ﻣﺎرﺳﻞ ﭘﺮوﺳﺖ ،ﻧﻮیﺴﻨﺪﻩی ﳘﺠﻨﺴﮕﺮای ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﺗﺮﲨﻪ و ویﺮایﺶ :ﻣﻬﺪی
ﻣﺎهﺎ ﻣ ﺠﻠﻪء از ﻧ ﻘ ﻞ

ﻧﻮیﺴﻨﺪﻩی ﺷﻬیﺮ  Marcel Proustﻣﺎرﺳﻞ ﭘﺮوﺳﺖ
و ﳘﺠﻨﺴﮕﺮای ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﳘﻪی دﻧیﺎ و در
ایﺮان هﻢ ،ﺑﺎ رﻣﺎن ﻋﻈیﻢ و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕیﺰش،
در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی زﻣﺎن از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﭘﺮوﺳﺖ در در  1871در ﭘﺎریﺲ ﺑﻪ
دﻧیﺎ ﺁﻣﺪ ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در ﺁن روزﮔﺎر در
ﺁﺳﺘﺎﻧﻪی ﺗﺒﺪیﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﺪرن ﺑﻮد و در
دوراﻧﯽ ﺳﺮﺷﺎر از اﻟﺘﻬﺎب و هیﺠﺎن و
ﺗﻐییﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﻣﺎدر ﻣﺎرﺳﻞ ،یﮏ یﻬﻮدی ﲢﺼیﻞﮐﺮدﻩ و
ﭘﺪرش اﺳﺘﺎد ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪی ﲠﺪاﺷﺖ ﺑﻮد و او ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را در
ﺧﺎﻧﻮادﻩای ﺛﺮوﲤﻨﺪ و ﺑﻮرژوا ﺳﭙﺮی ﮐﺮد و از ﺗﺮﺑیﺘﯽ ﳑﺘﺎز
ﲠﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﺪ .دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﭘﺮوﺳﺖ در ﺁن زﻣﺎن ،ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار
در ﺑﺎغهﺎی ییﻼﻗﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﺧﻮیﺸﺎوﻧﺪان و ﲢﺼیﻞ
در ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد .ﻣﺎرﺳﻞ در  9ﺳﺎﻟﮕﯽ ﳔﺴﺘیﻦ ﲪﻠﻪی ﺁﺳﻢ را
از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﮔﺮیﺒﺎنﮔیﺮ وی ﺷﺪ.
او در  18ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﱳ دیﭙﻠﻢ ادﺑیﺎت ﺑﻪ ﻣﺪت یﮏ
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇیﻔﻪ درﺁﻣﺪ و ﺳﭙﺲ ﲢﺼیﻼت ﺧﻮد را در
زﻣیﻨﻪ ﺣﻘﻮق و ﻓﻠﺴﻔﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻮرﺑﻮن اداﻣﻪ داد .ﻣﺎرﺳﻞ
ﭘﺮوﺳﺖ ﮐﻪ یﮏ یﻬﻮدی ،ﳘﺠﻨﺴﮕﺮا ،و یﮏ ﻧیﻤﻪ ﻋﻠیﻞِ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺁﺳﻢ ﺑﻮد ،در اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دریﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دیﮕﺮان
یﮏ ﻏﺮیﺒﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻮﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ در ﭘیﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﳘیﻦ ﺧﺎﻃﺮ از زاویﻪی دیﺪی
ﺑﺪیﻊ و ﺑیﻨﺸﯽ هﻮﴰﻨﺪاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽهﺎی اﺷﺮاﻓﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ ﮐﻪ ایﻦ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ در داﺳﺘﺎنهﺎی وی ﭘﺪیﺪار اﺳﺖ.
او از هﺠﺪﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﳎﺎﻣﻊ رﲰﯽ و
ﺷﺐﻧﺸیﻨﯽهﺎی اﻓﺮادِ ﺳﺮﺷﻨﺎس ،ﺗﺮﻗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﺸﻤﮕیﺮی داﺷﺖ؛
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﳎﺎﻟﺲ ﭘﺮﺷﻮر روﺷﻨﻔﮑﺮان ،هﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﻣﺘﻔﮑﺮان و
ﻓﺮهیﺨﺘﮕﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺁﻬﻧﺎ در ﻣﻮرد هﻨﺮ و ﻣﻮﺳیﻘﯽ و
ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮوﺳﺖ یﮏ ﺳﺮی ﻋﺸﻘﺒﺎزیهﺎی روﻣﺎﻧﺘیﮏ و
ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﻬﻤﺎندار ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،اﻣﺎ ﻧﺰدیﮏﺗﺮیﻦ
درﮔیﺮیهﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ وی را در ﻣﻌﺎﺷﺮتاش ﺑﺎ ﻣﺮدهﺎ
ﻣﯽﺗﻮان یﺎﻓﺖ .او ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﳊﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
هﻢﺳﻄﺢِ او یﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از او ﺑﻮدﻧﺪ ،دوﺳﺘﯽهﺎی ﺷﺪیﺪ و ﻋﻤیﻘﯽ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺁﻬﻧﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪهﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧیﺰ ﳘﺮاﻩ
ﻣﯽﺷﺪ .در ﻋیﻦ ﺣﺎل ﭘﺮوﺳﺖ رواﺑﻄﯽ ﻧیﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﺎت
ﭘﺎییﻦﺗﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﮑﺴﯽ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ.
( ،یﮏ Reynaldo Hahnﳔﺴﺘیﻦ ﻣﻌﺸﻮق ﭘﺮوﺳﺖ ،ریﻨﺎﻟﺪو هﺎن )
ﺁهﻨﮕﺴﺎز و ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩی یﻬﻮدی اهﻞ وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﺖ در 22

ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﺎ وی راﺑﻄﻪی
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﺰرگﺗﺮیﻦ ﻋﺸﻖ زﻧﺪﮔﯽ او ،ﺁﻟﻔﺮد
( اﺳﺖ ،راﻧﻨﺪﻩ و ﺧﺪﻣﺖﮐﺎر او ﮐﻪ Alfred Agostinelliﺁﮔﻮﺳﺘیﻨﻠﯽ )
ﺑﻪ ﳘﺮاﻩِ دوﺳﺖ دﺧﱰش در ﺧﺎﻧﻪی ﭘﺮوﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺟﺪایﯽ
او از ﭘﺮوﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺧﻮدﮐﺸﯽِ وی ،یﮑﯽ از ﺳﺨﺖﺗﺮیﻦ ﺿﺮﺑﻪهﺎی
روﺣﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎرﺳﻞ ﭘﺮوﺳﺖ ﳏﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺳﺎل  1909ﭘﺮوﺳﺖ ﺧﻠﻖ ﺑﺰرگﺗﺮیﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد یﻌﻨﯽ در ﺟﺴﺖ و
ﺟﻮی زﻣﺎن از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺁﻏﺎز ﮐﺮد ،یﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮیﻦ و
ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ داﺳﺘﺎنهﺎی ﻣﺪرﻧیﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎ و ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن
ﭘﺲ از او ﺗﺎﺛیﺮی ﺷﮕﺮف داﺷﺖ .در ایﻦ رﻣﺎن ﳘﺠﻨﺴﮕﺮایﺎﻧﻪی
هﻔﺖ ﺟﻠﺪی ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ و ﮔﻨﺎﻩ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽِ ﺁن هﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞِ اﺷﺮاﻓیﺖ ،ﺣﺴﺎدت ،ﳘﺠﻨﺲﺧﻮاهﯽ ،زﻣﺎن،
ﺑیﻤﺎری ،ﭘﺸیﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺪاﻋﯽِ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﻓﻮر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﭘﺮوﺳﺖ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ وﻓﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﳘﺠﻨﺴﮕﺮایﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ و ﲞﺶهﺎی زیﺎدی از داﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان
ﳘﺠﻨﺴﮕﺮا ﺳﺖ.
ﻧﺎﺷﺮان ﮐﻪ از ﺗﮑﻨیﮏ ﺳیﺎل ذهﻦ ﻣﺎرﺳﻞ ﭘﺮوﺳﺖ ﮔیﺞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
در اﺑﺘﺪا ﺷﺎهﮑﺎر او را ﺑﻪ وی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .ﺁﻬﻧﺎ درک
 30ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮﺻیﻒ و
ﳕﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎرﺳﻞ ﻣﺜﻼ
 41ﺗﺸﺮیﺢ ﻏﻠﺖ زدن ﺷﺒﺎﻧﻪ در
رﺧﺘﺨﻮاب ،ﭘیﺶ از ﺑﻪ
ﺧﻮاب رﻓﱳ اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ
اﺳﺖ.
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ﻧﮑﺘﻪی ﺟﺎﻟﺐ ایﻦ ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﺖ ﳔﺴﺘیﻦ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽِ ﲢﻘیﺮﺁﻣیﺰ را
از ﻃﺮف ﺁﻧﺪرﻩ ژیﺪ دریﺎﻓﺖ ﮐﺮد )ﻧﻮیﺴﻨﺪﻩی ﳘﺠﻨﺴﮕﺮای
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺁﺷﻨﺎیﯽ ﺑیﺸﱰ ﺑﺎ وی ﻣﯽﺗﻮاﻧیﺪ ﺑﻪ ﴰﺎرﻩی
ﭼﻬﺎر ﳎﻠﻪی ﻣﺎهﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨیﺪ( .ژیﺪ در ﺁن زﻣﺎن ،ﻣﺸﺎور یﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺑﻮد و رﻣﺎن ﭘﺮوﺳﺖ را یﺎوﻩهﺎیﯽ درﺑﺎرﻩی
اﺷﺮاﻓﯽﮔﺮی ﻟﻘﺐ داد .وی ﺑﻌﺪهﺎ – ﭘﺲ از ایﻦ ﮐﻪ اﳘیﺖ واﻗﻌﯽ
ﮐﺘﺎب را دریﺎﻓﺖ – در ﻧﺎﻣﻪهﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﺖ از ایﻦ ﺗﺼﻤیﻢ
ﺷﺘﺎبزدﻩ ﺷﺪیﺪا اﻇﻬﺎر ﺗﺎﺳﻒ ﮐﺮد.
در اﮐﺘﱪ  1922ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺁﺳﻢ ﺑﻪﺷﺪت ﺿﻌیﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺸیﺖ و ﺳﭙﺲ ذاتاﻟﺮیﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ و یﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
هﻨﮕﺎم ﮐﺎر در ﻧیﻤﻪﺷﺐ درﮔﺬﺷﺖ.

