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 بخشی از نقد رمان خانه خوبرویان خفته از لیال مسلمی:

آواي »( و 1926« )رقصنده ایزو»را مدیون آثار درخشان خود چون ، شهرت خود 1968یاسوناري كاواباتا، برنده جایزه نوبل ادبيات در سال 

( است. شمار زیادي از كتابهاي او به كند و كاو در جایگاه مسائل جنسي در فرهنگ و زندگي مردم مي پردازد. آثارش تركيبي 1935« )كوهستان

خانه خوبرویان »تصاویر سورئاليستي و دور از ذهن. داستان بلند از زیبایي هاي ژاپن كهن و تمایالت نوگرایانه است: تركيبي از واقع گرایي با 

( فضایي كامال متفاوت از آثار قبلي دارد به گونه اي كه جو حاكم بر این داستان اغلب با صحنه هاي اروتيک و مرگ همراه است. 1961« )خفته

ر پيرمرداني به سر مي برند كه قدرت مردانگي خود را از دست محل رویداد داستان خانه اي است كه در آن دختراني برهنه تمام شب را در كنا

مشتري داده اند. با این تفاوت كه این دختران باكره از طریق داروهاي خواب آلودي كه به آنها داده مي شود كامال بيهوش مي شوند و تا صبح كه 

است كه چندین « یوشيو اگوچي»ساله به نام  67داستان پيرمردي  از اتاق بيرون برود از اوضاع اطراف كامال بي خبر هستند. قهرمان اصلي این

بار به این خانه قدم مي گذارد و شبهاي خود را در كنار خوبرویان خفته در سكوتي كامل سپري مي كند. حضور فيزیكي خوبرویان در طول شب 

 ام این سالها مي شناخته برگردد.باعث مي شود كه ذهن اگوچي به مرور خاطرات گذشته خود با زنهاي متعددي كه در تم

احتماال به »كنار ساحل جایي كه امواج دریا به صخره ها مي خورد، خانه اي وجود دارد كه درب هاي آن در طول روز همواره بسته است و 

« ه جا سكوت بود و سكوتدليل افشا نشدن رمز و راز درون خانه بود كه هيچ تابلو یا عالمتي نيز بر سر در ورودي آن به چشم نمي خورد. هم

(.  اینجا همان خانه خوبرویان خفته است كه در هر یک از اتاق ها، دختري زیبا و برهنه در خواب به انتظار مهمان به سر مي برد 66)كاواباتا، 

رود به آن خانه را مي دهد و از لحظه (.  بانوي خانه تنها به مهمانان مورد اعتماد اجازه و69)كاواباتا، « كه هرگز نباید او را از خواب بيدار كرد»

تا نزدیک سحر و ترك كامل او از آن خانه، بانوي خانه موظف است درب اتاق را ببندد. در طول این مدت خوبروي خفته هرگز « اگوچي»ورود 

هيچ كار بدي تو این خونه صورت » از خواب بيدار نمي شود و از وقایع و افراد پيرامون خود كامال بي اطالع است. در واقع به قول بانوي خانه

( ، به همين دليل است كه خوبرویان باكره هستند چون 93)همان، « هيچ كدام از مهمانهاي ]او[ هرزگي نمي كنند»( و 130)همان، « نمي گيره

 .عمال هيچگونه رابطه جنسي و آميزشي از سوي پيرمردان با آنان صورت نمي گيرد

 

خانه پا مي گذارد، فقط پوست نرم و براق خوبروي خفته را نوازش مي كند و به صداي نفسهاي عميق او گوش به آن « اگوچي»اولين شبي كه 

با « اگوچي»مي دهد. درست در لحظه اي كه او را در آغوش مي گيرد، ذهن او غوطه ور در خاطرات گذشته و معشوقه هاي قبلي مي شود. 

ام در رویاهایش غرق مي شود و گذشته خود را هرچه بيشتر و واضح تر پيش چشم خود مي دنبال كردن خطوط اندام برهنه ي خوبرو آرام آر

به هنگام خواب در كنار خوبروي خفته دلپذیر است، به همين دليل « اگوچي»بيند. از آنجا كه تجربه ي محاصره در پيله ي خاطرات گذشته براي 

با دو دختر هم خواب مي شود و در حاليكه بازوهاي خود را از هر « اگوچي»دیدار،  او مشتاق رفت و آمد به آن خانه مرموز مي شود. در آخرین

در »دو طرف باز كرده و به دور گردن دو دختر انداخته و هر دو را در آغوش كشيده ، خوابش مي برد. در این لحظه خواب مادرش را مي بيند 



در حاليكه به تماشاي « اگوچي». خانه پوشيده از شكوفه هاي قرمز رنگ است و (157)همان، « خواب ]مي بيند[ كه از ماه عسل به خانه برگشته

(. پيرمرد آنقدر تحت تاثير این 157)همان، « قطره اي سرخ رنگ از یكي از گلبرگ هاي آن چكيد»منظره گلها ایستاده ناگهان مي بيند كه 

رویان خفته در كنارش كامال سرد است و او دیگر نفس نمي كشد. با صحنه قرار مي گيرد كه از خواب برمي خيزد و مي بيند بدن یكي از خوب

الت وحشت بانوي خانه را صدا مي زند اما آن زن با خونسردي كامل جسد دختر را پنهاني از اتاق بيرون مي برد و از پيرمرد مي خواهد كه با دخ

 (.159)همان، « اون یكي دختر هنوز زنده است»اشاره مي كند: در قوانين حاكم بر آن خانه خود را به دردسر نيندازد و فقط به این امر 

« اگوچي»مي باشد.  حضور/عدم حضورتقابل دوگانه اولين .با به كارگيري آراء ژاك دریدا، تضادهاي دوگانه بسياري در این داستان مطرح است

عمال تجربه مي « اگوچي»مي كند اما چيزي كه حضور فيزیكي خوبرویان، نرمي پوست آنان هنگام نوازش و حتي نفس و صدایشان را حس 

دخترك یک عروسک زنده نبود. پيرمرد به خوبي مي دانست كه عروسک زنده وجود ندارد. ولي براي او كه در »كند عدم حضور خوبرویان است. 

براي پيرمردهایي چون او مي توانست تجسم واقع دیگر تمایالت مردانه نداشت، مي توانست بازیچه اي زنده به شمار آید؛ نه، بازیچه نه، آن دختر 

تضاد دوگانه مطرح شده در این  دومين .(76)كاواباتا، « كاملي از حيات باشد. جلوه اي از حيات كه مي توان آن را با اطمينان لمس كرد

داني همچون او كه دیگر حس مي داند حضور برهنه ي خوبرویان خفته جلوه اي از حيات است براي پيرمر« اگوچي»است.  حيات/ مرگ داستان

( 116)همان، « خواب مرگ»اروتيک ندارند و در انتظار مرگ مي باشند. در عين حال خود خوبرویان خفته هم موجودات زنده اي هستند كه به 

هم به خوبي « اگوچي» تقابل دوگانه موجود در داستان است كه سومين پذیرایي/ عدم پذیرایي .فرورفته اند و چندان تفاوتي با یک مرده ندارند

آن را حس مي كند. دختراني كه در آن خانه خفته اند و نسبت به نمایش اندام برهنه شان و حتي حضور پيرمردان و همه حوادث موجود در 

دریافت نمي  اطرافشان بي اطالع اند، در واقع با عدم پذیرایي از مهمانان خود پذیرایي مي كنند؛ پيرمردان هم جز بدن برهنه ي یک زن چيزي

كنند. حتي در این ميان آميزش جنسي هم صورت نمي گيرد و بدن و فيزیک دختران در برابر تمامي محركات بيروني بي تفاوت است و در برابر 

نمي تجاوز فيزیكي هيچ واكنش مثبت یا منفي ندارند. به همين دليل است كه عمال آنها باكره باقي مي مانند چون به محركات بيروني پاسخ 

دهند و پيرمردان هم تمایلي به تجاوز جنسي ندارند. از سوي دیگر پيرمرداني كه ميل جنسي خود را از دست داده اند از طریق حضور فيزیكي 

به دليل مواجهه با تقابل هاي دوگانه همواره در حالت « اگوچي»آنها به سوي عدم حضور پناه مي برند، یعني گذشته اي كه دیگر حضور ندارد. 

قرار مي گيرد. یعني به هنگام پذیرش یكي از تضادها با نفي آن یكي روبرو مي شود و این پروسه به همين ترتيب ادامه  (threshold) آستانه

 .مي یابد

واقع  به عالم رویا با منظره ي خانه اي كه با گلهاي قرمز انبوه پوشانده شده شروع مي شود و صحنه ي ورود او به عالم« اگوچي»صحنه ورود 

هر چهار دیوار اتاق، پرده هایي سرخ رنگ و از »( در اتاق خوبرویان خفته آغاز مي شود. 73)همان، « پرده اي ضخيم و سرخ رنگ»با منظره ي 

(. بنابراین نقطه ي اتصال عالم رویا به عالم واقع بدن زنان خفته است. در صحنه اي دیگر از بخش پایاني 73)همان، « جنس مخمل داشت

ساله بود مادرش بر اثر بيماري سل از دنيا رفت. او در رویا دید  17لحظه ي مرگ مادرش را در خواب مي بيند. هنگامي كه او « اگوچي»تان داس

مادر با آخرین نفس هایش فریاد زد: یوشيو. یوشيو. اگوچي متوجه شد و قلب دردناك مادر را نوازش كرد. بالفاصله به زن حالت تهوع دست »كه 

و مقدار زیادي خون استفراغ كرد. در همان حال حباب هایي از بيني او بيرون آمد و نفسش قطع شد. دستمال ها و حوله هایي كه كنار بالش داد 

پرده هاي مخمل كه دیوارهاي اتاق پر رمز و راز » .(. پيرمرد چشمانش را باز كرد155)همان، « او بود، براي پاك كردن خون كفایت نمي كرد

« نده بود به رنگ خون بود. اگوچي چشمهاي خود را محكم تر بست، ولي سرخي خون ناپدید نشد. او هنوز نيمه خواب و نيمه بيدار بودرا پوشا

 .(155)همان، 


