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 يمولو يامپراتور جونز و مضمون پادشاه ظاهرامپراتور؛ ن پرده يآخر

  ∗ يداهللا آقاعباسي
  استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان، ايران

  )3/3/89: ، تاريخ تصويب4/9/88 :تاريخ دريافت(

  چكيده
ان ه بـر خويشـ  كـ مظهر نفس و بندة هوي و شـيطانند  » پادشاهان ظاهر«امپراتوران يا به گفتة موالنا 

اتوري از كـ اريكهمـين نـام،    اي از يـوجين اونيـل بـه    امپراتور جونز در نمايشنامه. نندك خود نيز ابقا نمي
گـذرد و در آن پـس از    مي كه در پايان امپراتوري پوشالي خود، از شبي هولناكپادشاهان ظاهري است 

جـونز در  . شـود  تـار مـي  چنـگ انقالبيـون گرف   ارانة خود، سرانجام بهكهايي از اعمال جنايت تجسم صحنه
ه همچـون  كـ ي اسـت  كه بر طلسمي متكنه بر داد , يوتاه خود، همچون همة پادشاهان ظاهركسلطنت 

ه امپراتور جز با آن كاي است  نقره يطلسم گلوله ا. رده استكتوهمي، هم او و هم بوميان را اسير خود 
شگويي خرافة جادوگران بدان گرفتار پي بث نيز با باور بهكه مكهمچون توهمي . شود نمي كچيزي هال به

بث، پرگونـت  كهمچون امپراتور جونز، م,هايي از اين توهم در پادشاهان ظاهري در مقالة زير نمونه. بود
همين مفهوم  سپير و ايبسن و شعري از شلي، با نگاهي بهكهايي از اونيل، ش و اوزيماندياس در نمايشنامه

  .در ادبيات ايران پيگيري شده است

  .بث، پرگونت، اوزيماندياسك، مامپراتور جونز، توهم، پادشاهان ظاهري :هاي كليدي ژهوا

                                                           

  E-mail: yaghaabasy@mail.uk.ac.ir، 0341-3220731: ، دورنگار0341-3212717: تلفن ∗
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  مقدمه
نشـان     » امپراتـور «بررسـي مفهـوم    در آثار گوناگوني، عالقـة خـود را بـه    يغرب سندگانينو

طلبي و تبديل جمهوري رم  سپير، با صفت جاهكاين مفهوم در نمايشنامة سزار، نوشتة ش. اند داده
هـاي مختلـف در دادگـاه محفلـي خـود،       انگيزه نجباي رمي، به. ومت قيصر نقد شده استكح به

را  ياليگوال، امپراتـور كـ امو در نمايشـنامة  كـ آلبر. نندك گري متهم مي طلبي و سلطه جاه سزار را به
، بزرگسـال، شـاعر،   كودك .ه وجوه مختلفي داردكجباري است  كودكاو . گذارد بين مي زير ذره

شيوة خود چنين مفهومي  به كايبسن هر ي كاگر يوجين اونيل و هنري. القلب است فاجر و قسي
ه بـيش  كاند  ردهكاي استوار  ار مي گيرند، عمارت خود را بر زمينهك از امپراتور را در آثار خود به

ل آن را بـا نمايشـنامه هـايي مثـل ايرانيـان و      كساني مثل اشيل و سـوفو كاز دو هزار سال پيش 
ه در ادبيـات  كاي از همين مفهومند  رئون نمونهكخشايارشا و . اند ردهكم كوبيده و محكآنتيگون 

  .اند ردهكها به پادشاهان ظاهر تعبير  ايران از آن

  بحث و بررسي
ــل ــوجين اوني ــور جــونز  )1953-1888( ي اتوري از كــاريك، )1917( در نمايشــنامة امپرات

، پس از مرور اعمـال  كاو در شبي هولنا ،ورندش ه مردم بر او برميكدهد  امپراتوري را نشان مي
هاي او را در جنگـل تيـرة روانـش بـاز      هايي از جنايت ه صحنهكخود و روبرو شدن با اشباحي 

چنين سـرانجامي همـواره   . شود چنگ انقالبيون گرفتار مي به، آفرينند، خسته و از نفس افتاده مي
  .ها بوده است ها و در همة زمان مينپيش روي مستبدان و منظور نظر هنرمندان در همة سرز

 بيـدادگري اسـت و   از ينمـاد ه ك، كضحا وبنگريم به ادبيات ايران نيم بهكبياف ينيم نگاه
  :است رفتار اهريمن وسرتا پا شر كضحا .جمشيدداشته باشيم به  ياشاره ا

  ندانست خود جز بد آموختن
  )31فردوسي ( شتن و غارت و سوختنكجز از 

در داسـتان جـم، هرمـزد بـه زردشـت      . نيمي شاه و نيمي پيامبر است نخست، اما جمشيد
گاه بـدو فـراز نمـودم     آن... ردمكه زردشتي، نخست با او از مردمان مشورت كبه جز تو «: گفت

  :رد و دروغ گفت و فرة ايزدي از او دور شدكاما، بيداد  ،جم). 163بهار، (» اين دين هرمزد را
  از آن پس برآمد ز ايران خروش

  پديد آمد از هر سويي جنگ و جوش
  سيه گشت رخشنده روز سپيد
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  گسستند پيوند از جمشيد
  برو تيره شد فرة ايزدي

  )29فردوسي (ژي گراييد و نابخردي كبه 
ه از داد برگشـتند، پادشـاهان ظـاهري    كـ هـا را   و چه جمشيد، مولوي همة آن كچه ضحا

اند،  از شراب بندگي بويي نبرده غالباً هكري در مثنوي نيز مثل آثار عطار، پادشاهان ظاه. نامد مي
گونـه   ايـن ). 444وب كـ  زريـن (شـوند   مظهر قدرت و غلبة مذموم ناشي از نفسانيات تلقـي مـي  

ه بندة نفس و شهوت خويشند، پادشاهيشان امري عرَضي است، بـه عـدت و سـپاه    كپادشاهان 
شـي اسـت و مثـل    كعصـيان و سر هـا   ار آنك. باقي و پايدار نيست ه آن همكها بستگي دارد  آن

گيرند و بـا جـور و    از مرد فقير به سخره مي,هنگام جنگ و ضرورت به هكهمان بهيمة ضعيف 
ه كـ رو جـز ظلـم و شـقاوت     از اين. ش و حرون نيستندكستانند، خود جز حيواني سر حيف مي

  ).646همان (شود  ناشي از غفلت و دنياطلبي است، از وجودشان چيزي عايد نمي
هـا بـر خويشـان     آن. هان ظاهري به گفتة موالنا مظهر نفس و بندة هـوي و شـيطانند  پادشا
  . نندك ا نميبقخود نيز ا

  شندك ر ميكه لشكپادشاهان بين 
  شندك از حسد خويشان خود را مي

  رذَعاشقان لعبتان پر َق
  )76موالنا، دفتر پنجم، ( رده قصد خون و جان همدگرك

     ه در دورة حـافظ  كـ شـاه شـجاع از خانـدان آل مظفـر     ، بنگـريم بـه   يدر تأييد شعر مولو
  .شتكرد و سپس كور كزيست، پدر خود سلطان مظفر را ابتدا  مي

دورة امپراتـوري  ، اي باشـد، بـا هـر معيـاري     يا جمشيد اسطوره كحتي اگر امپراتور ضحا
ه كـ شـي فـراري اسـت    كجـونز آدم . شـد ك سلطنت امپراتور جونز دو سال طول مي. وتاه استك
ها به مقام امپراتـوري   اي در درون جنگل مانده نام اسميترز،در قبيلة عقب ني بهك ارچاقكياري  هب

ه او كاند  ردهكمردم باور . دهد ناپذير جلوه مي ستكخود را ش,اي او با ترفند گلولة نقره. رسد مي
هـا   د ثروت آنتوان به اين ترتيب بر مردم سوار شده و تا مي. شود شته نميكاي  جز با گلولة نقره

ه ايـن وضـع   كـ دانـد   بينـي اسـت و مـي    جونز آدم واقع. ندك هاي خارجي ذخيره مي كرا در بان
  .هميشگي نخواهد بود

      ه تـا تنـور داغـه نونـو     كـ البتـه  . وتاههكدونم اين دورة امپراتوري  مي. ه نيستمكخر : جونز
  )28اونيل (  اره باشم؟ كن خوام تا آخر دنيا اي ردي ميكر كف. بندم چسبونم و بارمو مي مي
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خـود  ه در خواب، سرنوشـت  ك زماني كضحا. بيني را ندارند تاتورها اين واقعكاما همة دي
  :طلبد لرزد و خوابگزاران را مي بيند، از بيم بر خود مي را مي

  بيدادگر كبپيچيد ضحا
  بدريدش از بيم گفتي جگر

  نيدكبگفتا مرا زود آگه 
  نيدكروان را سوي روشني ره 

  ي آيد به سركبر من زمانه  هك
  )31فردوسي، ( مركرا باشد اين تاج و تخت و ك

گويـد   ي به او ميكي سرانجامند تا ك ه حقيقت را بگويند و او تهديد ميكترسند  موبدان مي
  :ن و به مرگ گردن بگذاركه نخوت را از سر بيرون ك

  ن سر ز بادكبدو گفت پردخته 
  س ز مادر نزادكه جز مرگ را ك

  دار پيش از تو بسيار بودجهان
  ه تخت مهي را سزاوار بودك

  فراوان غم و شادماني شمرد
  چو روز درازش سرآمد، بمرد

  اگر بارة آهنيني به پاي
  )34( نماني به جاي, سپهرت بسايد

نه آرام بودش نه خواب و نه «. شود افتد و بيهوش مي برخالف جونز، از تخت مي كضحا
  ).35(» ردشده روز روشن بدو الجو/ خورد

نمايد و آن گسستن  واقعيت ديگري چهره مي,در اين برهه از سرنوشت امپراتوران بيدادگر
  .چون برگشت زنجيرها بگسلد: تعبير موالناست زنجيرها به

خالي شدن اطـراف  نده شدن پيرامونيان وكپراهاي اين گسستن زنجيرها،  از نخستين نشانه
ه با قصـر  كسي است كنخستين ,يشنامة امپراتور جونزاسميترز در صحنة اول نما. تاتور استكدي

  .برد نقالب پي ميايپديداراو در گفتگو با پيرزن سياهپوست به . شود خالي امپراتور روبرو مي
ه پا شـدم، بوشـو تـو هـوا     كامروز صبح . جا چه خبره؟ بايد جالب باشد بگو اين: اسميترز

خدمـه  . وفتي شـده كـ اين جا مـث يـه گـور    . نينك ي سوار ميكلكشما سياها دارين يه . شناختم
  .ه چي به چيهكزني، درسته؟ بهت نشون ميدم  اوه، حرف نمي... جان؟ ك
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  )ها تپه اشاره به(رفتن، همشون رفتن ! گم آقا، نزنين مي: زن
  )19اونيل (  ها؟  طرف تپه گريختن به: اسميترز
  :گويد در گفتگو با جونز به او مي سپساسميترز 
 .راه دارن خودشونو ميندازن تو آب فتيت داره غرق ميشه و رفيقاي نيمهوكشتي ك: اسميترز

)31.(  
خونريزي هرچه بيشتر  بث را بهكه جنون قدرت مكسپير، هنگامي كبث شكدر نمايشنامة م

. رود به سـمت سـرنگوني مـي    كناشتاب خواستهدارد، نا ان واميكودكشتن زنان و كوب و كو سر
  .پيوندند مخالفين مي گريزند و به يم اطرافيان از او مك مكگاه  آن

  )173سپير كش( .بگذاريد همه بگريزند! ديگر براي من خبر مياوريد: بثكم
ه بـازي تمـام   كـ نـد  ك باور مي درنگ يبشود، امپراتور جونز وقتي با خبر انقالب روبرو مي

  :است
   وقتـي  ... پس انقالب شروع شده و امپراتـور بهتـره جونشـو ورداره و بزنـه بـه راه     : جونز

  )32اونيل (   كزنم به چا بوسم و مي ماهشو مي يمعطلي رو دونم بازي تمومه، بي مي
بـا ايـن   . ه از آن سخن خواهيم گفتكچيزي باور دارد  او به. بث چنين باوري نداردكاما م

  :بث هم واقعيت را دريافته استكحال م
گرايـد و   ريزان مي ان و برگسوي خز م بهام، راه زندگي ه بايد زيستهكمن چندان : .... بثكم

چه بايد با پيري بيايد، همچون احترام و عشق و اطاعت و ياران دمساز، نبايد چشم داشـته   آن به
  )174سپير كش( .باشم

ه كـ ي اسـت  كنـد، صـورت  ك آن اشاره مـي  بث بهكجا م ه درست در همينكواقعيت ديگري 
هاي  نفرين«رام و عشق و ياران دمساز، گويد به جاي احت مي. زنند تاتور بر چهره ميكاطرافيان دي

نوا خواهـان خـودداري از    ه دل بيكهاي زباني و سخناني خواهد آمد  پنهان، اما عميق و ستايش
تاتور خواهـان خـودداري   كنواي دي دل بي يراست بهاما آيا). 174(» آن است، ولي ياراي آن ندارد

در لحظـات  «بـث  كمتـرجم م ,احمـدي قول عبدالرحيم  ه بهكسپير است كاين نظر ش. از آن است
نبايد مثل تولستوي متوقع باشيم هـر قهرمـاني فقـط    . دهد ه آوا سر ميكبزرگ روح شاعر است 
  ).189سپير كش(ه با نظر ما دربارة خصال او همساز باشد كسخناني بر زبان آورد 

. تـاتور ناخوشـايند اسـت   كشنيدن حرف حق بـراي دي , ه تا آخرين لحظهكرسد  نظر مي به
در ادبيات پارسي به . ه گوش گشاد، از تخت افتاد و از هوش رفتكهنگامي  كه ضحاكيديم د

عليـه يورشـگران مغـول ايـن گونـه      اند و حتي همچون سيف فرغـاني   پادشاهان بسيار پند داده
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  : هكاند  بانگ زدهخشمگينانه 
  هم مرگ بر جهان شما نيز بگذرد

  هم رونق زمان شما نيز بگذرد
  ند خرابكز پي آن تا وين بوم محنت ا

  بردولت آشيان شما نيز بگذرد
  بت ايام ناگهانكباد خزان ن

  بر باغ و بوستان شما نيز بگذرد
  اروان گذشتكسراي بسي  اروانكزين 

  اروان شما نيز بگذردكناچار 
  اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع

  )163زاده  رهبخ(اين گرگي شبان شما نيز بگذرد 
ـ آنـان   يهمگسودي نداشته وها عليه ستمگران همه اين فرياداما  انـد، راه   راه رفتـه  كاز ي

ساني را يـاراي گفـتن آن حـرف    كها را ياراي شنيدن حرف حقي بوده و نه  ه نه آنكچرا . بيداد
  .حق

بـث در صـحنة   كليـدي م . شـود  بث بازگو ميكه از زبان ليدي مكاشفه است كاين نوعي م
خواهند بشنوند، چـه رسـد بـه     يب و اطرافيان حتي نميه طبكگويد  جنون خود چيزهايي را مي

  .ه بر زبان بياورندك اين
ه دسـت  كـ وقت آن است  ك، دو، اينكي! دور شو! ة دوزخيكدور شو، اي ل: بثكليدي م

سرباز و ترسـيدن؟ هنگـامي   ! آور آور است، سرور من، شرم شرم! دوزخ تيره است. ار شويمكبه 
ار كه ايـن راز آشـ  كـ ترسـيد   به پاي حساب بخواند، چرا ميتواند قدرت ما را  س نميك ه هيچك

  شود؟
 .پاسـخگو نبـودن  : تاتورهاسـت كهمـة دي  كه وجه مشترك، بث نيستكشف ليدي مكاين 

ه ديگـر نـه قـدرتي    كـ ، مگر در پايـان  شاند كب پاي حساب ها را به تواند قدرت آن س نميك هيچ
چرا : گويد يوس مي اسيك. مردم .ندي اعامل مهم مردمدر سرنوشت سزار نيز. است و نه حسابي

ديـد، گـرگ    ه اگـر روميـان را گوسـفند نمـي    كـ دانم  من مي! قيصر بايد ظالم باشد؟ بيچاره مرد
  ).41سپير كش(شد  اگر روميان ماده آهو نبودند، او شير نمي. شد نمي

  :سي در برابر امپراتور نايستاد و او را به حساب فرا نخواند و نگفتكهرگز 
  اي ه تختش خواندهكست آن تخته بند ا
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  اي صدر پنداري و بر در مانده
  پادشاهي نيستت بر ريش خود

  و بد كني بر نيكپادشاهي چون 
  مراد تو شود ريشت سپيد بي

  )317موالنا، دفتر چهارم، ( ژ اميدكدار از ريش خود اي  شرم
ه او كـ انـد   فتـه سـتي پذير را ها به آن. يندتاتوري اوكپاي دي كمردم ي ,از نظر امپراتور جونز

  . خواهند ها مي ه آنكي باشد كها و بازيگري يگانه در سير همه چيز آن كمال
  )24اونيل (   .ننكه پوالشونو خرج كخوان  اي مي گنده كسير) مردم(اونا : جونز

د تعمي يليساي يحياكجونز در . پاي امپراتور نوشت اما اين خصلت مردم را باز هم بايد به
ه دينـداري او هـم تظـاهر    كشود  مي اركآشداشته، اما در گفتگو با اسميترز يجايگاه واالي,دهنده
يش آنـان درآمـده   كـ  بـه رده و كـ عوض ظـاهر  ا درحتي براي گول زدن بوميان مرامش ر او.است
  .است

... از همون اولش اين جزو برنامة بازيم بود! ردمك ه تظاهر ميكبعله . ردمك تظاهر مي: جونز
  )37همان ( .كنم سيحم رو واسة روز مبادا گذاشتم تو آبمن دنبال طال بودم و م

  :گفت شب گريان و ناالن با خدا راز مي نويسد فرعون نيز نيمه موالنا مي
  روز موسي پيش حق ناالن شده

  شب فرعون گريان آمده نيمه
  اين خدا برگردنم اين چه غل استك

  )151موالنا، دفتر اول، ( ه گويد من منمكورنه غل باشد 
بـث زن و فرزنـدان   كم. نند و در عمل فرومايـه و خونريزنـد  ك ها تظاهر مي ه آنكست پيدا

خون ببـار، مـيهن   ! خون ببار«: گويد ه ميكداف است كشد و اين حال مك خون مي داف را بهكم
  ).134سپير كش(» !نوا بي

شلي در شعر اوزيماندياس اين تـوهم و  . ديگر امپراتوران مستبد است كتوهم وجه مشتر
  :است شاندهكتصوير  به عن امپراتور را چنينفرت

  هن برخوردمكرهروي از سرزميني  به
  گفت، تنة سنگي سخن مي ه از دو پاي عظيم و بيك

  .ايستاده در صحرا
  ، كسته، و نشسته بر خاكدرهم ش
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  نيمي فرو رفته در شن،
  .نارة آنكصورتي از سنگ بر

  يدهكچهره، لب برچروبراخم 
  گفت ميو ريشخند متفرعنانة او 

  درستي رتراش چه بهكه پيك
  هاي او را برخوانده دفتر غضب

  رده استكجان جاودانه  بر چهرة بي كي كو ي
  ه اوراق آن دفتر را به سخره گرفتكدستي 
  .ها را بر سنگ پرورد ه آنكو دلي 

  :ركبرنبشته به پاية پي
  منم، اوزيماندياس، «

  شاه شاهان،
  هانآوران ج بنگريد بر آثار من اي نام

  »!أس بسپاريدي نده، دل بهكو سراف
  بنمانده برجا چيزي از آن آثار

  ستة عظيمكهاي درهم ش گرد بر گرد ويرانه
  انتهاست شنزاري بي

  دست،كهاي صاف ي سنگريزه
  )436وايت ( .ندك ار ميكتا چشم 
ه كـ نـد، از آثـار و بناهـايي    ك أس توصيه مـي ي به آوران جهان را از شرمندگي ه نامكتوهمي 

  .خوبي پيداست ها اثري نمانده، به ها نشانده و از آن وزيماندياس مجسمة خود را در قلب آنا
آيـد تـا او    دسـت نمـي   در نمايشنامة امپراتور جونز رستگاري و هويت راسـتين جـونز بـه   

امپراتور  ,در اين نمايشنامه. دوامش را از دست بگذارد يعني خود دروغين و بي ,امپراتور بودنش
او در طـول  . ريـزد  آلود او در جنگل فـرو مـي   اشفة رنجكه در شب مكتوهمي است  بودن جونز

. شـته اسـت  كه او را كشود  سي روبرو ميكگردد و هر بار با  دور خود مي بهرده،كراه گم  ,شب
ه، نه فقط از كداند، تنها زماني  شغل امپراتوري را بازي مي ،گرچه جونز از همان آغازِ نمايشنامه

ناچـار دل   ي بـه كه از آزادي و دفترچة بـان ك، بل»مصرف امپراتوري وپال بيكيال و  زلم زيمبو و«
  .رود نار ميكند، پردة پندار از پيش چشمانش ك مي
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  :پايان رسيده است ه بازي بهكيابد  در نبرد با فريدون درمي كضحا
  ار هست ايزديكان كبدانست 

  رهايي نيابد زدست بدي
  خاست كمغز اندرش آتش رش به
  از تخت ياد و نه جان ارجمندنه 

  )50فردوسي ( اخ بلندكفرود آمد از بام 
  :هكبث گفته بودند كاشباح به م. اما هميشه اين آگاهي دير و نابهنگام است

  !عزم و ستمگر باش دلير و آهنين«
  !به نيروي بشر لبخند تحقير و تمسخر زن

  »ه از بطن زني زايد، مقدر نيستكه قتل تو به دست هر ك
  :ته بودندو گف

  !دل باش و قوي كبا بسان شير بي! بثكتو اي م
  !ه پنهان از تو آهنگ مخالف ساز گرداندكمترس از آن 
  !تو آشوبي برانگيزد كه در خاكمترس از آن 
  ه مردم را بشوراندكمترس از آن 

  )133سپير كش( !بثكتو آسيبي نخواهي ديد، اي م
  : دنسنين و باطلِ اباطيل روبرو شد، گفته سرانجام با برآمدن جنگل برنام از كهنگامي 

  بـازي   ه با سخناني دوپهلو ما را بـه كباز  سي به اين اهريمنان نيرنگكه ديگر كباشد : بثكم
دارند و سپس پيش چشـم   اند، همچنان بر پاي مي گوشمان فروخوانده ه بهكگيرند، نويدي را  مي

  )188( .ندكنند، باور نكش اميدمان درهمش مي
هـا را   ه خود آنكبث نبودند؟ پندارهاي باطلي كستي اشباح تجلي آرزوهاي خود مرا آيا به

بث تا پايان عمـر خـويش خوشـبخت    كم«او گفته بودند  به. ها، نابود شد ساخت و با نابودي آن
  !و او البته تا پايان عمر خود زيست» خواهد زيست

و  ,ه خيلـي ديـر اسـت   ه البتكشود  سرانجام جونز با وجدان خود و خداي خود روبرو مي
  :اين آخرين پردة امپراتور است

  .دونم ردم، ميكه خطا كدونم  ار بيچاره، ميكار بدبختم، يه گناهكمن يه گناه: جونز
  )54 اونيل(

رده بـود و  كـ او اعتماد  ه بهكاي  ها و دزديدن اموال قبيله شتن آدمك به ،او در آخرين لحظات
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ـ  به او. ند ك اي است، اعتراف مي م گلولة نقرهه در طلسكدانست  اي مي ردهكاو را نظر   كعنوان ي
گردد و با تمساح، توتم قبيلة خود در قربانگاهي نمادين روبرو  اصل خود در جنگل برمي برده به

  . دآي گلولة انقالبيون از پا درمي سرانجام به يو .شود مي
در ] ان امپراتـور يـا همـ  [ه خدايگان يا ارباب كتاب خدايگان و بنده معتقد است كهگل در

تواند از اين حالت فراتـر رود و دگرگـون    او نمي. ن و منجمد شده استكحالت اربابي خود سا
بـه  ). 62هگـل  (و يـا بميـرد   ... او بايد بر انسان ديگـر چيـره شـود    . ندكت كپيش حر شود و به

. سـت ه ديگر فرصتي براي زنـدگي ني كدهد  دگرگوني امپراتور جونز وقتي رخ مي ,عبارت ديگر
سـاختن   ها نيـز تمـام شـب بـه     آن البته .گلولة بندگان از پا درآيد ه بهكپيش از آن , او مرده است

اي بر ساير  نام گلولة نقره رود، اما خرافاتي به اين ترتيب او مي اند و به اي مشغول بوده گلولة نقره
  . ندآور نعش او را مي ,در آخرين صحنة نمايش. خرافات قبيلة بدبخت افزوده است

  )68( وفتي؟كات، اعليحضرت  و اون فيس و باد شاهانهك: اسميترز
ه بـا نوميـدي از   كـ  انـد  هـر دو فراريـاني  . جونز با پرگنت ايبسن هم قابل مقايسـه اسـت  

شـناخت هويـت    شف آن بـه كه كگريزند  رستگاري مبهمي مي يسو هايي از زندگيشان به بخش
  .ستوابسته ا ها اصلي آن
بـر آرزوهـا و    ه مبتنـي ك يوومت كرده و حكگذاري  در قاهره تاج در تيمارستاني گنتپر

او . ي از دروغ، رؤيـا و پنـدارهاي فريبنـده را در اختيـار دارد    يست، قلمرووع و تمايالت امطام
    ل كماهيـت فريبنـدة هسـتي او را شـ     ,ه دروغِ زنـدگي كـ سـي اسـت   ك. سلطان خودفريبي است

  .برد پي مي وچي خودپ به او در پايان زندگي. دهد مي
ارت كـ » شور بقية دنيا رو ببره مرده«اون شعار . اس ارت ساختهكخب، جناب پر، ديگه : پر

  )327ايبسن . (يه تخته پاره بچسبي گل نشسته، حاال بايد به شتيت بهك. رو ساخته
پوشانند و آثـاري را   م فروميك مكستة اوزيماندياس را كرة عظيم و درهم شكها پي سنگريزه

نند و ايـن روي دوم مـردم اسـت،    ك خوت و باد و بروت اوست، از دل صحرا محو ميه ماية نك
. گردنـد  هـا سـرازير مـي    وهكشوند و از  اوه جمع ميكها زير پرچم  آن. خيزند ه برميكهنگامي  به

ه از زبـان  كـ سـپير اسـت   كنند و ايـن ش ك هاي جنگل برنام را پوشش پيش آمدن خود مي شاخه
ترديد آخرين لحظة  و دريافت آن سرنوشت بي كه دركحقيقتي . زند بث حقيقت را فرياد ميكم

  :تاتور جباري استكهر دي
اي اسـت گـذرا،    زنـدگي تنهـا سـايه   ! جـان  خاموش شو، خاموش شو، شـمع نيمـه  : بثكم

آيـد و سـپس ديگـر     شور و هيجان مـي  خرامد و به ه ساعتي بر صحنه ميك   نواست بازيگري بي
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نـد و  ك ايـت مـي  كه ابلهـي ح كآلوده و پرخروش  اي است خشم نهافسا. رسد گوش نمي آوايي به
  )180سپير كش( .هيچ معني ندارد

ر خـود را در دل  كپي مجسمة غول ,داد او حق مي ه بهكرده بود كاگر اوزيماندياس آثاري بنا 
بخش شلي شاعر انگليسـي شـود،    الهام ,بعد چندين سده ،ها بنشاند و با نيشخند تفرعن خود آن

اي بـر جـا    هيچ ميراث ارزنـده » اي گلولة نقره«نام  اي به وتاه خود جز خرافهكومت كح جونز در
جنگـل  . گيـرد  ر جونز را دربرمـي كپوشاند و جنگل پي شن چهرة اوزيماندياس را مي. گذارد نمي

انگيـز و بـا    اي حيـرت  ه سـرانجام بـا طمأنينـه   كـ ان اوست و هم نماد مردمي است كهم روح نيا
گـاه   تـا آن ، ها از لحظة خيـزش  هاي آن تام طبل صداي تام. نندك ي او را دنبال ميپيروز اطمينان به

توانـد قلـب    ه مـي كـ  هـم  ضـرباني . ندك افتد، او را رها نمي مي كمقدار بر خا ه چون برگي بيك
جنـون   بـه  اه جبار ركاي است  فرياد متبلور قبيله. وس مرگ استكپرتپش زندگي را فرياد بزند، 

، كدر مقايسـه بـا ضـحا   . املي از پادشاهان ظاهر نيـز نيسـت  كه حتي نمونة ك جباري .شاندك مي
اتوري از ايـن  كـ اريكاي سـطحي و   رئون، سزار و خشايارشا، او نمونهكاليگوال، كاوزيماندياس، 

تنها وجـه  . وهي دارد و نه از افتخاري برخوردار استكمرگ او نيز نه ش. گونه امپراتوران است
اي  ه در اين جا در قالب گلولة نقـره كن ظاهري طلسم و توهمي است همة اين پادشاها كمشتر

  .معرفي شده است
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