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الوكرفت
هــوارد فیلیپس الوكرفت1، متولــد 20 اوت 1890، در ايالت نیواينگلند2 
آمريكا، از آن دســته نوابغ ادبی بود كه بعد از مرگ به شهرت برازنده ی 
خود رســید. امروزه واژه ی »الوكرفتی«3 كلمه ای آشنا در رشته ی فانتزی 
وحشــت است که نوع خط داستانی، نحوه ی داستان سرايی و نثر سنگین و 
پیچیده ی بیان شده توسط اين نويسنده را كه به دست پیروان او ادامه يافته، 

دربرمی گیرد.
الوكرفت كه بود؟ اصل ونسب خانواده ی مادری او به نخستین گروه های 
مهاجر به آمريكا برمی گردد و همین امر، اعتقاد به برتری نژادی و خانوادگی 
را به او آموخت كه تأثیر آن را می توان در داستان های الوکرفت مشاهده 

1. Howard Phillips Lovecraft
3. Lovecraftian

2. New England
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کرد. وقتی سه ساله بود پدرش دچار جنون و روانه ی آسايشگاه شد و پنج 
ســال بعد درگذشــت و تك فرزند خود، اين كودك نابغه ی زودشكوف 
را از يك سو در دســت پدربزرگی مشوق خیال پردازی و رؤيا و از سوی 
ديگر در دســت مادری رنجور و سركوبگر رها كرد. الوكرفت در كودكی 
مريض احوال بود و اين مسئله به همراه بي صبری و عدم توانايی در برقراری 
ارتباط با هم ســن و ســال هاـ  كه از صفات كودكان زودشــكوف استـ  
باعث شــد زمان بسیار كمی را در مدرسه بگذراند. از دست رفتن ثروت 
پدربزرگ و فشارهای روزافزون اقتصادی نیز بر روحیه ی ظريف او تاثیر 

فراوان گذاشت.
با وجود شكســت های فراوان در چالش های مختلف زندگی، الوكرفت 
موفق شــد نخســتین داســتان خود را با نام ِديگون1 در سال 1923 در 
نشريه ی وِيرد ِتیلز2 به چاپ برســاند. در مجموعه داستان های بعدي، او 
آن چه را كه بعدها به نام »اســطوره ی كثولهو«3 شهرت يافت، پايه گذاری 
کرد: ايزدان كهن با َاشكال هولناك كه از آن سوی فضای تهی به جهان ما 
آمده اند، علت به وجود آمدن حیات بومی در اين سیاره بوده اند و هنوز در 
اعماق سیاره ی ما در انتظارند. موجوداتی چنان هراس آور و خارج از قدرت 
ادراك انســانی كه حتی تفكر درباره ی آن هــا موجب جنون و مرگ های 
مرموز و بی دلیل می شود. الوكرفت با برخی از نويسندگان نشريه ی وِيرد 
ِتیلز مانند آگوســت درلث۴ و روبرت ای. هــوارد5ـ  خالق ُکنان6 معروف 
ـ دوست شد كه نخســتین پیروان او را نیز تشكیل  دادند. به خصوص در 
ماجراهای ُكنان و ايزدان و هیوالهای بی نام ونشــانی كه از میان قبور كهن 

1. Dagon
3. Cthulhu Mythos
5. Robert E. Howard

2. Weird Tales
4. August Derleth
6. Conan
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برمی خیزند تا با قهرمان تنومند ما ســتیزه كنند، رد پای تأثیر الوكرفت 
ديده می شود.

تأثیــر الوكرفت به خلق اســطوره ای جديد ختم نمی شــود. او برای 
شخصیت های انسانی داستان های خود پیش زمینه هايی چون شهر، منطقه، 
دانشگاه و نقاط جغرافیايی در آمريكای امروزی در نظر گرفت كه هنوز هم 
مورد استفاده ی ديگر نويسندگان قرار می گیرد. »آركهام«1 كه شايد برای 
خوانندگان عصر جديد به عنوان آسايشگاه جنايتكاران روانی در داستان های 
بتمن2 نامی آشنا باشد، در اصل شهری زاده ی تخیل الوكرفت است. تعداد 
قابل توجهی از گروه های موسیقی هارد راك و متال چه در اسامی و چه در 
شعرهای خود، از نام ها و اصطالحات الوكرفتی استفاده می كنند. اسطوره ی 
كثولهو برای خود حیاتی تازه يافته و از ســريال های تلويزيونی مانند دكتر 

هو3 و بابیلون ۴5 سر برآورده است. 
اما الوكرفت در كنار فانتزی وحشــت، فانتزی دگرجهانی خالص نیز 
می نوشــت. داستان هايی چون سلفايز5، كلید ســیمین6 و گذر از دروازه ی 
کلید سیمین7 با اقتباس از آثار لرد دانسنی8، يكی ديگر از بزرگان فانتزی 
مدرن و دگر جهانی، خواننده را به جهان رؤياها می برند؛ ســرزمینی كه بر 
خالف اســطوره ی كثولهو از زيبايی و هماهنگی برخاسته و حتی خطرات 
و زشــتی هاي آن نیز در هاله ای از ظرافت و نظم خاص پیچیده شــده اند. 
متأسفانه، الوكرفِت جوان اين داستان ها را تنها به جمع كوچكی از دوستان 
دانشگاهی خود نشان داد و با توجه به نظرات منفی آن ها و نارضايتی شخصی 

1. Arkham
3. Dr. Who
5. Celephais
7. Through the Gates of the Silver Key

2. Batman
4. Babylon 5
6. The Silver Key
8. Lord Dunsany
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خودش از اين داستان ها، دســت از نوشتن فانتزی دگرجهانی كشید و بر 
وحشت تمركز کرد. شاهكار ادبی او جست وجوی رؤياگون به دنبال كاداث 
ناشــناخته1 سال ها بعد از مرگش در میان اسناد و مدارك به جای مانده از 
او يافت شد. نسل های بعد اشتباه بودن قضاوت شخصی الوكرفت را ثابت 

نموده و با عالقه ی بسیار اين معدود داستان ها را دنبال کردند.
با وجود تمام اين توصیف ها و تعريف ها، نبايد ضعف های الوکرفت را 
ناديده بگیريم. او زاده ی محیط و شــرايط اجتماعی و خانوادگی خود بود. 
اين که پدرش از جنون رنج می برد مسلم است؛ گرچه ريشه ی اين بیماری 
را در مســائل جسمی تشخیص داده اند. از ســوی ديگر شکايت هايی که 
الوکرفت در داستان های خود درباره ی ازدواج های خانوادگی و پیامدهای 
بیمارگون آن ابراز می کرد، اشــاره ای به آشنايی شخصی او با اين مسئله 
اســت. او خود دچار افسردگی بود که مشــخص نیست چه مقدار از آن 
محیطی و چه مقدار ارثی بوده است. مورد سرکوب و کنترل شديد مادرش 
بود. الوکرفت حتی ازدواج کرد، اما اين زندگی زناشويی نیز شکست خورد. 
در داســتان هايش کم تر شخصیت زن ديده می شود و آن تعدادی هم که 
حضور دارند، معمواًل عجوزه های پیر و دختران ديوانه حال هستند. الوکرفت 
به خصوص در مقاله ی هراس ماوراءالطبیعه در ادبیات هر نوع حضور زنان 
و خط داســتانی رمانتیک را به شــدت محکوم کرد. او حتی در استفاده از 
مراسم باستانی در داســتان ها، به جای تحقیق درباره ی اصل و ريشه های 
واقعی مراســم، از ديدگاه محکوم کننده ی کلیســا به آن ها می نگريست و 
کوچک ترين نقش زنان در آن ها را به عنوان »مناســک هولناک و زننده« 

توصیف می کرد.
1. The Dreamquest of Unknown Kadath 
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الوکرفت در جامعه و دورانی نژادپرست پرورش يافت اما اين نژادپرستی 
در او از حد رنِگ پوســت گذشت. او از هر نژادی جز آنگلوساکسون1 که 
نژاد اجدادی اش بود، بیزار بود و در مقابل، پیشینیان کلت2 و ژرمن3 خود 
را به عنوان عارف پرســتش می کرد. در مقابل آن، ديگر نژادها يا وحشی 

بودند، يا فاقد آن ذهن »عرفانی« مورد جست وجوی الوکرفت. 
او در دوران کشــیش هايی بزرگ شد و زندگی کرد که بنابر توصیف 
خود آمريکايی ها از منبر کلیسا »جهنم و گوگرد« بر حضار نازل می کردند 
و تمامی انسان ها را ذاتًا گناهکار و غیرقابل بخشش می دانستند. در عصری 
که روانپزشــکی هنوز مورد تمســخر جامعه بود و هیچ روحانی دلسوزی 
هم نبود که دســت اين کودک را بگیرد و به او امیدی برای آينده بدهد، 
الوکرفت در واقــع برای توجیه »منطقی« ترس و وحشــتی که زايیده ی 
تنهايی و افسردگی اش بود، با درهم ريختن تاريخ، اساطیر و افسانه ها، بیرون 
کشیدن هولناک ترين قسمت ها و دور انداختن هرگونه گرايش به نور، امید 
و يکتاپرستی، برای خود يک خط تاريخی عجیب و درهم شکسته به وجود 
آورد که در داستان هايش از آن استفاده کرد و درواقع بخش اول مقاله ی 
هراس ماوراء الطبیعه در ادبیات از همین اعتقادات شکســته تشکیل شده 

است.
اسطوره ی ماندگار کثولهو از همین ذهن شکسته و نومید برخاست، اما 
اين سؤال باقی می ماند که اگر اين ذهن نابغه، با همان امکانات نويسندگانی 
مانند دانسنی زندگی می کرد، چه جواهرات ادبی ای برای ما به جای می ماند؟
اچ پی الوكرفت در 15 مارچ ســال 1937 درگذشــت و در شــهر 

1. Anglo-Saxon
3. German

2. Celt
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زادگاهش پرويندس1 در مقبره ی خانوادگی به خاك ســپرده شد. در سال 
1977 عده ای از هوادارانش به احترام يادبود وی، يك سنگ قبر جداگانه 

برايش تهیه كرده و در آن محل قرار دادند. 
يادش جاودانه باد.

کاتارينا ورزی
مرداد 1388

1. Providence 




