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با خانم زند صحبت مي كرد ولي شكافهايي در اين وصلت مي ديد و از 
ته دل موافق اين ازدواج نبود. 

روزها پي در پي س���پري مي شد و من عشقم به محمد بيشتر از قبل 
مي شد. مخصوصاً از وقتي كه متوجه عالقه محمد هم به خودم شده 
بودم. بعد از چند وقت كه اصرار مادر محمد به مادر من به نتيجه اي 
نرس���يد و من هم از عشق محمد بي تاب شده بودم، در مقابل مادرم 
ايستادم و گفتم من هم او را دوست دارم! مگر بين يك دختر و پسر 

جز عشق و دوست داشتن زياد چيز ديگري هم مطرح است؟ 
مادرم كه مرا عاش���ق و دلباخته محمد ميديد مي گفت عزيزم اين 
تبهاي تند عاش���قي مال اوايل ازدواج اس���ت. بعد از مدتي مسائل 
مهمتر در زندگي آدمها پيش مي آيد و زندگي را مشكل مي كند چه 
بس���ا دختر و پسرهايي هميشه بوده اند كه در اول آشنايي هيچگونه 
مشكلي نداشتند ولي بعد از ازدواج يكي يكي مشكالتشون از زندگي 
مشترك سربرآورده و كانون گرمشون رو دستخوش مسائل جزئي و 
كلي كرده  كه گاهي قابل حل نبوده و ناچار زندگيشان به هم خورده 
و تازه به فكر افتادند كه چرا اين مشكالت را قبل از ازدواج بررسي و 
مطرح نكرده بودند. مادرم متوجه عالقه زياد من به محمد شد، پاي 
پدر هم به موضوع باز ش���د. پدر دائم در خانه موعظه مي كرد و سر 
نصيحت به من را برداش���ته بود و دائم مي گفت چه اشتباهي كردم، 
ما به اونا نمي خوريم، من ب���ه هيچ وجه دخترم را به چنين خانواده  
متعصبي نمي دهم. اونا بايد كس���ي را عروسشان كنند كه افكاري 
شبيه خودشان داشته باشد. نمي توانم موافق اين ازدواج باشم بعد كه 
همه چيز تمام ش���د توي سرخودم بزنم و اظهار پشيمياني كنم، من 
حتي در برابر قلب دخترم كه مدتي است براي اين پسر مي تپد، مي 

ايستم و حرف خودم را به كرسي مي نشانم. 
گويي پدر مي دانس���ت من چقدر محمد و خانواده اش را دوست دارم 
تا جايي كه حتي چش���مم ديگر هيچ چيز را نمي بيند و هيچ چيز را 
هم نمي شنوم.  نمي دانستم چه كار كنم از خانواده خودم نااميد بودم 
گاهي به مادرم مي گفتم كه يك صحبتي با خانواده محمد داش���ته 

باشيم شايد آنها در نظراتشان تجديد نظر كنند. 
پدر مي گفت آقاي زند همكار بسيار خوبي است ولي تفاوت فرهنگي 
و ديني ما باعث مي ش���ود در آينده من دچار مشكل شوم و آخرش 
كارمان به جدايي ختم شود! كاش خانواده محمد  مي توانستند من را  
همين طور بپذيرند تا بتوانيم به راحتي در كنار هم بمانيم ولي آنها 
زير بار اين حرفها نمي رفتند و مي گفتند مگر ما مي توانيم نظر و ذهن 

خودمان را كه مدتهاست با آن زندگي مي كنيم  عوض كنيم؟
اين اواخر اصرار من به مامان زياد شده بود طوري كه احساس خطر 
مي كردم آنها از اين موضوع خيلي رنج مي بردند و دائم دنبال چاره اي 
بودند كه همه چيز را به هم بزنند و دخترشان را از اين مهلكه نجات 
بدهند ولي به خاطر دوس���تي قديمي و چندين ساله با اين خانواده 
كار مشكلي بود. تا باالخره يك روز كه من با حال خراب از سركار به 
خانه برگش���تم مادرم گفت: رويا ديگه خيالت راحت باشه، به چيزي 
فكر نكن امروز پدرت به آقاي زند زنگ زد و خيلي بي رو در بايس���تي 
و راحت گفت: دوس���ت عزيز و محترم به خاطر اختالف فرهنگي و 
خانوادگي كه داريم ما نمي توانيم وصلتي بين فرزندانمان داش���ته 
باش���يم. چون به طور حتم در آينده به مشكالت زيادي برخواهيم 

خورد...
 به همي���ن ترتيب پدر و مادر به هدف خود رس���يدند و من هم با 
شكستي بزرگ در روياهايي كه براي خودم ساخته بودم مواجه شدم 

و احساس كردم ديگر همه چيز را از دست داده ام.
برايم عجيب بود، در اين مدت محمد تنها يكبار با من حرف زد و تنها 
گفت بهتر است همه چيز را به بزرگترها واگذار كنيم آنها خيرخواه 

ما هستند.
اما من دلم مي خواست او جلوي خانواده اش بايستد و به آنان بگويد 
كه من را دوست دارد. اما محمد اعتقاداتش برايش مهم بود. من هم 
نمي توانس���تم به خاطر ازدواج خود را به شكلي درآورم كه خانواده 
محمد بپس���ندند. اين كار را يك جور رياكاري مي دانستم. نمي دانم 
محمد توانس���ته من را فراموش كند يا نه ولي من همچنان به او فكر 

مي كنم. شايد هم او...
كاش فرصت ميشد تا مي توانستيم بيشتر به هم نزديك شويم. نمي 
دانم پدر و مادرم  تصميم درستي گرفته اند  يا ما ... هنوز نمي دانم!

اين رمان هاينريش بل انعكاسی از تنهايی و پوچ گرايی انسان قرن بيستم را نشان می دهد .
هاينريش بل در بيس���ت و يك دسامبر 1917 در كلن متولد شد پدرش نجار بود و زندگی متوسطی داشت بل در 
محيطی خرده بورژوايی و كاتوليكی بزرگ شد . در سال 1937 ديپلم گرفت و شروع به يادگيری حرفه كتابفروشی 
كرد و بعد از آن به تحصيل در رش���ته ادبيات پرداخت ، اما با آغاز جنگ به خدمت سربازی فرا خوانده شد . وی در 
روسيه ، فرانسه ، رومانی و مجارستان جنگيد و چندين بار مجروح گرديد . مدتی در زندان فرانسه به سر برد و پس از 
رهايی با دوست دوران جوانی اش ازدواج نمود . وی ابتدا به عنوان نويسنده آزاد مشغول فعاليت شد . در سال 1973 

جايزه نوبل را از آن خود كرد . نوشته های وی اغلب داستان جنگ ،آلمان پس از جنگ و باز سازی آن است .
در داستان يك دلقك، بل وضعيت نابسامان و سرخورده جوانان و جامعه را نشان می دهد . كسانی كه بعد از جنگ 
برای آرام كردن وجدان خود دس���ت به كارهای انسان دوستانه می زنند در حالی كه همگی به فكر منافع شخصی 
خويش هس���تند و از وضعيت عامه مردم غافل هس���تند . بل در اين داستان بر اين نكته تأكيد می ورزد كه حامی 
هيتلر در جنگ كليس���ا ، كاتوليك ها و پروتستان ها هستند . چرا كه آنها با سكوت و همكاری پنهان خويش عمال 

به حمايت از وی پرداخته اند .
اين داستان انعكاسی از تنهايی و پوچ گرايی انسان قرن بيستم را نشان می دهد .

*خالصه رمان
ش���نير جوان بيست و هفت ساله از اهالی بن ) آلمان ( است . وی با اين كه در خانواده متمول و ثروتمندی به دنيا 
آمده در نهايت فقر و سادگی زندگی می كند . تقليد استادانه ی وی در انجام حركات و رفتار ديگران باعث می شود 

كه به حرفه ی دلقكی يا به قول خودش 
"عنوان رس���می كمدين" روی بياورد . در 
حالی كه پايان دوره ابتدايی را با درد سر 
فراوان طی كرده و تحصيل را رها كرده اما 
افكاری واال دارد . كودكی شنير در زمان 
جنگ جهانی دوم و جوانی وی مصادف 
با پايان جنگ اس���ت . ماری نامزد وی و 
پدرش تنها كسانی هس���تند كه شنير 
به آن ها نظ���ری مثبت دارد .دركوم پير 
جزء معدود كسانی است كه دارای ثبات 
شخصيت هستند و در قبل و بعد از جنگ 

تغييری نكرده اند .
تنهايی ، سهل انگاری و اعتراض نويسنده 
كه با زبان شخصيت اول داستان به ذكر 
آالم و درده���ای اجتم���اع بعد از جنگ 
پرداخته بس���يار زيبا و هنری انجام شده 

است .
اگر چه از ديد پروتس���تان ها و كاتوليك 
ها شنير شخصيتی بی دين است اما تنها 
شخصيت س���الم در فضای جامعه بعد از 

جنگ آلمان می باشد .
بعد از جنگ جهانی تمامی كس���انی كه 
به نفع هيتلر فعاليت داشتند اكنون خود 
را افرادی مذهبی و مدافع حقوق انسانی 
قلمداد می كنند . خانواده ی شنير نمونه 

كامل اين سخن است .
در آخرين نمايش شنير كه اكنون تنها به سر می برد و ماری وی را رها كرده به عمد باعث مصدوميت خود می گردد 
و اين بهانه  ای برای بازگش���ت به بن و جستجو برای يافتن نامزدش می شود . با ورود به بن در می يابد كه ماری با 
تسوپفنر كاتوليك ازدواج نموده اس���ت . برای رهايی از اين امر به مشروب پناه می برد تا درد هميشگی خويش – 
سردرد و ماليخوليا – را مدتی تسكين بخشد . ولخرجی های وی باعث گرديده كه حتی يك مارك هم برايش باقی 
نماند به همين دليل به محض ورود به بن با خانواده و تمام دوستانش تماس می گيرد و از آنها در خواست پول می 
كند و چون مأيوس می ش���ود برای ديدن ماری كه خيال می كند با همسرش از رم باز می گردد و هم چون گدايی 

نيازمند با سازش به ايستگاه قطار می رود .
خالصه :

هاينريش بل در اين رمان به زندگی انس���ان مدرن امروز با افكاری متزلزل و پوچ پرداخته است . شخصيت پردازی 
قوی اين رمان نشان دهنده ی تبحر نويسنده است . تنهايی ، سهل انگاری و اعتراض نويسنده كه با زبان شخصيت 
اول داس���تان به ذكر آالم و دردهای اجتماع بعد از جنگ پرداخته بسيار زيبا و هنری انجام شده است . بل معتقد 
است اين عصر را بايد عصر فحشا ناميد كه مردم به تدريج به آن فرهنگ عادت كرده اند .وی به حق جزو نويسندگان 

موفق آلمان محسوب می شود .

اکرم نعمت اللهی

خالصه يك رمان

عقاید یک دلقک


