشاپلشده)بهعقیدۀمناینتشبیهمیتواندتملقآمیزبهنظر
برسد(آدمممکناستچنینپنداردوقتیایننامهبهشهرانسی۱میرسد

Annecy.۱؛شهریزیباوافسونگردرجنوبشرقفرانسه.

زیباسازیبلوارهاوسمنبهطورتقریبیروبهاتمامخواهدبود.«)سپسدر
ادامۀهمیننامهصداهایگوناگونیکهاورااحاطهکردهاندبهالالییتشبیه

میکند(.
رونویسی بهندرت و میشدند نوشته دست با نامهها که دورهزمانهای در
میشدند،بهخصوصپروستکهازبیماریدررنجبودواغلببنابهگفتۀ
چنین داشت، را کوتاه یادداشتی نوشتن انرژی یا توان بهسختی خودش
نامههاییافکارنگارندهرابهترازدیگرنامههاییفاشمیکنندکهبازخوانی
واصالحمیشوند!نامۀبازبینینشدهممکناستدرحینپیشرویبهجلو،
نامۀ۲۴پروستدربارۀحملۀآسمش رانشاندهد.در افکار از رشتهای
مینویسد:»وقتیحملۀآسممفروکشکرد«وسپسمتوجهمیشودممکن
استحملهاشفروکشنکند،ازاینرودرادامهآنچهرامینویسدکههمان

لحظهبهذهنشخطورکردهاست.»اگرفروکشکرد«
نامههادرطولچندسالودرحالتهایروحیمختلفوشرایطجسمی
متفاوتینوشتهشدهاندوجنبههایمختلفیازمنشوشخصیتپروست
رانشانمیدهند.اوممکناستمهربانومتملقباشد،برایمثالدرنامۀ
اینموضوعراتجربهکردهامکه از آگاهی ۱۱مینویسد:»الاقلمنلذت
ممکن یا آرمیدهاند.« صفحات این روی روشن دلفریب چشمهای آن
نامۀ۱۵مینویسد: در مثال برای بگوید، وشیواسخن پرطمطراق است
»تنهاییامژرفترشدهوغیرازخورشیدیکهنامهتانبرمنتاباندازفروغ
آفتاببیبهرهام.نامهتانپیامآوریخجستهبودوبرخالفآنگفتۀحکیمانه۱،
برخالف یا آورد.« ارمغان به برایم تمامعیار بهاری تنها پرستوِی این
نامۀ۲۶ بامهارتیجالبتوجه توصیفشاعرانهاش،ممکناستناگهان
رابااستعارهایازجهانشیمیبیاراید.»درحالحاضردرذهنخویشبا

۱.بهضربالمثل»بایکگلبهارنمیشود«یا»باآمدنیکپرستوبهارازراهنمیرسد«اشارهدارد.
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خودتعدادبسیارزیادیمرگفسخشدهحملمیکنم،آنقدرزیادکههر
مرگجدیدباعثمیشودفوِقاشباعشوموتمامغمهایمبهشکلتودهای

تجزیهناپذیرمتبلورشوند.«
اونهتنهادرخصوصاینکههمسایههایشچهوقتوکجاجعبههایشانرا
میخبکوبندباریکبینودقیقاست،بلکهدرتوصیفسرشتخویشکه
ازسروصدادرعذاباستنیزچنیناست.درنامۀ۱۷مینویسد:»اگر
از بخشی در را کار این کنید میخکوبی را جعبهها استصبح ضروری
آپارتمانتانکهباالیآشپزخانۀمناستانجامدهیدنهآنبخشیکهباالی
مجاور اتاقهای باالی اتاقخواب باالی من نظر از دارد. قرار اتاقخوابم
نواختهمیشوددر نیزشاملمیشودحتیدرطبقۀچهارموقتیضربه را
قسمتهاییازخانهکهصدااندکیکاهشمییابدنیزصداییقابلمالحظه

وناپیوستهبهگوشمیرسد.«
درنامۀ۱۹اوبهتفصیلدربارۀتأثیرسروصداسخنمیگوید:»آنچهمراآزار
میدهدهرگزصداییپیوستهیاحتیصداییبلندنیستمشروطبراینکه
صدایضربهایرویکفتختهایخانه)بیتردیدصدایضربهغالباوقات
ِمراهروبهگوشمیرسد(وصدایکشیدهشدنهر

َ
دراتاقخوابکمترازخ

چیزیرویکفاتاق،افتادنآنیاضربۀحاصلازبرخوردمحکمآنباکف
اتاقنباشد.«بهعقیدۀمنماخوانندههاکهازفرازشانههایخانمویلیامز
سرگرمکننده را او صراحت است ممکن مینگریم، موجود وضعیت به
بدانیم،درحالیکهخودپروست،اگرچهاحتمالدارددرمواقعدیگرنوعی
اینجابهشدتجدیبهنظرمیرسد. ببیند، شوخطبعیدرچنینموقعیتی
همینجدیتدرنامۀ۲۲کهاوشکنجههایهفتگیاشرا)دوبارهباروشی
نامتعارفدرگذاشتنیاازقلمانداختنویرگول(شرحمیدهدنیزوجود
دارد.»درهرحالفردایکشنبهاستروزیکهبهطورمعمولچیزیمغایربا

استراحتهفتگیرابهمنپیشکشمیکندزیرادرحیاطکوچکیکهمجاور
اتاقماستآنهاباشدتوحدتبرفرشهایآپارتمانتانمیکوبند.«

سبکپروستدرایننامههاترکیبیاززیباییوشتاب،پالودگیوپیچیدگی،
اشتباهاتی و آنهاکوتهسازی در و وتمسخرخویشاست وقار،جدیت
ازنقطهوویرگولاستفادهشدهاستومیتوان بهندرت بهچشممیآیدو
گفتوقتیازموضوعیبهموضوعدیگرتغییرمسیرمیدهد،پاراگرافبندی

یافاصلهگذاریالزمصورتنمیگیرد.
نزدیک بسیار ترجمه که بود این نوشتاری اینسبک ترجمۀ در من شیوۀ
بهمتناصلیباشد،بیآنکهنقطهوویرگولهایازقلمافتادهواشتباههارا
اصالحکنم.درعینحالسعیکردمتاجاییکهمیتوانمظرافت،زیبایی،
کنم. راحفظ نامهها متمایز ومشخصۀ وموضوع ناگهانیلحن تغییرات
تالشبرایبازخلقتفسیرهاینامرتبطوپرطمطراقش،نقلقولهایادبیاش
ودستورالعملهایدقیقووسواسگونهاشبرایکاهشنفوذصدابهداخل
خانهچالشیلذتبخشبود.ما-مانندهمسایههایش-برایپروستیدلمان
بهرحممیآیدکهبااینهمهسروصدامحاصرهشدهبودوبااینکهغیرممکن
بهنظرمیرسیدوسالمتجسمانیاشدربدترینشرایطممکنبود،پروژۀ
بزرگخویشراپیشبرد.درهرحالانجاماینکاربرایهرفردیکهزیادیبه
سروصدایهمسایههاایرادمیگیردوآنهاازاینبابتاوراسرزنشمیکنند

بهطورقطعغیرممکناست.
یکچالشویژهدرترجمه،خلقترجمهایقابلقبولازتقلیدادبیپروست
بود،یکپاستیشازغزلیسرودۀفلیکسآرورزکهدرنامۀ۲۱آمدهاست.
اینشعردرزمانخودچنانمعروفشدکهبهفلیکسآرورزلقبشاعر
آن بر را آمریکایی معاصر شاعر یک که معروف چنان دادند، تکشعری
وادزورث هنری بالفاصله نمیتوان البته کند. ترجمه را شعر تا داشت
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النگفلو۱وپروسترابهیکدیگرربطدادکهبرایمدتکوتاهی–البتهنهدر
یکزمان-هردوتواناییهایادبیوتوجهخودراروی»رازمن«متمرکزکرده
بودند.باخواندننسخۀالنگفلوممکناستبهمعنایدیگریازنسخۀ
اصلیدستیابیم،امیدواربودمبرخیازفرازهایشرادراینجابیاورمامافقط

بهسطرآخرآناکتفاکردم.

روحمندریچۀاسرارآمیزعشق،زندگیامرمزورازعشق،
عشقیابدیکهدرچشمبرهمزدنیایجادشد؛

و نهاده برهم لب من و است دستنیافتنی بدسگال فتنۀ این 
پیشینهاشرانگفتهام

واوکهخودمسببآنبود،نهخودازآنخبرداردونهآنراباور
دارد.

افسوس!ازکنارشعبورخواهمکردبیآنکهدیدهشوم،
پیوستهدرکناراویماماهمیشهتنهایم
سفرزندگیراتاانتهاطیخواهمکرد

بیاینکههیچبخواهموهیچدریافتکنم
گرچهخداونداورامهربانودلرباآفرید

بیآنکهزمزمههاییازعشقرابشنودکهِگردقدمهایشجلوس
کردهاند

آسیمهسرراهشراادامهخواهدداد
زاهدانهوفاداربهوظیفۀسختخویش

وقتیاینسطرهارابخواندکهغرقدرزیباییاویند
خواهدگفت:»اینزنکیست؟«

وهیچگاهنخواهدفهمید.

LongfellowWadsworthHenry.۱؛زادۀبیستوهفتمفوریۀ۱۸۰۷ودرگذشتۀبیستوچهارم
مارس۱۸۸۲شاعرآمریکاییقرن۱۹میالدیکهبهسرودنغزلهاییموسیقیاییمعروفبود.

یادداشتهای در جزئی و اندک تغییراتی کتاب، سلسهمراتب دیگر مانند
بسیارکارآمداستلگادریوژانایوتادیهوپیشگفتارتادیهایجادکردهام.برای
مثالدرصورتلزوماسمکوچکفردیرابهفامیلاواضافهکردهامیاجهت
شناساییبهنامیاشارهکردهامیادرخصوصمنبعیامرجعیکهممکناست

برایخوانندۀانگلیسیزبانواضحنباشد،توضیحبیشتریارائهکردهام.
درقسمتپایانیاینبخشبایداضافهکنمبعدازاینکهایننامههاکهدر
موزۀنامههاونسخخطیپاریسنگهداریمیشدنددرمعرضدیدعموم
قرارگرفتندوبعدازاینکهگلچینیازآنهابهزباناصلی)فرانسوی(دردهم
اکتبر۲۰۱3بهصورتآنالیندرلونوولاوبزرواتور۱منتشرشد،پاسخی
از ما اطالعات به بیشتری جزییات پاسخ این که شد دریافت دلچسب

زندگیوفعالیتهایپروستافزود.
شخصیبانامشعرگونۀبلبل،بهصورتآنالینتوضیحیدرپاسخبهمقاله
ساحلی شهر در مغازهای صاحب که است گلفروشی نوۀ او نوشت.
داشت. شهرت پرگل ساحل به که بود نورماندی ساحل در هولگیت۲
هوگلیتشهریبوددرهمسایگیکبور،جاییکهپروستدوستداشت
میگوید یادداشتهایش در سوپو3 فیلیپ کند. اقامت آن هتل گراند در
مهمانانگراندهتلازاینشگفتزدهمیشدندکهموسیوپروستپنجاتاق
گرانقیمترااجارهمیکردتادریکیاقامتکندوچهاراتاقدیگرفقط
پروست رمان در کبور کند. فراهم برایخویشسکوت که بود این برای
همانبلبکاست.دربیندیگرمغازههااینمغازههمانگلفروشیایبودکه
پروستبینسالهای۱۹۰۸تا۱۹۱3مشتریاشبودوازآنجابرایخانم

۱.هفتهنامهایفرانسویکهاز۱۹۶۴میالدیدرپاریسمنتشرمیشود.
Houlgate.۲؛یکاستراحتگاهکوچکگردشگریدرشمالغربیفرانسه.

SoupaultPhilippe.3؛نویسنده،شاعروروزنامهنگارقرننوزدهمیالدیواهلفرانسه،زادۀ۲اوت
۱۸۹۷ودرگذشتۀ۱۲مارس۱۹۹۰.
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ویلیامزگلمیفرستاد.آقایبلبلمینویسدبایگانیهایخانوادهازجمله
مدارکمربوطبهخریدوفروشمغازهدراختیاراوقراردارندواینمدارک
نشانمیدهندکهپروستگلهارابرایخانموآقایویلیامزارسالمیکرده
است؛ازاینرواوبرایمدتمدیدینامآنهارامیدانستهوخبرداشتهکه
اینزوجبایدازآشنایانپروستباشند،امااکنونباانتشارنامههایموجود
متوجهشدهاستآنزوجچهکسانیبودند.اوترجیحمیدهدداخلپرانتز
عبارتموجوددرمقالهایرااصالحکندکهضمیمۀگلچیننامههابود-آن
روزهاآدابومعاشرتایجابمیکردیکمردبرایزنشوهردارمستقیم
گلنفرستد،بلکهآنرابرایشوهرشبفرستد.اوبراساِسمدارکباقیمانده
ازخانوادهاشتصدیقمیکندکههمیشهچنیننبودهومیدانددرمواردی
پروستگلهارابرایشوهرمیفرستادودرواقعدرمواردینیزمستقیمبرای
همسر.اواضافهکرددرخصوصآقاوخانمویلیامز،پروستهمیشهبسیار

درستعملمیکرد)برایمثالنامۀشمارۀ3رامالحظهکنید(.
به بیماریاش برخالف پروست که میدهد توضیح ادامه در بلبل آقای
مغازۀگلفروشیپدربزرگومادربزرگشمیرفتوبراساسمحاسبههای

مادربزرِگبلبلتاقبلاز۱۹۱۲سیودومرتبهبهگلفروشیسرزدهبود.
وقتیدرگراندهتلبزرگکبوراقامتداشتوپیشازآنکهحالشروبه
وخامتبگذاردوکاربهجاییبرسدکهبرایهمیشهخودشرادرپاریس
محبوسکند،ازرویصورتحسابسفارشهایپروستمیتوانبهنام
کسانیپیبردکهباآنهامعاشرتداشت.آقایبلبلمعتقدبود،بایدیکتور
راهاندازیشودبرایبازدیدویالهایبازماندهازکسانیکهپروستبرایآنها
گلمیفرستاد؛گلهاییکهدرهولگیتازباغُرز،درواقعهمانگلفروشی
پدربزرگومادربزرگآقایبلبلکهآنهانیزبلبلنامداشتندسفارشمیداد.

لیدیادیویس

نقشۀ آپارتمان پروست

آشپزخانه

آبدارخانه

حمام حیاط

اتاق 
خواب

اتاق 
ناهارخوری

پنجرۀ ِگرد و کوچکپاگرد

فضای داخل آپارتمان

اتاق مخصوص تهیۀ 
چایی و قهوه

گلخانه

راهرو
توالت

گلخانه

اتاق خواب
مارسل 
پروست

مهمانخانه

اتاق 
نشیمن

بلوار هاوسن

از پروست مارسل که هاوسمن بلوار ۱۰۲ ساختمان در آپارتمانی نقشۀ
۱۹۰۷تا۱۹۱۹درآناقامتداشت.



دانوب آبی منتشر کرده است:

دمای اتاق/ نیِکلِسن بِیِکر، ترجمۀ آرش خوش صفا

خاطرات ِکالویس/ اِچ. اِچ. مونرو )ساقی(، ترجمۀ آرش خوش صفا

زبانه های آتش/ رابی آرنات، ترجمۀ آرش خوش صفا 

رنگ های خداحافظی / برنارد شلینک، ترجمۀ گلناز غبرایی

ِحیسان: یک تاریخ فرگشتی نو ین / اَدم راِدرفورد، ترجمۀ آرش خوش صفا 

ماالیَی کوچولوها / انَور هادی، ترجمۀ آرش خوش صفا

در سایة شاه )ظلّ الّسلطان و اصفهان در عهد قاجاریه(  /  هایدي ا.واْلِشر، ترجمۀ مجدالدین کیواني

شاهان  شن /  علی بدر، ترجمۀ معانی شعبانی

هرآنچه از آِن ماست /  یوجین گریس وورتز، ترجمۀ الهه علیزاده

فرزند سوخته /  استیگ داگرمن، ترجمۀ محمدرضا قلیچ خانی

خاطرات روسپیان اندوهگین من/  گابریل گارسیا مارکز، ترجمۀ اعظم کمالی

دستان   جاذبه   و   بخت/ توماس   آگدن، ترجمۀ منصوره   وحدتی   احمدزاده

خدایان همیشه ناشناس سفر می کنند/ لوران گونل، ترجمۀ زهرا سدیدی

شب هنگام همه خون ها سیاه است/ دیوید دیوپ، ترجمۀ رعنا موقعی

جی/ جان   بِرِجر، ترجمۀ آرش خوش صفا

اندوه شبانه/ ماریکه لوکاس رینه فلت، ترجمۀ رزا دیبا

جادوی   واقعیت/ ریچارد داکینز، ترجمۀ آرش خوش صفا

وزن واژه/ پاسکال مرسیه، ترجمۀ گلناز غبرایی

پشت چشمانش/ سارا پین برو، ترجمۀ پرستو جهان بین

چه کسی بیمارستان قورباغه ها را اداره خواهد کرد؟/  لوری مور، ترجمۀ آرش خوش صفا

 محرمانه های رستوران  داری/ آنتونی بوردن، ترجمۀ عاطفه هاشمی

bluedanubepublication@gmail.com






