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 ژيد: داستايووسکی  آندره

 [نقل از دستنويسِ فريدون]

 

 ]1920[عکس ژيد در

  

که در روانشناسی بمن چیزی آموخته است ... کشف او براِی من ، مھمتر از کشف   " داستايووسکی ... تنھا کسیست
 فردريک نیچه                                                     استاندال بوده است . "

  

 : ژاک پری وی يرتقديم به 

 آندره ژيد                    

 به : پی ير دومینیک دوپوئی 

  

ھمانطوريکه در سرزمین کوھستانی پیش  -تودهء عظیم تولستوی [ ابر ] ھنوز افق را اشغال کرده و در برمی گیرد ؛ ولی 
 . می آيد ، انسان اين توده عظیم ابر را بر فراز نزديک ترين قله مشاھده می کند

  

 وی يو کولومبیه   خطابه خوانده شده در

 )1( تجلیل از يکصدمین سالگرد داستايووسکی   به منظور :

  
باندازه قابل مالحظه ای کاھش يافته است ؛ ولی   داستايووسکی ، االن چند سالی میشود که از نظر تعداد  ستايشگران

میان افراد نخبه و برگزيده برخاسته باشند ، بزودی تعدادشان  ھمانطوريکه غالبا پیش میآيد، وقتیکه اولین ستايشگران از
 برای در برگرفتن ھمه آنھا کوچک است .  امروز کولومبیه   بطور مداوم و پیوسته رو بافزايش می نھد ، و تاالر وی يو
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ام نشدنی و سرکش اين امر چگونه پیش می آيد که پاره ئی از صاحبان عقل و فھم ھنوز در مقابل اثر ستايش انگیز او ر
می خواستم مورد سنجش و بررسی قرار دھم . زيرا برای بدست   باقی مییمانند ، اين مطلبیست که قبل از ھر چیز

آوردن پیروزی در مقابل يک موجود فاقد ظرفیت تفاھم و ادراک ، بھترين راه عبارتست از اينکه اورا موجودی صادق و صمیمی 
 تالش کردن . تلقی کردن و برای درک و فھم او

آنچه را که در داستايووسکی بنام منطق غربی مان بويژه قابل سرزنش دانسته اند ، تصور می کنم عبارتست از خصیصه 
نامحق و فاقد دلیل بودن ، نامصمم و عیر منجز بودن ، خصوصا تقريبا فاقد مسئولیت بودن قھرمانان آثار اوست . اين ھمه 

 شکلک درآورنده و بیخودی جلوه کند . آنچیزيست که در سیمايشان از او

بما می گويند که اين يک زندگی واقعی نیست که او معرفی میکند . آيا اينھا کابوسند . من تصور می کنم که اين مطلب 
ساختگی و نا درست باشد ؛ ولی بطور موقت با آن موافقت کنیم ، و راضی نشويم که بکمک فرويد به آن   بطور کامل

 ه در روياھايمان ، بیش از اعمال زندگیمان ، صداقت وجود دارد .ک  پاسخ دھیم

بھتر است به آنچه که داستايووسکی بشخصه در مورد رويا ھا و پوچی و ناممکنی آشکار آنھا بزبان می آورد گوش 
تقريبا بی   یدھیدفرادھیم، روياھائی که خیالبافی مان را افزايش می دھند ، و که شما آنھا را بالفاصله مورد قبول قرار م

آنکه از آن احساس غافلگیری و شگفتی کنید ، حتی در آن وقتی که در قسمت ديگر ھوش و ذکاوت شما قدرتی نامعمول 
 و خالف عادت را بکار می گیريد .

شادابی   تقريبا ھمیشه و گاھی اوقات با  او ادامه میدھد : برای چه وقتیکه از خواب بیدار می شويد و وارد دنیا می گرديد
دل زندگی نادری احساس می کنید که خیالبافی در ھمین ترک گفتن شما ، چونان معمائی ، بوسیله خود شما رويای   و

 غیر قابل پیش بینی را با خود بھمراه می برد ؟

__________________ 

که   است . زيرا  شده  نوشته  داستايووسکی  تولد  سالگرد  يکصدمین  بمناسبت  ] 1921مقاله در سال [   اين  )1(
 ] وفات يافته است . م 1881  ] تولد و در سال [1821سال [   در  او

 [باافزودن عکس]
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