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 مقدمه

«مارچوبه و جاودانگی روح»داستانی کوتاه از مجموعه داستان طنز « هادیوانه»
1

-اثر نویسنده، روزنامه 

 منتشر شده در سال  (1977و درگذشته  1988)زاده  نویس ایتالیایی، آکیلّه کامپانیلهنگار و نمایشنامه

و سال انتشار کتاب نوشته  1925های باشد که بین سالداستان کوتاه می 38است. این مجموعه شامل 1974

 اند.شده

ی های خود را بر صفحهکننده، کامپانیله بهترین مهرهسرگرمدر این مجموعه داستان کوتاه سوررئال و 

های وی را به نوعی هایی که داستانطبعی و بازی با کلمات. مهرهشطرنج داستان مستقر کرده است: شوخ

 کنند، بدون اینکه لحنی خشک و جدی داشته باشند.تبدیل می« درس زندگی»

                                                           

1 
 Achille Campanile, Gli asparagi e l’immortalità dell’anima, Milano, Rizzoli, 1974 
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توان دید؛ نوشتاری مملو ه را به وضوح میله و مسّلم کامپانیدر این داستان هر چند کوتاه نیز، سبک برجست

 نمایند.ی اثر را چندان آسان نمیانگیز که ترجمههای شوخ و شگفتاز جناس

 

 

 هادیوانه

 

گونه خواهم هیچکنم که دیوانه هستم و گاهی اوقات از این بابت کامالً مطمئنم و میمن گاهی اوقات گمان می

 بخش است!دانید چقدر این کار آرامشبودن نکنم. نمیتظاهری به عاقل 

هایی از دیوانگی داریم، بلکه تنها راه ی ما مایهالبته این عاقل بودن به معنای دیوانه نبودن نیست؛ زیرا همه

 برای این است که تظاهر کنی که عاقل هستی و در عین حال کنترل اوضاع هم کامالً دستت باشد.

گیرم ماسک عاقل بودن را ام و تصمیم میکنم که دیوانهبعد از اینکه خودم را متقاعد میجالب اینجاست که 

کردم عاقل هستم، حس ام. ولی تا زمانی که تظاهر میکنم که کامالً عاقل و سالم شدهدور بیندازم، حس می

سر جایش آمده! ببینید شما کنم که عقلم زنم، حس میام. یعنی وقتی خودم را به دیوانگی میکردم که دیوانهمی

 توانید از این جریان سر در بیاورید؟!می

البته به  –گیرند که ما ها و دردهای روحی که با آنها سر و کار داریم، از این حقیقت سرچشمه میبیشتر رنج

و  دیوانگانی هستیم که مجبوریم تظاهر به عاقل بودن بکنیم –شانس که مستثنی هستند جز برخی افراد خوش

شانس استثنا، آنهایی که دیوانه نیستند، نیست. بلکه منظور آن بر طبق آن رفتار کنیم. منظور از افراد خوش

 افرادی هستند که در حالی که دیوانه هستند، مجبور نیستند تظاهر به عاقل بودن بکنند.

به همین دلیل انسان را وادار  پذیرند! وشناسند، ولی آن را نمیی دنیا دیوانگی را میاش اینجاست که همهبدی

بیند و اغلب از کسی که دیگران را دیوانه کنند. با این وجود، هر کس آن را فقط در دیگران میبه تظاهر می

 رود که کارهایش عاقالنه باشند.کند، بیشتر انتظار میخطاب می

کنی، همینطور هم هست. هر میست با رنج و بدبختی. البته وقتی تظاخواهم بگویم که عاقل بودن مساوینمی

ست. برعکس، عاقل بودن ترین شکل دیوانگیترین و دردناکو این عاقل بودن ظاهری، بدترین، منحوس

عاقل خواهد بود که زمانی باید شامل فهمیدن و درک کردن آن چیزی باشد که واقعاً هست. یک دیوانه، 

اشته باشد! بلعکس، اگر سعی کند که مثل افراد عاقل اش را بپذیرد و رفتار و فکر یک دیوانه را ددیوانگی

ی به تمام معنا خواهد بود! چون مسلماً یک فرد عاقل، عاقل خواهد بود اگر مثل رفتار و فکر کند، یک دیوانه

 افراد عاقل رفتار و فکر کند.
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. این ناآگاهی اگر یکی کنیممعموالً ما دیوانگانی هستیم که در ارتباط با یکدیگر نقش افراد عاقل را بازی می

 از اشکال متعدد دیوانگی که در ما وجود دارد نباشد، پس چیست؟!

ی ما کم و بیش درصدی از دیوانگی کنیم، بسیار عجیب است؛ همهای که ما در آن نقش بازی مینمایشنامه

دی و هم از نظر زند، هم از نظر ماکنیم. کسی که خود را به دیوانگی میداریم و تظاهر به عاقل بودن می

 شود. نه همه و نه همیشه از این تظاهر آگاه نیستیم. معنوی، از جامعه طرد می

اند و تظاهر به عاقل بودن بیایید دو نفر را در نظر بگیریم. به عنوان مقدمه این را بگویم که هر دو دیوانه

شان در نظر گرفت. هر کدام ا برایهای زیر رتوان حالتشود، میکنند. تا آنجا که به دیوانگی مربوط میمی

 از این دو نفر:

 ( از دیوانگی خودش و دیگری ناآگاه است.1

 داند که دیگری دیوانه است.( از دیوانگی خودش ناآگاه است، ولی می2

 داند که خودش دیوانه است، ولی از دیوانگی دیگری ناآگاه است.( می3

 ( از دیوانگی خودش و دیگری آگاه است.4

 مام ترکیبات ممکن این هشت حالت را هم در نظر بگیرید.حال ت

قرار بگیرد و  2در موقعیت شماره « ب»و فرد  1در موقعیت شماره « آ»برای مثال ممکن است فرد 

تواند آگاهانه یا ناآگاهانه ها، به خاطر این تظاهر رایج که میهمینطور الی آخر. در هر کدام از این موقعیت

 یکسان خواهد بود. باشد، نتیجه همیشه

خوب... غصه خوردن از اینکه ممکن است دیوانه باشم دیگر کافی بود. بنابراین تصمیم گرفتم با یک پزشک 

 شناسی مشورت کنم.ی دادن تست رواندرباره

-خواهی دیوانه باشی؟! با این کار خودت را به دردسر میای؟! چرا میمگر دیوانه شده»آنجا به من گفتند: 

 «اندازی!

 «ها رفتار کنم.طبیعتاً، اگر دیوانه باشم، تعجبی هم ندارد که مثل دیوانه»گفتم: 

منظورت چیست؟ خوب من هم دیوانه هستم، ولی به »خندید، فریاد زد: یکی از آنها در حالی که به آرامی می

 «ام!گویم. عقلم را که از دست ندادههیچکس نمی

 «برای چی؟»گفتم: 

ً »گفت:  کنم. تو هم همین کار را ست اگر دیوانه بودنت را نشان بدهی. من تظاهر میدیوانگی آخر این واقعا

 «بکن و برای خودت دردسر درست نکن.

 «محض رضای خدا به کسی نگو!»رفتم، دوباره مرا صدا کرد و گفت: وقتی داشتم از آنجا می

 «چی رو؟!»گفتم: 
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 «ام را.این که من دیوانه»جواب داد: 

 «کنم حاال دیگه کامالً مشخصه.فکر »گفتم: 

 

 «خواهم تظاهر به عاقل بودن بکنم.می»بعد از این ماجرا پیش یکی از دوستانم رفتم. به او گفتم: 

 «کنم که از من تقلید نکنی.پس بهت پیشنهاد می»گفت: 

 

 ی پزشک، به تیمارستان رفتم و درخواست کردم که مرا معاینه کنند.رغم عقیدهعلی

 «عالئم بیماریتان چیست؟»ستان از من پرسید: رئیس تیمار

 «ام، همین.کنم که دیوانهمن تصور می»گفتم: 

 «اید، باید آن را ثابت کنید.این که کافی نیست! اگر واقعاً دیوانه»گفت: 

 «ام؟!کنید که دیوانهبرای چی؟! تنها زمانی که من واقعاً دیوانه باشم، شما تصور می»گفتم: 

 «واضح است!بله، »گفت: 

ام که دیگر دیوانه نیستم. اتفاقاً کنید. اگر من دیوانه باشم و خودم هم بدانم که دیوانهخوب، اشتباه می»گفتم: 

-کنم. در حالی که اگر دیوانه نبودم، به این دلیل که خود را دیوانه میعاقلم که دیوانگی خودم را درک می

 «دانستم، واقعاً دیوانه بودم.

 «اید؟کنید که دیوانهب چرا تصور میولی خو»گفت: 

 «کنم که هستم.چون دیوانه نیستم، ولی تصور می»گفتم: 

 «خوب اگر دیوانه نیستید، پس نیستید.»گفت: 

گیرم که نباشم. اگر واقعاً دیوانه باشم و جلوی کمی هستم. بدون اینکه باشم. یعنی جلوی خودم را می»گفتم: 

ست اگر خودم را ام که دیگر دیوانگی نیست! در حالی که دیوانگیکه دیوانهام را بگیرم، باور ایندیوانگی

 «دیوانه به حساب نیاورم!

« کنید.شما دارید مرا دیوانه می»اش گذاشت و زیر لب زمزمه کرد: رئیس تیمارستان دستش را روی پیشانی

 «را در تیمارستان نگه داریم؟ با این تفاسیر، اگر دیوانه نباشد، آیا باید او»و خطاب به دستیارش گفت: 

کند و این هم خودش یک دقیقاً! چون با وجود اینکه دیوانه نیست، خودش را دیوانه تصور می»دستیار گفت: 

 «ست.نوع دیوانگی

ولی با این منطقی که شما دارید، اگر واقعاً دیوانه باشد، نباید »آمیز گفت: رئیس تیمارستان با حالتی سرزنش

 «داند که دیوانه است!ارستان نگه داریم! چون خودش میاو را در تیم

 «کند.موافقم. اگر واقعاً دیوانه نباشد، پس دیوانه است که خودش را دیوانه تصور می»دستیار گفت: 
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 «شما هم کم دیوانه نیستیدها!»رئیس تیمارستان گفت: 

ی که واقعاً دیوانه نیستند ولی خودشان را ام اگر دو دسته را دیوانه به حساب نیاورم: اول آنهایدیوانه»گفتم: 

 «کنند و دوم آنهایی که واقعاً دیوانه هستند ولی به نظر خودشان اینطور نیست.دیوانه تصور می

-العملهای بسیار دقیقی انجام داد. عکسرئیس تیمارستان برای اینکه به بحث خاتمه بدهد، روی من معاینه

ام زهایی از من پرسید و در پایان دستش را با مهربانی روی شانههای مرا مورد آزمایش قرار داد. چی

-خاطر باشید. حقیقت این است که... اینکه شما خودتان را دیوانه تصور میبروید. آسوده»گذاشت و گفت: 

 «ی دیوانگی نیست. بلکه شما واقعاً دیوانه هستید.کنید، نشانه

کردم بار سنگینی از روی دوشم برداشته شده که حس می خاطر و آرام از آنجا خارج شدم، در حالیآسوده

 است.

 ام واقفم.بنابراین من دیوانه نیستم، زیرا به دیوانگی


