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  ظلمت در نیمروز 
  

 اًکوستلر را خوانده بودم. اخیر ، نوشته آرتور»گفتگو با مرگ«و » خوابگردها«پیش از این دو اثر 
اهللا امرایی را خواندم و لذت با ترجمه اسد» نیمروز ظلمت در«مجالی یافتم و مشهورترین اثر او، 

است؛ به مجازات شدن به علت جرم مرتکب نشده » انجیل« برگرفته شده از بردم. عنوان کتاب که
ختالف ا هاي پر نفوذ سیاسیِ دوران استالین؛ به سببداللت دارد. روباشوف، از شخصیت اشارت و

میم غم تصربازجوییِ چندي، به افتد و در جلسات، به زندان می»شخص اول«مشی و مرام سیاسی با 
اعترافات کاذب را در دادگاه علنی نیز علیه خود فریاد  کند و همینتراف دروغ میاولیه، علیه خود اع

 .کندمی

ها از خود نسانآن، ا نظام توتالیتر و استبداديِ استالینی که در زِانگیبر آسیب شناسیِ عبرت افزون
هم و افع مبپیرامونی، عنداللزوم فداي من هايهمچنین به سهولت، انسان شوند وبیگانه و آلینه می
شوند؛ مواجهه و دست و پنجه نرم کردن با مرگ، از دیگر می گردند و نیست و نابودموهوم حزب می

در  زند وکوستلر در این اثر خواندنی است؛ انسانی که در سلول کوچک خود قدم می هايدلمشغولی
 بلعد. در این ساعاتمی کشد ورسد و او را در کام خود فرو میانتظار مرگی است که به زودي فرا می

پاها زیر پتو در هنگام دراز کشیدن،  ترین لذات، نظیر گرم شدنکوچک و روزهاي آخر، ظاهراً
گ و آیند، پررنشوند و به حساب نمیبه چیزي گرفته نمی خوابیدن...، اموري که در زندگی متعارف

 مین را به من آموخته است/ گاهام/ زیر و بم هاي زگاه زخمی که به پا داشته :شوند؛ کهبرجسته می
». وسنارنج، شعاع فان در بستر بیماري من، حجم گل چند برابر شده است/ و فزون تر شده است، قطر

» ا مرگگفتگو ب« هایی ازتداعی کننده بخش ،»زظلمت در نیمرو« ازاین حیث، فقرات اگزیستانسیلِ
 .، نوشته ویکتور فرانکل»اانسان در جستجوي معن«  است؛ همچنین یادآور فقراتی از

 است هاي رمان که دوست قدیمی و بازجوي اولِ روباشوف است؛ ایوانف نامیاز شخصیت یکی
ر بخشی شود. داعدام می که از قضا پیش از روباشوف به دستور مسئوالن عالی رتبه حزب کمونیست

 »جنایت و مکافات«مان شخصیت اصلیِ ر هاي روباشف و ایوانف، نامی از راسکلنیکوف،از دیالوگ
هم هست و از عالقه کوستلر » برادرِان کارامازوف«، یکی از »ایوان« ، یادآور»ایوانف«آید. به میان می

 .گیردداستایفسکی پرده برمی به
 

 کازنتزاکیس و کوستلر، در آثارخواندنیِ خویش، هم به امور اگزیستانسیلی چون داستایفسکی و
دلمشغول تحوالت  ، هممعناي زندگی، شرور عالم... به نیکی پرداخته مرگ، ایمان، امر متعالی،
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رو در زمره اند؛ از اینروایت کرده سیاسی پیرامونیِ خود بوده و به قدر وسع آنها را ـ اجتماعی
 .امسالیان اخیر با شوق وافر خوانده اند و آثارشان را درنویسندگان محبوب من

 


