
 تنهاترین فرزند انسان
 

 ی هرمان ملویل نوشته( Bartleby the Scrivenerمیرزا بنویس )بارتلبی نگاه به داستان 
 

ببیند چه به سرش کارهاش  وای از جهان ِ مرگ بازگردد  نویسنده یبگذار ی تاخواهد قدرت آن داشت می تا دل گاهی

 بگزینم. (1891-1819داشتم هرمان ملویل ) وجود داشت، دوست میآمده است. اگر امکان چنین 'جان بخشیدن ِ ادبی' 

 (The Confidence-Man)مرد مطمئنو  موبی دیک  ؛هاش بر اقیانوس آرام ی ماجراجویی ها دانست که رمان خود نمی

ی بیستم خواهد شد.  های ادبیات امریکا در سده ترین رمان پرفروش ،به فراموشی سپردناعتنایی و  بیها  ز پس سالا

ترین  ی بیستم بازشناخته شده و یکی از بزرگ که موبی دیک در سده خبر ماند از این پذیرفتنی هم نیست که خود بی

اش،  پس از مرگش بگوید که صد و بیست و پنج سال  بد نیست آدم با شادی بههای امریکا به شمار خواهد رفت.  رمان

، اندکی پس از انتشار 1853دوباره چاپ شده و مورد استقبال هم قرار گرفته است. سال  بارتلبی میرزابنویسداستان 

ای به چاپ رسید. این داستان اکنون از نظر بسیاری  نامه ی ناشناس در گاه ، داستان بلندی از نویسندهموبی دیکناموفق 

 . شود میتان نویسی خوانده های تاریخ داس زیباترین داستاناز از نویسندگان و ناقدان یکی 

مردی که از نوجوانی 'دانی است که در وال استریت دفتر دارد و به نظر خودش  ی حقوق درباره بارتلبی میرزا بنویس

کنند که  . دو میرزا بنویس و یک پادو براش کار می'ترین ِ آن است ترین روش زندگی به سرسختانه عقیده دارد که ساده

کاری نیست که سفت و سخت بر همه چیز نظارت داشته باشد. تا  کند. آدم کاسب با طنزی خاص و شیرین از آنان یاد می

 پوشی کند.  زمانی که امور دفتر بگذرد، حاضر است از برخی چیزها چشم

اش به هم  خواه آرامش دل جاست که . ایندارداستخدام میرزابنویس دیگری رسد که کارش گرفته و نیاز به  اما زمانی می

شده در  خلق و به تمامی گم خور و خوش رنگ پریده و آراسته، توسری'ریزد. میرزا بنویس تازه بارتلبی نام دارد،  می

 داری خودرود، اما روزهای بعد  کند که از او انتظار می نخستین روزها همان می ،در خودرفته . مرد ِ جوان'خود

، البته مؤدبانه و با 'خواهد ام نمی دل'اش برای رد کردن هر سفارش این است  . پاسخکارکند از پذیرش سفارش و  می

 ای از دفتر کار.  ماند در گوشه کار می کند که سرانجام تنها و بی کاری می قدر کم . آن'سرسختی بی بروبرگرد'

ای؛ بی حرکت و درگیر ِ توفان ِ خود.  نشسته به گوشهبنویسی ساکت، میرزا .شخصیت جذابی دارد این بارتلبی ِ مرموز

آورد. هم راوی و هم خواننده بی هیچ قرار از پیش  ش با خود می گذارد، رنج ِ ناگفته از نخستین گام که به دفتر می

 در آن قرار دارد. امتناع نیست، شرح ِ وضعیتی است که  'خواهد ام نمی دل'خواهند کاری به کارش داشته باشند.  نمی

که بخواهد در  پردازد و بی آن ملویل از نگاه ِ راوی که کارفرمای بارتلبی باشد، به شرح ِ شخصیت برای خواننده می

دان راضی از کار چنان توانایی  کرده است. حقوق تر از آن است که فکر می گوید که او آدمی به خالل روایت می

او را اخراج کند. با دیدار  ،کارپذیرش مدام از  خودداریخوری از تنبلی و  ی دل همه آید با اش نمی دردی دارد که دل هم

 شود و در خاموشی نومیدانه آگاه به ناتوانی انسانی.  با انسان بودن خود آشنا می 'این تنهاترین فرزند انسان'بارتلبی 

خواهد درون مرزهای منطق  می خراش است. کارفرما طرفانه، دل این بازی میان بارتلبی و کارفرماش، با شرحی بی

ست  ش ندارد. زندگی گذرد هیچ نقشی در هستی خواهد. مرزهایی که او از آن می کار خود پیش ببرد. بارتلبی هیچ نمی

 جنبد. ست که می که با او چنین کرده؛ شبحی

دفتر کار زندگی ست که در  برد بارتلبی خاموش و مرموز زمانی ای پی می شنبه به زمانی که کارفرما به روز یک

 سرانجام. کارش نکند. کوششی بی گیرد که او را نراند و بی ی توان به کار می آید اما همه اش به جوش می کند، خون می

  باره پی اش وابسته است. یک های گذشته گشاید که ببینیم وضعیت بارتلبی به تجربه انگیز زمانی خود می سرانجام ِ غم

تواند شخصیت نمونه  بارتلبی نمیتفاوتی در برابر زندگی که خاص ِ او نیست.  بید برای این بریم که دلیلی وجود دار می

ها از دست داده و  بخت ،چربد. بارتلبی بسیار حساس شان می ی زندگی بر تجربه  باشد برای نوجوانان که شور ِ زندگی

 اند.  بران نشدههایی که ج جا رسیده. شکست ها خورده تا به این بسیار شکست

ش پژواک دارد در روایت. داستان ِ کوتاه و  هاش و گاه بیزاری آمدن  هاش، به شگفت خوری طرفی ِ راوی، دل بی

 همه باید بخوانند. باید خواننده شود. داستانی که برد آن. داستانی که  گیرد در پیش خواندنی که خیال ِ خواننده به یاری می
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