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  ر داديي را تغ جهانخِير تاريي که مسي لحظه

  
  .ــ آدولف هيتلر، مردود

  .کش فلزي روي دست کودک ي خط م نتيجه همان اثر را داشت که ضربهاعال
  .ــ آدولف هيتلر، مردود

  بيرون .ديگر راه عبوري نيست، برو بگذار باد بياد. تمام شد. ي آهنين پرده
ها منقبض،  ها به رنگ خون، چانه ها نوجوان، گوش ده. هيتلر نظري به اطراف افکند

ها خيس از اضطراب، به نگهباني گوش  ن پا، زيربغلها کشيده و روي نوک انگشتا تن
کس توجهي به او  هيچ. کشيد يي بيرون مي دادند که سرنوشت آنان را از درون پوشه مي

ي  ؛ نزول فاجعه در سالن مدرسه شده نبود کسي متوجه عظمت کالمِ اعالم هيچ. نداشت
  .مردود شدهآدولف هيتلر : عالي هنرهاي زيبا، ترکشي که کائنات را لرزاند

من عذاب . تفاوتي اين جمع، هيتلر به شک افتاد که آيا درست شنيده است در مقابل بي
درد، خون از پيکر من  ام فرو رفته، درونم را مي شمشيري سرد به سينه. کشم مي

کس بدبختي آوارشده در وجود  ؟ هيچ ست و حتا يک نفر هم متوجه اين امر نيست جاري
ي خاکي من تنهاترينم؟ آيا همه  ن همه فشار، آيا روي اين کرهبيند؟ با اي من را نمي

  ساکنان يک جهانيم؟
اش را تا کرد و لبخندي در خالء به لب  برگه. نگهبان خواندن نتايج را به پايان برده بود

هايي سيخ و کشيده،  قدبلنِد زردنبو، درست مثل يک قلمبر خشک، پاها و دست. آورد
. چندان مطمئن آويزان به تنه  مستقل از تن و به حالتي نهخاصيت، تقريباً دراز و بي

ي  اصالً ريخت و قيافه. کار انجام شد. کارانش پيوست محوطه را ترک کرد و به هم
مطمئن به اين که حقيقت ناب را اعالم کرده . جالدها را نداشت، ولي روحيه همان بود

يي هم به خود   لحظهترسد، ولي حتا موش مي يککودني از آن دسته که از . است
:  که با آرامش و در عين خونسردي، بدون لرزشي در بدن اعالم کندنداده بودترديد راه 
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  .»آدولف هيتلر، مردود«
ولي پارسال، چنين اثر . سال گذشته، باز هم همين عبارت هولناک را تکرار کرده بود

در امتحان شرکت هيتلر، زحمت زيادي نکشيده بود؛ اولين بار بود که . وخيمي نداشت
بيش از دو بارحق :  امروز، اين عبارت در حکم نابودي و فنا بودکه در حالی .کرد مي

  .شرکت در اين امتحان را نداشت
ي مشغول شوخي و خنده بود، چشم  هيتلر از نگهبان، که حاال ديگر با بقيه

سال داشت؛ ساله، از نظر هيتلرکه فقط نوزده  بلوزي خاکستري، حدوداً سی. داشت برنمي
رساندن آن توجيهي  ها روزي عادي بود، روزي ديگر، روزي که به پايان  براي آن. پيرمرد
اش بود؛  براي هيتلر اما، اين روز، پايان دوران کودکي.  حقوق آخر ماه بوددريافِتبراي 

سان و  گر هميد کيتوانست بپذيرد شايد رؤيا و واقعيت با  آخرين روزي که او هنوز مي
  . شوندساز هم

شد، درست مثل يک ناقوس برنزي  آرام از جمعيت خالي مي ي عالي، آرام سالن مدرسه
جوانان . گسترانَد کند و آن را در تمام شهر مي که خود را از طنين صدا تهی می

سپردِن اندوِه  فراموشي  شدن و يا به بردن از شاديِ پذيرفته هاي وين را براي لذت کافه
  .کردند ، ُپر ميمردودی

باره نگاهي از بيرون به  يک. حس و برافروخته حرکت، بي جا مانده بود، بي تنها هيتلر آن
هاست که پدرش مرده است، مادرش را  سال: خود انداخت، مثل شخصيت يک رمان

هم زمستان گذشته از دست داد، تنها صد کورون در جيب، سه پيراهن و يک 
اند، و همين چند  ؛ فقر و سرما بر در ايستادهي کامل از آثار نيچه در چمدان دارد مجموعه

. اش چيست؟ هيچ اندوخته. لحظه پيش او را از داشتن يک حرفه نيز محروم نمودند
دوستي که هرگز جرأت نخواهد . پيکري استخواني، پاهايي بزرگ و دستاني کوچک

زدي که استفاني، نام. اش با او بگويد، از بس که نزد او الف زده بود داشت از ناکامی
هيتلر خود . نويسد بدون اين که هرگز جوابي دريافت کند يي مي هرازچندي برايش نامه
گاه در کسي  ديد، احساسي که تمايل نداشت هيچ برانگيز مي را در وضعيتي ترحم

  .برانگيزاند
او را به نوشيدن يک فنجان شيرکاکائو در . نگهبانان به نوجوان گريان نزديک شدند

چنان به   مرد جوان تمکين کرد اما در سکوت هم. عوت کردنداتاق نگهباني د



 7                                                                                  اريك امانوئل اشميت

  .داد ريختن ادامه  اشک
هيتلر به اين . درخشيد ي آسمان آبي، صاف و ُپرازپرنده مي بيرون آفتابي گرم در پهنه

نه انسان و نه طبيعت؟ آيا . توانست درک کند نمايش طبيعت خيره شده بود و نمي
  شود؟ انکاه با من هم صدا نميکس در کشيدن بار اين زجر ج هيچ

گزاري کرد و تصميم به رفتن  هيتلر شيرکاکائو را نوشيد، مؤدبانه از نگهبانان سپاس
ي رفتارهاي انساني،  ي دلداريش نشده بود؛ مثل همه دردي نيز مايه اين ابراز هم. گرفت

 تنها متوجه شخص او. ها ارزش: واكنشي است عمومي و استوار بر معيارهايي مشخص
  .هم نيست، هيچ ارزشي ندارد

هايي آويزان ترک کرد، رفت که  هاي كوتاه و شانه ي عالي هنرهاي زيبا را با گام مدرسه
ونگار و شکوهمند،  ، ُپرنقشُپرشوراين شهر جادويي، . الی مردمِ وين گم شود البه

ه اين آيا باز هم ب. هاي او شده بود ي آمال و آرزوهايش؛ حاال قابِ تنِگ ناکامي صحنه
  شهر عشق خواهد ورزيد؟ آيا باز هم خود را خواهد ستود؟

 هيئتي از داوران متشکل از نقاش، حکاک، .گذشت 1908 اکتبر 8روز چه که در  آن
، بدون هيچ ترديدي، رأي خود را در مورد اين جوان اعالم نموده آرشيتکتکش و  نقشه
پاافتاده و  تکنيک، تخيلي پيشاطالعي از  پرداخِت ناشيانه، ترکيبِ مغشوش، بي. بودند

اين کار تنها يک دقيقه از وقتشان را گرفته بود و بدون هيچ عذاب وجداني . سطحي
  .اين آدولف هيتلر فاقد آينده است: اعالم کردند

چه . ي عالي هنرهاي زيبا تصميمي متفاوت گرفته بود افتاد اگر که مدرسه چه اتفاقي مي
پذيرفت؟ اين دقيقه  ئت داوران آدولف هيتلر را ميي خاص، هي شد اگر در آن لحظه می
توانست جهان را به  توانست مسير يک زندگي را تغيير دهد، اما به همين روال می می

بود؟ آيا جنگ دوم  گونه مي قرن بيستم بدون نازيسم چه. سمتي متفاوت هدايت کند
ميليون يهودي،  ششميليون انسان، از جمله  وپنج پيوست؟ آيا پنجاه جهاني به وقوع مي

  شدند؟ در جهاني که آدولف هيتلر تنها يک نقاش بود، کشته مي
 *   *    *    

  
  قبول.: ــ آدولف ـ هـ

بختي در وجودش جاري شده  خوش. موجي از گرما، نوجوان را در بر گرفت
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هايش گشاد شده بود و  شد؛ شُش هايش مورمور مي کرد، گوش هايش را ُپر مي بود،گونه
نوعی عضالتش منقبض، . پايان، سرشار و ُپرتپش يي بي لحظه. طپيد شدت مي قلبش به

 تصادفی در آغوشيِ گرفتگيِ ناشي از نشئگي، لذتي خالص، درست مثل لذت اولين هم
  .سيزده سالگی

، متوجه شد که خيسِ عرق .زماني که اين موج دور شد و کمي به خود آمد، آدولف ـ هـ
 چسبناک کرده بود، لباسي هم براي تعويض نداشت، هايش را شده، عرقي ماليم لباس

  !ولي چه باک، قبول شده بود
آدولف با لبخندي سرشار از زندگي . اش را تا کرد و چشمکی هم به او زد نگهبان برگه

حاال ديگر نه فقط استادان، بلکه کارمندان جزء و حتا نگهبانان، با . به او پاسخ داد
  !لي پذيرفته بودندي عا آغوش باز، او را در مدرسه

بدون ديگر ديد،  گويی به يک در حالِ تبريکبرگشت و گروهي از پسران را . آدولف ـ هـ
  .ها دراز کرد اندک ترديدي به جمع آنان نزديک شد و دستش را به سمت آن

  .هستم، من هم قبول شدم. ــ سالم، من آدولف ـ هـ
گر، يد کي درگردن ه دستهم. ها باالتر رفت صدا. حلقه براي پذيرش او باز شد

آمد، که حتا فرصتي براي  هايي که براي اولين بار به زبان مي لبخندبرلب، نام
گر در مقابل يد کيخاطرسپردن آن هم نبود، ولي تمام سال را براي بهترشناختن  به

  ...داشتند
گي و طراوت حقيقي آغازي نو را داشت، آفتاب گويي در  پاييز بود، اما اين روز تازه

  .زد ي آبي آسمان قهقهه مي هنهپ
داد، هرکس فقط  کس به ديگري گوش نمي زدند، هيچ زمان حرف مي پسرها همه هم

چرا که شنيد، ولي اين شنيدن انعکاس صداي ديگران هم بود،  صداي خودش را مي
  .کردند شده، شادي و شوق خود را به يک زبان بيان مي هاي پذيرفته همه بچه

ز پسرها با فرياد بر هياهوي عمومي مسلط شد و گفت براي در همين اثنا، يکي ا
  .هم به کافه کانتر بروند با گرفتن همه جشن

  !ــ بزن بريم
ها بود، حاال ديگر عضو يک جمع  بسته با آن هم. ها بيرون خزيد آدولف به همراه آن

  .شده بود
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ري ي عالي، در پسِ خود متوجه پس رفتن از ساختمان مدرسه ي بيرون در لحظه
آرامي  تنها وسط سالن بزرگ، در سکوت و با قطرات درشت اشک که به. حرکت شد بي

  .ريخت اش مي روي گونه
رو آورد، تنها فرصت کرد پيش خود بگويد . يي ترحم به آدولف ـ هـ براي لحظه

تر از  کن دوم خيلي قوي يي تسخيرش کرد، موج بنيان ، سپس شادي وحشيانه»طفلي«
شدن که  لذت قبول: ه اين بار لذتي عميق و غني بود، لذتي دوگانهموج اول بود، چرا ک

در اين لحظه کشف کرد که . آدولف ـ هـ. گرفت نشدن از آن پيشي مي شادي مردود
  .يابد اش از فالکت ديگران استحکام مي بختي خوش

گروهی از آيا اهالي وين متوجه بودند که در چنين بعدازظهري . به رفقايش پيوست
صبر داشته باش، «: گفت ؟ آدولف با خودش ميشان عبور می کنند ان از مقابلگ نابغه

  .»روزي خواهند فهميد
ها  فريادهاي حاکي از شور، هيجان و شادي فضای کافه کانتر را ُپر کرده بود، ليوان

امشب . تا کنون به اين حد ننوشيده بود. آدولف ـ هـ. شد دمادم از آبجو ُپر و خالي مي
ن ترديد مرد شده بود، او و دوستان جديدش، هريک به ديگري توضيح ديگر او بدو

گونه بدون هيچ شک و ترديدي  ي خواهد شد، چه بزرگداد که در آينده چه هنرمنِد مي
کسوتان  گيري از پيش قرني را به نام خود ثبت خواهد کرد، و حتا شروع به نقد و خرده

نوشيد، چنان که  چنان مي  هم. ـ هـآدولف .  بودشبي تاريخي. تر کرده بودند قديمي
شدن در  تر، به قصد ذوب بيش آهنگي هرچه گويي عضوي از يک ارکستر است، براي هم

  .جمع
از . اولين بار در زندگي بود که نه در برابر ديگران، بلکه يکي از گروه آنان شده بود

حال  اين با. ها قبل اطمينان داشت که نقاش است، هرگز به خود شک راه نداده بود سال
  .بودن او را اثبات کنند  شکست سال قبل، منتظر بود که واقعيات محقبعد از
او بار ديگر به جهان پذيرفته ! چيز سر جايش قرار گرفته بود از اين به بعد همه! بفرما

زندگي زيبا و عادالنه جلوه ! گونه که همواره آرزو داشت شناخته شده بود شده بود، همان
  .ي داشتن دوست و رفيق بدهد توانست به خود اجازه مشب به بعد او مياز ا. کرد مي

  .نوشيد چنان مي و هم
اند،  گفتند که از کجا آمده گر مييد کيپس از ساختن مجدد جهان، حاال داشتند به 
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ب به ي غریيي که نوبت آدولف بود، نياز درست لحظه. اند کاره هايشان چه خانواده
  .سراسيمه به سمت توالت دويدشاشيدن او را فرا گرفت و 

شاشيد، و در  پاشيد، با قدرت مي ي سفالي توالت مي ادرارش با شدت به همه سوي کاسه
  .پنداشت ناپذير مي اين لحظه خود را شکست

ي عالي  جوي جديد مدرسه  ي دانش ورورفته و ُپرلکه نگاهي به قيافه ي رنگ در آينه
ز قبل اين را در خود ديده بود، درخششي نوين آمد که ا هنرهاي زيبا انداخت؛ به نظرش 

با طمانينه مشغول وارسي خود شد، کمي براي . سابقه هايش بود، درخششي بي در گونه
، نقاش .گان نظري به خود انداخت، آدولف ـ هـ خودش ژست گرفت، از نگاه آينده

  ...بزرگ
و به صورت هايش از کف پوشيده شد  اش را از حرکت انداخت، لب دردي سخت چانه

گسيختن بود،  ها در حال ازهم هايش بر اثر انقباض ماهيچه شانه. شويي افتاد روي دست
  .ديد مادرش را در رؤيا مي: اش را ُپرکرده بود هقِ گريه تمام چهره هق

او را به ! کرد قدر احساس غرور مي چه! شد حال مي  قدر امشب خوش  چه...مامان
  .فشرد ي بيمارش مي سينه

  .ي عالي پذيرفته شدم در مدرسهمامان، 
کرد، و پسرک يتيم با فکرکردن به آن  بختي مادرش را حس مي آشكارا، شادي و خوش
  .کرد جا حس می ی مادری را يک تمام عشق و عاطفه
  .ي عالي پذيرفته شدم مامان، در مدرسه

  .کرد، مثل خواندن ورد، تا توفان بگذرد وار تکرار مي زمزمه
  .وستسپس به دوستانش پي

  ــ آدولف، کجا بودي؟ باال آوردی؟
جوانک به حدي ! نگران او شده بودند! زدند آدولف صدايش مي! منتظرش شده بودند

  :سرعت به حرف درآمد احساساتي شده بود که به
وجود عکاسي . شود مثل بيست سال قبل نقاشي کرد کنم امروز ديگر نمي ــ تصور مي

ها  کنم که رنگ من فکر نمي. ها تمرکز کنيم گتر روي رن کند بيش ما را مجبور مي
  .بايست طبيعي باشند مي

  ...ماير پاسخ داد. وجه هيچ ــ چي؟ به
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. و بحث مجدداً شروع شد، ُپرخروش و متلون، مثل گرماي مطبوع بخاري ديواري
هاي نويني بود که حتا تا همين پنج دقيقه قبل به ذهن خودش هم  آدولف مشتاق ايده

. دانست ها را در لحظه محتمل مي پرداخت که آن يي مي او به نظريه. ودراه نيافته ب
  .دادند هاي ُپرحرارت نشان مي ديگران هم واكنش

داد و با  در لحظه کوتاهي که سکوت کرده بود به همراهانش گوش نمي.  آدولف ـ هـ
مزدش يکي براي نا: هايي بود که از فردا خواهد نوشت ي نامه اشتياق زيادي در انديشه

استفاني که از اين پس ديگر هيچ دليلي براي غرور و تکبر نخواهد داشت، يکي براي 
اش ماير  اش را هرگز باور نکرده بود، يکي براي قيم اش، جوانا، که استعداد نقاشي  خاله

 بگردد، يکي براي »شغل واقعي«هوفر که جسارتاً به او توصيه کرده بود که دنبال يک 
انگيخت  ي ُپررو و زشت، که تنها احساسي که در او برمي تربچهخواهرش پائوال، دخ

فهميد که خواهرِ چه مرِد بزرگي است، و باالخره يک نامه هم  تفاوتي بود، اما بايد مي بي
داد، به پروفسور  هاي کم مي هاي او نمره ، احمقي که به نقاشيراوبربراي پروفسور 
هاي او انتقاد کرده  کرده و از ترکيب رنگ جرأتطور، که در دبيرستان  کرونتز هم همين

دادن گشنيز قشنگ  بود، به آن معلم در لينز که وقتي تنها هشت سال داشت، با نشان
ها   شادي درونش اين نامه...اش زده بود ي کالس، توي ذوق َپر و قرمزِ او به همه پنج

چنان  ش آنهاي پيام. شود ي شليک تيري مي کرد که گويي آماده را طوري تنظيم مي
از . زهرآگين خواهند بود که هرکسي که او را باور نداشت، سر جاي خود بنشاند

امشب، احساس خوبي داشت، اما فردا، با آزاررساني . برد موجوديت خود لذتي حيواني مي
  .زندگي، يعني کمي هم کُشتن. به ديگران احساس بسيار بهتري خواهد داشت

. در ميان غوغاي آلوده به الکلِ کافه کانتر، آدولف ـ هـ، 1908 اکتبر 8گونه در اين  بدين
ي يادگيري  جوان با اين که هنوز هيچ اثر مهمي از خود باقي نگذاشته و تنها اجازه

قدمي که بدون آن هنرمندي به وجود . نقاشي را کسب کرده بود، قدمي بزرگ برداشت
  .پنداشت نخواهد آمد؛ او خود را مرکز جهان مي

  *   *    *   
  خب؟ موفق شديد؟. ــ عصر بخير، آقاي هيتلر
، به محض اين که صداي چرخيدن چک اش، اين جادوگرِ خانه  خانم زاکريس، صاحب

بختانه  خوش.  را رها کرده بود که به راهرو بيايداش کليد در قفل را شنيده، چرخ خياطي
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کرد   تصور میدر محلی کم رفت و آمد و کم نور واقع شده بود و هيتلروروديِ خانه 
  . کند ی میگ زندشان جمعيت با چشمان کوچک و کنجکاوی فارغ از مزاحمِت سايه

ها مريض بوده و هنوز  ــ نه خانم زاکريس، نتايج را اعالم نکردند، يکي از ممتحن
  .ها را بدهد نتوانسته نمره

فوري دانست که اگر از بيماري با او حرف بزند  هيتلر مي. يي کرد خانم زاکريس سرفه
  .دلي او را به دست خواهد آورد نگراني و هم

  يي دارد؟ ــ اين پروفسور چه ناراحتي
  .گي در وين شيوع پيدا کرده رسد که سرماخورده گي، به نظر مي ــ سرماخورده

خانم زاکريس با ترديد به اين که شايد هيتلر هم آلوده به ويروس خطرناکي باشد، به 
  .عقب نشستشکلي غريزي، به سمت آشپزخانه 

خانم زاکريس که چند سال . کننده به نام خود به ثبت رساند هيتلر يک امتياز تعيين
موقع به آن نرسيده بودند، از دست داده بود، به  پيش شوهرش را بر اثر آنفلوانزايي که به

بدون ترديد . خلوت خود رفت بدون اين که حتا به جوانک يک چاي هم تعارف کند
حاال ديگر الزم نيست انرژي خود را براي ! خوشم آمد. شد ميچند روزي مزاحمش ن

  .ي امتحاناتش است گفتن هدر بدهد و نقش کسي را بازي کند که منتظر نتيجه دروغ
کرد، از پشت ديوار شنيد که هنوز هيچ نشده،   که پالتويش را آويزان مي در همان فاصله

البد حسابي از .  کندکرد که براي خودش بخور آويشن آماده گاز را روشن مي
زن سرش را از الي در به راهرو آورد و . کند نشيني سريعش احساس گناه مي عقب

  :مؤدبانه پرسيد
  سرد شده باشيد؟ بايست دل ــ مي

  :هيتلر با لرزشي در صدا گفت
  ــ از چي؟

  ...نتايجتان... تر ــ از انتظار بيش
  .كننده است ــ بله، کالفه

تر بشنود، ولي وقتي متوجه شد که  ه شد، منتظر که کمي بيشدقت به او خير از دور به
ي  ديگر توضيحي نخواهد شنيد، با خود گفت شرط ادب را به جا آورده و به کوره

  .بخورش بازگشت
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  .هيتلر درِ اتاقش را به روي خود بست
دود را فرو . زد سرهم به سيگارش پک می پشت. وشلوار روي تخت نشست با کت
. داد هاي ضخيم بيرونش مي گرداند و سپس در پيچه هايش مي داد، درون شش مي

  .کرد بخشي داشت، گويي اتاق را با ذرات وجود خودش گرم مي احساس فرح
، آفيش اپراها، واگنر، واگنر، واگنر، وبر، واگنر، واگنر ــ يشها در اطرافش، نقاشي

قش کوبيزک با  و حماسي که قصد داشت با رفيپرشوري دکور نمايشي  هاي اوليه طرح
  .هاي کوبيزک هاي کوبيزک، تنظيم موسيقي هم بنويسند، کتاب

گذراند، نامه  يي که خدمت نظام را مي بايست براي کوبيزک در سربازخانه حاال مي
  ... به او گفتن...نوشتن. نوشت مي

او کوبيزک را قانع . چه در پيش است فراتر از توان اوست آنکرد  هيتلر احساس مي
که لينز را ترک کند و به دنبال او به وين بيايد؛ به او اطمينان داده بود که کرده بود 

ي عالي موسيقي نوشته بود،  دان شود، خودش نام او را در مدرسه بايست موسيقي مي
 پيانو پذيرفته و جايي که کوبيزک در اولين امتحان ورودي در سولفژ، در تصنيف آهنگ

هايشان، خودش نقش  ي خانواده هاي لجوجانه لفتحاال، او که با وجود مخا. شده بود
چيز را از  کرد که همه ي ميان دو نوجوان به عهده داشت، اقرار مي رهبري را در رابطه
  .دست داده است

  .ی به در زد يخانم زاکريس آهسته تقه
  .هيتلر به قصد حفظ و حراست دنياي خودش، به حالتي تهاجمي پرسيد

  ــ چيه؟
  .هم فکري بکنيدی اتاق  اي پرداخت اجارهبايست که بر ــ مي

  .ــ باشه، دوشنبه
  .ــ خوبه، ولي ديرتر نه ها

  .به آهستگی دور شد و رفت
ي اين اتاق را بدهد؟ اگر در  تواند اجاره آيا مي. هيتلر با وحشت به اطرافش نظر افکند

يم را يتجويان   پانسيون دانشحق استفاده از ي هنرهاي زيبا قبول شده بود،  مدرسه
  ...، اما حاال با مردود شدنداشت می

  !صدونوزده کورون  هشت !ارث پدرم را دارم



 يسهم ديگر                                                                                                14

 سال 5تا . زدن به آن را نخواهد داشت بله ولي تا زمان رسيدن به سن قانوني حق دست
  ...از حاال تا آن زمان. ديگر

  .طپيد وار مي قلبش ديوانه
تا . توانست بماند جا هم نمي  تا اينديگر ح. وار اتاق خيره شديبا نگاهي غمگين به درود

جو هم نبود،   حاال ديگر دانش. توانست به کم قناعت کند جو بود مي  موقعي که دانش
  .فقط فقير بود

بايست راه  مي. کرد از اتاقش فرار مي. سرگذاشتن سه در، خود را در خيابان يافت با پشت
چيزي نبايد به . د آبروداري کردفعالً باي! آبروداري. بايست راه حلي بيابد مي. برود

  .ظاهر عادي را بايد حفظ کرد. کوبيزک گفت، بايد پولي تهيه کرد
رفت؛  روي خيابان ماريا هيلف، راه مي هاي بلند و بدون توجه به هر چيزي در پياده با گام

چون عمر بايست جديد به نظر برسد،  يي که مي محله. يکي از فقيرترين محالت وين
.  ترک برداشته بودندهای مملو از جمعيت در همين مدت کم ، اما ساختمانزيادي نداشت

  .ها متصاعد بود عطر سنگين و گرمِ بلوط بوداده از درز نماي خانه
  چه بايد کرد؟

  !آزمايي بخت
! براي همين بود که روز بد طي شد! اين هم راه حل! فهميدم. هيتلر به وجد آمد

ي  ي غيرمترقبه عالي شد، چرا که برايش يک واقعهي  سرنوشت مانع قبولي او در مدرسه
بعدازظهر امروز تنها آزموني آغازگر بود، . ميليونرشدن: بيني کرده بود العاده پيش فوق

او ! آزمايي يک بليط بخت: رسيد بايست به يک منبع الهام مي يي خطرناک که مي گردونه
  .تر ببرد کمي باخته بود تا بسيار بيش

گفت،   توانسته بود در اين امر ترديد کند؟ صدايي دروني به او ميطور چه! روشن است
اولين بليِط  ...!آزمايي که سر راهم قرار بگيرد ي بليِط بخت اولين بليِط اولين فروشنده

  !آزمايي که سر راهم قرار بگيرد ي بليِط بخت اولين فروشنده
کرد،  ها را سياه مي اش بلوط هاي گُرگرفته دان که ذغال بفرما، درست پشت يک آتش

  .کرد آزمايي عابران را دعوت به خريد مي يي بليط بخت ي معلولي با دسته فروشنده
ای ملکوتی  به اين موجود متورمِ خيس هم چون سروشی غيبی، يا حتی نشانههيتلر 

رويش، روي يک صندلي تاشوي کتاني  ، درست روبهبود جا  همينثروت. خيره شده بود
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، پاها را در جوي آب در هم پيچيده شده جثه ایدندان با  گردي بينشسته، در هيئت ول
  .خواند هايي که وقتي بچه بود مادرش برايش مي مثل قصه. فرو برده

کافي پول دارد؟ به  ي اندازه به. وجو کرد هايش را جست هيتلر با حالتي عصبي جيب
  .يگريي د اين هم نشانه.  همان ميزان پول داشتدقيقاًآسا  طرزي معجزه

  :چکان نزديک شد و گفت ي گوشتيِ آب طپيد به اين توده شدت مي که قلبش به درحالي
  . يک بليطلطفاًــ 

  .اش به جوان خيره شد يي غولِ نگران با چشم شيشه
  ؟سرور منــ کدام يکي، 
  .گر هيوال از پشِت چشم مصنوعی به جوان دوخته شده بود نگاه پرسش

  .آيد ــ اوليني که دم دستت مي
ها را لمس کرد، شکي کرد و  بليط. هيتلر با شيفتگي به اين فُِک انساني خيره شده بود

  .بليطي را با يک ضربه بيرون کشيد
  .شود گفت شما شانس داريد ، ميسرور منــ بفرما 
  . بلند و عميق جواب دادآهیهيتلر با 
  .دانم ــ مي

  .جا دور شد سرعت از آن بليط را گرفت، آن را محکم به سينه فشرد و به
و يقين داشت که . اش را در آغوش داشت آينده.  ديگر نجات پيدا کرده بودپس از اين

  .ها در او دميده است اش از آسمان بخش را مادرِ مرده اين الهام رهايي
، پوشاند ها را می ها آن که سقِف سياه خانهگان  در حينِ دويدن، با نگاه به سمِت ستاره

  .کرد تکرار مي
  .ون مامانــ ممن

  * *     *    
  ...اولين سفارش
کرده در اثر شادخواريِ  يي ُپرچروک، چشماني پف ، با موهايي ژوليده، پيژامه.آدولف ـ هـ

 که ورودي راهرو را بند  غريبیخاراند، به زوجِ که ران چپش را می شب قبل، درحالی
ومند، قصابِ خانم زاکريس چاق و خپله و نپوموِک تن: آورده بودند زل زده بود

خوردند؛ معذب، درست  دوتايي ناشيانه مقابلش وول مي. ي خيابان باربروس شده شناخته
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  .هايي که از راه دور به مالقاتش آمده باشند، خواهشمند و ملتمس عمويي مثلِ نوه
  .خانه مثل گربه ناليد صاحب

  .اش داشته ــ نپوموک هميشه آرزوي يک تابلوي نقاشي براي سردر مغازه
  .وموک تائيد کردنپ

  .ــ بله، يک تابلوي قشنگ، رنگي، با اسم من رويش
 هنوز هيچي نشده ... موضوع بر سر اولين سفارش بودواقعاً ...اولين سفارش

پسرک از تعجب در چنان . را به خدمت بگيرند. خواستند استعداد نقاشيِ آدولف ـ هـ مي
يي در او برنيانگيخته  ش عالقهسکوتي فرو رفته بود، که نپوموک فکر کرد که پيشنهاد

  .است
  :تر از پيش گفت با صدايي ضعيف

  .آيم ات هم درمي ، از خجالتطبيعتآــ 
  :گرمي آن را تائيد کرد خانم زاکريس هم به

  .ــ البته
توانم  اي، من نمي ي عالي هنرهاي زيبا شده ــ تو هنوز جواني پسرم، تازه وارد مدرسه

  .شود التحصيل داده مي  فارغپولي به تو بدهم که به يک نفر
براي اولين . کرد که تا چند سال ديگر نرخ او باالتر خواهد رفت آدولف با شوق فکر مي

  .يافت بار نفعي در افزايش سن و سالش مي
نوعي دارم خطر هم  شود گفت که من با سفارش کار به تو به ــ خب تو جواني، حتا مي

  .کنم مي
  .هايش آدولف پريد وسط حرف

اگر از . کنيم من براي شما يک پيشنهاد دارم، از همين حاال يک قيمت تعيين ميــ 
  .پردازيد، اگر خوشتان هم نيامد، چيزي ندهيد تابلو خوشتان آمد، مي

زد که براي او قابل فهم  هنرمند به زباني حرف مي. هاي قصاب روي هم جمع شد پلک
  .بود

 کورون 10من : کنم بي پيشنهاد ميخب من هم قيمت خو. ــ از اين خوشم آمد، پسرم
 سوسيس هم به مدت يک سال پيشِ من داري، که 2دهم، روزي  نقدي يا جنسي مي

  ...شود تر مي  کورون بيش10خودش از 
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  .وورجه افتاد خانم زاکريس به ورجه
  .يي، نپوموک دلبازي و  ــ عجب دست

 خودش را خواهد  خانم زاکريس هم که ما را به هم معرفي کرده، سهمِطبيعتاًــ 
  .گرفت
خانه از شادي نخودي خنديد، و چيزهايي به زبان چکي گفت که کسي چيزي   صاحب
  .نفهميد

  .کُلفت نظر داشت زن به قصاب گردن براي آدولف روشن بود که بيوه
ظهر . آورد، معذب بود  ميپايينزدن، که به نظرش ارزش کارش را  جو از چانه  دانش

با اشتياق به خوردن فکر . اش را به سوزش انداخته بود عدهشد و گرسنگي م نزديک مي
  .کرد

  ــ يک سال سوسيس؟
  !بزن قدش پسرم! ــ يک سال سوسيس

  .ي نپوموک له شد و دست کوچک و هنرمند آدولف در دستان زمخت و قصابانه
حدود ساعت سه، به خيابان باربروس رفت تا کار مربوط به اولين سفارش خود را آغاز 

 به استقبالش رفت، شتر از فرياد قوی يي رفيقانه و  وموک با فريادي بلند و ضربهنپ. کند
  .گويي دامادش به ديدنش آمده باشد

  .ام چيز را آماده کرده ــ بيا، من همه
  .داد، راه افتاد  ميدونیيي گرفته بود و بوي شاش به سمت پشِت مغازه، که رنگ قهوه

  !ــ بفرما
هايش را از هم گشود، درست مثل  کند، دست ي ميگويي در يک نقش تئاتري باز

فهماند که حاال  بازي که يک چشمه را تمام کرده و با رفتارش به جمعيت مي شعبده
  .زدن و تشويق است موقع کف
:  آماده کرده بودپيشاپيشچيز را  البته نپوموک همه. ناپذير بود ي نمايش تحمل صحنه

بايست تابلوي  خورده گذاشته بود که مين ي چوبيِ دست يک صفحهيی پايه  روي سه
ي  نوعي کشيده بود، همه رو، خودش تابلو را به شد، و روي نيمکِت روبه مغازه مي
ي خوک، زباِن  کله: هاي مخصوص مغازه يکي کنار ديگري چيده شده بودند فرآورده
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 ، ساالمي،1سفيد، دنبالن، سوسيس، بودن ، جگر، دل، جگربرهي خوک، مغز  گاو، پاچه
هايي که غرور و ثروت  ي فرآورده مارتادال، ژامبون، روده، بناگوش گوساله، مجموعه

  .زد ي نپوموک را رقم مي مغازه
  .شد آدولف حالش داشت بد مي

  ها را بِکشم؟ ــ بايد اين
  طور مگر؟ بلد نيستي؟ ــ چه

يي  ، صحنهمثالًيي فکر کرده بودم،  يي اسطوره ولي من به صحنه. ــ چرا، بلدم
  ...شده از يکي از اپراهاي واگنر يا قتباسا

هايم  خواهم تو برايم آن چيزهايي را که به مشتري گويي پسرجان؟ من مي ــ چه مي
حاال براي اين کار هرجوري . نه؛ اسم من هم بااليش. همين و بس. دهم بِکشي مي

  .دهم که خودت دوست داري عمل کن، براي همين هم من پول مي
کر کرد، ميکل آنژ از دسِت پاپ ژول دومِ دهاتي که به کارش آدولف پيش خودش ف
يي از تاريخ خفت و خواري بخشي از سهمِ   در هر دورهواقعاًآيا . گرفت، چه کشيده بود

  .نوابغِ روي زمين است؟ آب دهانش را قورت داد و با سر تائيد کرد
  دهيد؟ قدر به من وقت مي ــ چه

يم که از روز سوم به بعد گوشت رطوبتش را از ولي بايد بگو. ــ هرقدر که بخواهي
  .شود دهد و رنگش عوض مي دست مي

جايی که نپوموِک تنومند زد زير خنده، محکم به پشت آدولف زد و به مغازه برگشت؛ 
  .های خانگی بلند شده بود قُدقُِد مشترياِن در انتظار مثلِ مرغ

دانست از کجا شروع  نمي. يديک لحظه ترس. موهايش تنها ماند آدولف با مداد و قلم
قلم؟ مداد؟  کرد؟ يا برعکس؟ سياه يي آماده مي بايست پيش از شروع زمينه آيا مي. کند

  .رسيد روغن؟ اصالً چيزي به نظرش نمي گواش؟ رنگ
توانست شيادي  ي عالي هنرهاي زيبا راه يافته بود، نمي حاال که به مدرسه! خوبه ديگه

 کار خود را خوب پس بايد.  بودند و او پذيرفته شده بودونُه متقاضي رد شده شصت. کند
  .بلد باشد

                                                 
  .ـ نوعي سوسيس ـ م1
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باالخره . آهنگي کنار هم بگذاردشان کوشيد با هم. جا کرد ها را روي نيمکت جابه گوشت
به  شده بود و قصد داشت اين را او نقاشي شناخته: دل به دريا زد و شروع به کار کرد

  . اثبات کندخود
ي  ناپذير انباري مغازه اي استراحتي چندساعته و اجتنابروز جز بر مدت سه شبانه

هاي گوشت مشغول بود؛ چگونگيِ  ذهنش تنها به تکه. نپوموک را ترک نکرد
کردن رنِگ صورتي با سفيد  ها، چگونگيِ شفاف ها روي تابلو، ترکيب رنگ دادن آن نشان

ه براي بهتر ي سيا هاي داخلِ ژامبون، قرمزکردن يک زمينه دادن چربي براي نشان
دادِن  مزه نشان کردن رنِگ بژ روي خاکستري براي خوش دادِن مغزِ راسته، پخش نشان

درشت براي  سوسيسِ، جالدادِن حجمِ مغز با انگشت، پيداکردِن يک برسِ زبرِ دانه
هيجان زندگيش، به غذاخوردن  مثل روزهاي ُپر. بازسازي حالت تَگريِ ساالمي

  . سيگاررسيد و خوراکش شده بود نمي
ابتدا ناباور و . انداخت آمد و نگاهي به پيشرفت کارِ تابلويش مي هرازچندي قصاب مي

  .کرد آميز تشويقش مي گير بود، و حاال ديگر تنها با سکوتي احترام بهانه
در گرماي اين . تجزيه آغشته به بوي شديد آمونياک بود ي درحال بخار ناشي از الشه

راسته و فيله، . گنديدند تري اکسيده شده و مي شها با سرعت بي انباري، الشه
. مرده گرفته بودند ي سگ تر بود، بوي پوزه شان از همه سخت هايي که نقاشي همان

پراکند  دادن را در اتاق مي بويي که فضاي لحظات جان. بويي سنگين، ساکن و جاگير
به درک تفاوت آدولف ديگر قادر . يي بر تابلو درست مثل رنگ آبي زنگاري استادانه

: تر نداشت دار، يک هدف بيش تب. گي نبود خورده هم به ميان خستگي، انزجار و حال
  .رساندن کار پايان به

کردند، اکنون  چون اجاق طباخي تصوير مي  که جهنم را هم2 و بروگل1تابلوهاي کراناچ
ا در يي بود که او ر جهنم واقعي اين وظيفه. در نظرش تصويري بهشتي از قيامت بود
کشيدن اين اندک  تصوير به. کوب کرده بود اين سوراخ تنِگ قصابي در جاي خود ميخ

  .ها رخت بربندد فرم پيش از اين که کامالً از الشه

                                                 
  .قرن شانزدهم ـ م  نقاشCranach ـ1

  . ـ مهفدهم نقاش قرن Breughel ـ2
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فقط چند ساعتي از شب برايش باقي مانده . روز پنجم کار هنوز به نتيجه نرسيده بود
ند؛ سال تحصيلي شروع ي عالي را آغاز ک هايش در مدرسه بايست کالس صبح مي. بود
  .شد مي

مو پوست ظريف انگشتانش را  انگشتانش درد گرفته بود، قلم. کرد ها کار مي مثل ديوانه
مهم . شد اختيار بسته مي چشمانش پف کرده بود و تقريباً بي. تر کرده بود حساس
  .کند تمامش مي! نيست
  .انده بودحاال ديگر فقط عبارات م. شب اثر خود را به پايان رساند نيمه

  .رسيد روز فرا مي. صبح تابلو را تمام کرده بود
  .رو شد  آمد و با اثر روبهپايين صبح نپوموک از اتاقش 6ساعت 

  .مات و مبهوت. مدتي طوالني با چشماني فراخ و دهاني باز به تابلو خيره شد
کرد که نپوموک شبيه يک سوسيس  کرد و گويي کشف مي آدولف هم به او نگاه مي

شد،  گردن، که با سر کوچکی بسته می پهن و بلند باال، بی است، سوسيس بزرگي بزرگ
  .ي پيراهن شده از يقه که لباس به تن دارد، سوسيسی با کمي پشمِ خارجسوسيسی 
  !ــ قشنگه

  .هاي نپوموک لغزيد اشکي حاکي از شادي و هيجان روي گونه
  .ذهن آدولف خطور کرداين فکر ناخودآگاه به . کند ِاهه، سوسيسي که گريه مي

  .سوسيس بازوهايش را گشود و نقاش را تنگ در آغوش گرفت
آدولف با خودش فکر کرد . نپوموک اصرار کرد که حتماً با هم صبحانه بخورندسپس 

که بد نيست چيزی بخورد و جانی بگيرد، چون تا دو ساعت ديگر اولين کالسش را 
  .کند شروع مي

به محض . تابه تفت داده بود، بلعيد ه نپوموک در ماهيچه را ک  ي آن بدون جويدن همه
  .اش سرازير کند، احساس خفگي کرد اين که خواست چند قطره قهوه داخل معده

جا  ی نپوموک را يک ي مغازه ي تا ته حياِط نپوموک را دويد تا همه فاصلهدر يک دقيقه 
  .باال بياورد

براي . شود خوار مي گياه. زند مياز امروز به بعد ديگر لب به گوشت ن! هرگز! هرگز
  !هميشه

. شويي شست سرعت خود را داخل دست ي خانم زاکريس برگشت، به باعجله به خانه
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وشوي تنش، يقين داشت که  هاي تميز و شست رغم لباس به. لباس عوض کرد
  .ها را با خود دارد چنان بوي تعفنِ الشه هم

  .ي عالي دويد سپس به سمت مدرسه
دن رفقايش تنها يک دقيقه فرصت داشت، هنوز هيچي نشده زنگ را زدند؛ کر براي پيدا

  .رفت بايست که به سالن پنج، آتليه گنبدي مي مي
نزديِک سکويي پوشيده از کوسن، اجاقي بود که گرمايي . وارد سالني داغ شد

  .داد کننده بيرون مي کرخت
  .ها زغال تقسيم کرد نها جا گرفت و استاد ميان آ پايه جو پشت يکي از سه هر دانش

ناگهان کمربندش را باز کرد و باالپوش . زني با کيمونو وارد شد و به روي سکو رفت
  .ابريشمي بر تنش لغزيد و بر زمين افتاد

. گرمش بود. او تا آن زمان زن برهنه نديده بود. ، به چشمانش باور نداشت.آدولف ـ هـ
   . نقصی بر پيکری مرمرينکمترينبدون بود، و هموار زن زيبا . خيلي گرم

  .مثل يک سوسيس
يي قبل از اين که نقش  اين آخرين چيزي بود که به ذهن آدولف رسيد درست لحظه

  .از هوش رفت. زمين شود
*       *      *  

  
  .شود دار مي ي ديگر پول تا چند دقيقه

قين بايست انتظار کشيد، ولي ي درست است که مي. هفته سريع طي شد، مثل موجي گذرا
  .شدن به او کمک کرد که گذران اين روزهاي خالي را احساس نکند به برنده

  .آزمايي بود بليط در دستش گرم شده و عرق کرده بود، هيتلر در انتظار اعالم نتايج بخت
 »که در قلبِ خود ايمان دارد، صاحبِ قدرتمندترين نيروی جهان است یآن کس«

کرد، مثل چوب  مادرش زير گوشش زمزمه مي لباِن دوست داشتنیِيي که همواره  جمله
. يک رژيم روحي، درست مثل يک رژيم غذايي. زير بغل او را سرپا نگه داشته بود

دار بود و در ضمن اثرات شکست در امتحان را هم پشت سرگذاشته بود؛  روزه
  .اش را بازيافته و به سرنوشتش يقين پيدا کرده بود نفس اعتمادبه

ای را گشود تا نتايج را داخل آن  شيشهي  رو آمد و جعبه  به پيادهآزمايي کارمند بخت
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  .بچسباند
  .شود نزديک مي. قلب هيتلر فرو ريخت

  .فهميد نمي
آزمايي؟  آزمايي؟ روي برگه اعالنات کارمند بخت خطا کجا رخ داده بود؟ روي بليط بخت

شاپيش توافقي جايي اشتباه شده، هيتلر يقين داشت که اشتباه شده؛ پي هرحال يک به
بايست او را برنده   که ميمقدسپيمانی . ميان کائنات، مادرش و او صورت گرفته بود

ي عالي هنرهاي زيبا پذيرفته  تنها به دليل همين جايزه بود که او در مدرسه. کرد مي
  !اين که ديگر روشن بود. نشده بود

  .کرد اشتباه با سماجت خود را تحميل مي
هاي  يک با شماره به ها را يک ها را ورانداز کرد، آن ر شمارههيتلر بيش از بيست با

اختالف . يي نداشت فايده. شده مقايسه کرد، سر جايشان گذاشت، برعکس اعالم
  ...زد گي مي دنده شد و حتا به يك جا نشسته بود، حادتر مي باسماجت آن

  .هيتلر سربي شده بود، سنگين، سرد، ناتوان
  .ردواقعيات بر اوهام غلبه ک

  .هيتلر در جهان تنهاي تنهاست. يک از مواعيد کائنات درست از آب درنيامد هيچ
  

*        *        *  
گی دريافت  ساله اولين سفارشِ کار را در نوزده. ي رفقايش از اين که آدولف ـ هـ مهه

ي تولد  خصوص براي نقاشي يک صحنه به! کرده بود، تحت تأثير قرار گرفته بودند
کُنتي که به حدي ! در منزل يک کُنت! ي خصوصي ح در يک نمازخانهعيسي مسي

  !مشهور بود که آدولف حاضر به افشاي نامش نبود
سرعت خبر   دهان شد، درست به  به  ها دهان اولي  سرعت ميان سال خبر به
  ...اش کردن غش

آزرم و  اگر بار ديگر مقابل اين زن بي. ي طراحي پيکر برهنه بود ي آينده نگران جلسه
نديده  ي زن دانستند که با يک باکره داد، يقيناً همه مي پروا از خود ضعف نشان مي بي
  .رو هستند روبه

 ی گزينهکردن تصويرهاي برهنه که در يک  پس وقِت آزادش را در اتاقش به کپي
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يک ران، کشيدن . کوشيد بر مشکلش غلبه کند مي. گذراند گراور پيدا کرده بود، مي
حتا کرد،  کرد، شلوار را به برش تنگ می پستان، احساساتش را تحريک میانحنای يک 

آيا اين کافي . کردنش نمی شدغش موجبِ شد، اما  گاهي به لذات فردي رهنمونش مي
کرد، و  خواهد بود؟ در پناِه تنهايي و ديوارهاي اتاقش فقط خطوطي با قلم توليد مي

 هيچ تضميني نبود که در مقابل پيكر درعوض. توانست خود را کنترل کند درنتيجه مي
  . باز هم از حال نرود برهنههيجان افزای زن، چنين نزديک و در دسترس، آماده و 

  .باالخره زماِن کالس مهلک فرا رسيد
  .شده هجوم آوردند جويان به زير سقِف داغ دانش

  .داش رسان پايه کنان خود را به سه آدولف پشت سرِ همه وارد شد، تقريباً تاتي
  .مدل روي سکو رفت

  .يي حاکي از نارضايتي چون موج گذشت زمزمه
  .مرد بود

فرورفته، چشماني تقريباً بسته، منطقي و  يي عضالني، صورتي درهم مغرور، چانه
اش را درآورد، حرکتي خشک به  زده، لباس تفاوت به نارضايتي چهل نوجواِن هيجان بي

  .رفتاعتنا ژستي ورزشي گ هايش داد و بي ماهيچه
با لبخندي به رفقايش نگاه . رفت آسودگي خيالِ آدولف از حد آرزوهايش بسيار فراتر مي

  .گي هيچ توجهي به او نداشتند کرد که در اوج سرخورده مي
  .اش را به دست گرفت و مشغول نقاشي شد آدولف مداد ذغالي

با صدايي آرامي و  جويان به برخي از دانش. هياهويي جزيي از طرف چپ به گوش رسيد
  .کردند مانند، خشم خود را ابراز می سوت

جويان در مورد او صحبت  بعد از اين که مطمئن شد اين گروه از دانش. آدولف ـ هـ
  .کنند، نگاه خود را از آنان برگرداند و سرگرم نقاشي شد نمي

ا هايشان با خشونت تمام به زمين پرتاب کردند، وسائلشان ر ولي چهار نفر از پسرها قلم
جمع کرده و با سروصدا به سمت در خروجي راه افتادند و درست پيش از ترک سالن 

  :کالس رو به استاد کردند و فرياد زدند
  !رفتنیيمطلقاً ناپذ! رفتنی نيستيــ اين ديگر پذ

جو  استاد رويش را به سمت ديگري چرخاند، گويي اصالً چيزي نشنيده، و چهار دانش
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  .سرشان به هم کوبيدند و رفتنددر اوج عصبانيت در را پشت 
  .اش روُدلف خم شد  دستی به سمت بغل. آدولف ـ هـ
  ــ چشونه؟

  .ــ حاضر به کشيدن اين مدل نيستند
  ــ چرا؟ چون که َمرده؟
  .تائيد حرکت آن چهار نفر بود اش داد که حاکي از عدم روُدلف حالتي به چهره

  .ــ نه، براي اين که جهوده
  .آدولف مبهوت شده بود
  دانند؟ ــ جهود؟ از کجا مي

  
  *     *       *     

  
. هايش خيره شده بود اشتياق، به نوک کفش بي. زد هاي وين پرسه مي در خيابان

که احساس ضعف  همين. خورد ندرت چيزي مي شنيد و به ديد، هيچ نمي چيز نمي هيچ
گاهي هم با . کشيد ميخريد و با اشتها به نيش  کرد، چند بلوط داغ از کنار خيابان مي مي

با اين . ي خانم زاکريس برگشت در انتهاي شب به خانه. کرد يک آبجو گلويي تر مي
که در را با احتياط تمام گشوده و راهرو را با جوراب طي کرده بود، زنک سر رسيد و 

عقب به  که عقب درحالي. اش کرد افتاده سرزنش ي عقب اش را گرفت و براي اجاره يقه
ولي خانم . رمق آرامش کرد وقرار و صدايي بي رفت با قدري قول  ميسمت اتاقش

کلفتش  هايش را باور نداشت و تهديد کرد که از پسرعموهاي گردن زاکريس ديگر قول
کنند، خواهد خواست که بيايند و حالش را جا بياورند، آن  که در بازارِ مواد غذايي کار مي
  .موقع منظور او را خواهد فهميد

اش جوانا بنويسد و براي خروج از اين  يي براي خاله ي ملتمسانه توانست نامه يالبته م
بستي که در آن گرفتار بود  ولي اين او را از بن. وضعيت از او تقاضاي کمک کند

  کرد، بعد چي؟ حتا اگر يک، دو، سه و يا حتا شش ماه را هم پرداخت مي. آورد درنمي
تا . گونه فکر کند دانست در مورد خودش چه ترين بخش اين بود که حتا نمي دردناک

.  لفظي، زياد ديده بودجراتها، مشا مخالفت. حاال هرگز به خودش شک نکرده بود
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اش را  نفس چيزي تاکنون اعتمادبه ولي هيچ. هاي تلخ شنيده بود فحش خورده و طعنه
ده و همتا، خاص، فراتر از ديگران، داراي آين خود را فردي بي. مخدوش نکرده بود

دانست و از کساني که متوجه اين امر  تر از هرکس ديگري مي هاي بسيار مهم موفقيت
و بعد از مرگ نقو،  پايه و ابله، خشن و نق کارمند دون  پدرش،در مقابلِ. نبودند شاکی بود
هيتلر به ديدِن خود از چشماِن مادرش ادامه داده اش،  رفته  قيمِ ازحالاو هم در مقابلِ

خودش را عميقاً دوست داشت، . ي سرشار از ستايش و رؤياهايي شگفت؛ چشمانبود
ي  کننده همواره تابش نور خيره. پنداشت گرا، هنرمند و استثنايي مي خود را مطهر، آرمان

  .موجودي برتر: در يک کالم. کرد ي اقبال را بر خود احساس مي ستاره
ي عالي و  ي امتحان مدرسه اما مادرش زمستان گذشته ُمرد و حاال هم بعد از نتيجه

  .آزمايي اين نگاه خاموش شد ي بخت نتيجه
ي وقت خود را به جاي  چه شده بود که عمده. هيتلر خود را به دست ترديد سپرده بود

گذراند که به خود بقبوالند نقاش است؟ واقعيت اين است که در  کردن، به اين مي نقاشي
شد که به جاي صرف انرژي در  ، چه مي...ي اخير اصالً دست به نقاشي نزده بود دوره

کوشيد آن را اثبات  قبوالندن اين نکته به خود که برتر از ديگران است، کمي هم مي
  کند؟

  .ندای وجدان مثل خوره به جانش افتاده بود
 از مردم است، نبوغِ هيتلر در حالت ترديد برخیي نبوغِ  اگر شک و ترديد بيدارکننده

اشتياق، بدون شور و هيجان، حتا قادر به برقراري ارتباط ميان  بي. رفت کاهش مي روبه
خورده از  سيلي. کرد ذهنش فقط در حالت شور و شعف کار مي. ي مختلف نبود سه ايده

ي مغز حلزون هم  اش به اندازه شده حس واقعيت، محروم از رؤيا و بلندپروازي، مغز بي
  . کرد کار نمي

يي که مانع ورود او  ي قوانينِ تلويحي پاگذاشتن همهصبح اول وقت خانم زاکريس با زير
رنگش  هاي آويزانش زير لباس خوابِ زرشکي که سينه شد، درحالي به قلمرو هيتلر مي

  .رقصيد، به اتاق او هجوم آورد مي
. ريزم ــ آقاي هيتلر، اگر تا دو روز ديگه پول من را ندهي، وسائلت را بيرون مي

  .خواهم ام را مي هوعيد بس است، من اجار وعده
هايش خالي  رفت که عصبانيتش را بر سر قابلمه. رفت و در را پشت سرش به هم کوبيد
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  .کرد جا مي ها را جابه کندکه با خشونت تمام آن
شدن در درون خود، روي  به جاي غرق. بخش بود اين تجاوز به حريم هيتلر نجات

  .کز شدکردن راهي براي پرداخت بدهي خانم زاکريس متمر پيدا
  .کرد بايد کاري پيدا مي. به خيابان آمد و اين دفعه تمام اطراف را زير نظر داشت

سرمايي سمج و . ي ماه نوامبر تحرکش را از دست داده بود وين در هواي گرفته
که  تکاندند و درحالي درختان خود را مي. کرد خاکستري فضا را مثل سيمان منجمد مي

ي  ها و تنه ، رنگ شاخهباقی نمانده بودوبرگ  رشاخهاي ُپ پرچينتک وتوکی بيش از 
هاي  هاي تا همين چندي قبل سبز و ُپرگل، مثل کوچه خيابان. شد تر مي درختان تيره

هاي پيشين، انگشتان خشک خود را به سوي  وبرگ ها شده بودند شاخ داخل قبرستان
  .ها به سنگ قبر شبيه بودند  گرفته بودند و سنگآسمانی سربی رنگ

دار، باربر نياز  به فروشنده، صندوق: کرد ها نگاه مي دقت به تابلوهاي مغازه هيتلر به
بايست طي روز با مردم داشته باشد؛ به  اجبار مي کرد که به به مراوداتي فکر مي. داشتند
بايست از خود نشان دهد و پيش از آغاز کار احساس  يي که از سر اجبار مي مهرباني
  .گي کرد فرسوده

اما اين : تر بود آمد، هرچند که راحت ها هم خوشش نمي ميزنشين سرنوشت پشتاز 
! هرگز. شد پذيرفتن همان چيزي که همواره سرکوفتش را به پدرش زده بود مي
دار؛ تنها پولي  يي بود و نه به دنبال يک شغل آينده هرصورت او نه به دنبال پيشه به
  .ندخواست که بدهي خانم زاکريس را پرداخت ک مي

ها، مثل  چشمش به يک کارگاه ساختماني افتاد، سوراخي گشاده در ميان نماي ساختمان
  .هاي زيباي شهر يک دندان افتاده در مجموعه دندان

. خواند گون در حالتي متعادل روي داربست حين چيدن آجر شادمانه آواز مي مردي گندم
الي  لیِ ايتاليايي را از البهبا ي مديترانه که سبک صدايي خشک و زيبا، سبک، از منطقه

کارگراِن چک، اسلواک، لهستاني، صرب، رومانيايي و . پراکند جا مي ديوارها در همه
دادند، و به زبان آلمانيِ ناهنجار  دست مي به هاي ميخ را دست ها، آجر و کيسه  ورقه1روتن

  .کردند يي با هم اختالط مي و عوامانه

                                                 
  . در شهر كيف ـ م1956شده در  ـ وابستگان به كليساي روتن تاسيس1
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  .ا نزديک شده هيتلر به صداي بنا جذب و به آن
  ــ کاري براي من در اين کارگاه هست؟

خواندنش را قطع کرد و با لبخندي به پهناي صورتش نگاهي به هيتلر  ايتاليايي آواز
  .انداخت

  ــ چه کاري بلدي؟
  .کرد به نظر هيتلر گويي لبخند ايتاليايي حتا هواي سرد را گرم مي

  .خصوص ــ نقاشي، به
  :سرعت ادامه داد هيتلر به. ر صورت ايتاليايي پديدار شدبراي يک لحظه آثار نااميدي د
بايد :  ادامه دادسرش را پائين انداخت و. توانم بکنم ــ ولي کارهاي ديگر هم مي

  .درآمدي داشته باشم
وروپريده خيلي وقت  زدند که اين جوانک الغرِ رنگ حدس مي. کارگران زدند زير خنده

  .است يک شکم سير غذا نخورده باشد
گويدو بود که در آغوشش . يي ستبر فشارش داد ستي گرم پشتش را گرفت و به سينهد

  .کشيد
  .کنيم ــ بيا داداش، يک چيزي برات پيدا مي

با تعجب زياد متوجه . ي ايتاليايي قرار گرفت هيتلر براي يک لحظه سرش توي سينه
را به يادش آيد، بوي استوقدوسِ تازه که کمد مادرش  شد که بوي خوبي از مردک مي

اجازه داد که دستش را بگيرند، ضربات دوستانه بر پشتش را پذيرفت تا نزد . آورد مي
  .سرکارگر رسيد

گونه با او  هيتلر از هر نوع برخورد فيزيکي متنفر بود، اما به ايتاليايي اجازه داد که اين
گاه ساختماني ــ در اين کار! و تازه ــ چه شانسي. او خارجي بود. مهم نبود. رفتار کند

دوروبرش همه خارجي خواهند بود؛ نه تنها کسي از اهالي وين او را نخواهد ديد، تازه 
هيتلر استخدام شد و شد . جا قرار خواهد داد ي افراد آن همين مليتش او را فراتر از همه

  .ي مالِط گويدو کننده حرام
ها با پرداخت پولش البته او در مورد وضعيت جديدش چيزي به خانم زاکريس نگفت، تن

کنان و زيرلبي  من زِن چک من بيوه. سعي کرد او را از رفتارش شرمنده کند
بخش به جان خود  هاي سرد گرمايي روح خواهي لوسي کرد، و با لمس سکه معذرت
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  .ريخت
چ اين يبرعکس، ه. آمد هيتلر از گذراندن روزها در کارگاه ساختماني اصالً بدش نمي

کرد که در حال  شغول آميختن آب و سيمان است، احساس مياحساس را نداشت که م
  . را از سر باز کرده باشد»من«گذراندن تعطيالت است، احساس کسي را داشت که 

نشاِط دائميِ ايتاليايي، لبخندي که . آمد، بدون اين که بداند چرا از گويدو خوشش مي
گذاشت،  معرض ديد ميپروا در  ي پشمالو که بیي کرد، سينه هرکسي را خلع سالح مي

داد، لحن صدايش، زباِن  گي در هيئت او نمايان بود و به حرکاتش شکل مي مردانه
ر ي تأث ها هيتلر را تحت ها و پاهاي تميزش حين کار، تمام اين آهنگين ايتاليايي، دست

کم  کرد؛ کم خود را کنار او گرم مي. قرار داده بود، مثل شعاع آفتاب در زمهرير زمستان
  .زد يافت، حتا گاه لبخندي هم مي طنز به وجودش راه مي. يافت اش را باز مي هبني

ي  طور که همه آمد، ولي همين، همان  خوشش مي»اطريشي بچه«گويدو از اين 
تبعيض، اين مهرباني که هيچ  اين محبِت بدون. هاي ديگر را هم دوست داشت آدم

زندگي . قه و احترام زيادي بودي عال آورد، براي هيتلر مايه تعهدي هم با خود نمي
  .وحوش گويدو داشت خوبي در فضاي تنفسي و حول
هيتلر به گويدو کمک . نوشيدند يي مي رفتند و با هم جرعه گاهي بعد از ساعات کار مي

: داشت جايي را گرامي مي او اين جابه. اش را تصحيح کند کرد تا اشکاالت آلماني مي
از تکرار کلمات روي . کرد د که از او اطاعت ميها، برخالف روز، گويدو بو غروب
. آمد، کلماتي که خود به او ديکته کرده بود هاي مرد ايتاليايي خوشش مي لب
هايي که  خواست که مرد ايتاليايي تقليد از او را هدف خود قرار دهد، از انفجار خنده مي

به آلماني شاد و هاي گويدو  برد، حتا غرزدن ي خطاهاي او بود، لذت مي کننده مشخص
گويدو در پايان هر . هاي زبان مادري را دوست داشت افتاده با رنگ و چاشني ازريخت

گفتن به زبان  گفت که هرگز قادر به سخن زد و مي آمد و زور مي جلسه به ستوه مي
ي خود غرق لذت بود،  شده شناخته  رسميت  هيتلر از برتري مطلق و به. گوته نخواهد بود

ت به حدي به گويدو مديون بود که هربار براي تشويق او براي شرکت در از اين باب
  .يافت ترين کلمات را مي جلسات بعدي، مناسب

هيتلر نيز هربار اين . پرسيد شدن، گويدو از هيتلر محل زندگيش را مي هربار موقع جدا
اصالً تمايلي به اين نداشت که گويدو باصراحت . گرفت سئوال را ناشنيده مي
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جويي هنرمند  يي وارد شود که او در آن هنوز خود را دانش اش به محدوده گريکار
ها بزنند، هيتلر  وقتي گويدو به او پيشنهاد کرد به اتفاق سري به عشرتکده. پنداشت مي

بايست به خانه برود و به انتظار  مجبور شد بگويد که ازدواج کرده و هر شب مي
  .همسرش پايان دهد
تنها . ي او انداخت ولي به روي خود نياورد گشتان بدوِن حلقهگويدو نگاهي به ان

  :چشمکي زد و به زمزمه گفت
  .دوني محلش کجاس برمت، مطمئنم حتا نمي هروقت دلت خواست مي. ــ مهم نيس

او با فحشا مخالف بود و تمايلي به ديدار با زنان قابل خريد و فروش . هيتلر مبهوت ماند
. ي بدنامِ شهر کجاست دانست محله او حتا نمي: ده بودنداشت ولي گويدو خوب فهمي

  .اش آشكار شده گي کرد که باکره احساس مي
او و . نشاند ناپذير گويدو را فرو نمي چيز عطش سيري هيچ. گذاشتيم پا به زمستان مي

  .کردند گر را ترک نمييد کيهيتلر عمالً 
گفت که او صدايي : ذاشتي مهمي را با گويدو در ميان گ يک روز جمعه هيتلر نکته

گي  به او گفت که لياقتش خواننده. بسيار دلنشين، باريتون و خاص اپراهاي وردي دارد
  .گيش را در يک کارگاه ساختماني بگذراند اپراست نه اين که زنده

  :گويدو با باال انداختن شانه گفت
ندرجد هم بنا و جدا: و ادامه داد. ئه ي ما همه صداشون مثل من ــ َبه، تو خونواده

  !هستيم
  ...دهم ام و بهت قول مي ــ ولي من تا حاال خيلي به اپرا رفته

. بايس جوهرش رو داشت . شن آدماي مثل ما نيستن که هنرمند مي! ــ ول کن بابا
  .بايس داخلش متولد شد 

بعد از تمجيد از گويدو، فکر . رفت شروع کند، کور کرد اين جمله نطقي را که هيتلر مي
قصد . ي نقاشي با او صحبت کند تواند از ذوق و استعداد خود در زمينه  بود که ميکرده

ها هر دو از قماشي متفاوتند، ولي گويدو صحبت را قاطعانه با  داشت به او بفهماند که آن
  .»شوند هاي مثل ما نيستند که هنرمند مي آدم«: اين جمله درز گرفت

  کي. برد هاي شهر مي ي عشرتکده به محلهتر  هر روز غروب گويدو او را کمي نزديک
  :بار لبخندي به پهناي صورتش به او زد و گفت
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  .ــ حاال چون متأهلي از تفريحات جزيي که نباس محروم بموني
تر  کرد، اما هربار کمي بيش سختي در مقابل پيشنهادهاي رفيقش مقاومت مي هيتلر به
  . را پشت سر گذاشتفاحشه خانه آمد تا اين که باالخره چارچوبِ در يک کوتاه مي

. زدند معذب بود دليل لبخند مي  دختراني که بي ی هيتلر در سالن ُپردود، ميان دسته
هايي که  گرانه داشتند، با لباس دخترانی که حرکاتي ُپرنوازش، خرامان و عشوه

هايی که به سهولت از يک ديگر  ران، گذاشت هايشان را به نمايش مي سخاوتمندانه بدن
  .گرفتند فاصله می

گويدو به دخترها توضيح داد که دوستش را راحت بگذارند، که دوستش فقط از سر 
  .لطف او را همراهي کرده است و همين

بودن  ها تا حدودي رفتار دختران را متعادل کرد، بدون اين که چيزي از معذب اين حرف
اه کرد؟ بدون شدن به اين نجاست به کجا بايد نگ بدون آلوده: هيتلر کم کند

گونه بايد  بايست خيره شد؟ چه بار به کجا مي گرفتن نقشي در اين نمايش حقارت برعهده
  ها راه داد؟ نفس کشيد، بدون اين که شرم را به درون ريه

ي باال  يک با او به طبقه گويدو سه زن روي زانوهايش داشت، که بر سر اين که کدام
  .کردند بروند مجادله می

. چه که او در گويدو دوست داشت، ايتاليا بود آن. ه بازشناختن دوستش نبودهيتلر قادر ب
زمان  زوال، حاضر و هم حال روبه عين حال ساده، زنده و در ايتالياي باشکوه و درعين

ولي، امشب، ديگر . داد جايي که در صداي پرولتر طنين اپرا را جا مي همان. غايب
امشب فقط شاهد ابتذال . يي به ايتاليا نداشت ديگر عالقه. يي به گويدو نداشت عالقه

او برخالف اين فضا خود را کامالً مطهر، مبرا و . بود، فاحش، مادي، ُپردود و ارزان
  .کرد ژرمانيک احساس مي

اش، قلمي  بردن ظرفيت شخصي اش و نيز براي باال براي غلبه بر احساس تلخ دروني
: ديد به تصوير درآورد طور که مي انگير آورد و روي روميزيِ کاغذي گويدو را هم

  .شيطاني آکنده از تعفنِ سکس
کرد، تا تصوير دهان را درآورد، دور  يي را گرد مي کشيد، حلقه با عصبانيت مداد مي

ها وضوح   را با سايهمرد ونيزیي  هاي چهره کرد، پستي و بلندي ها را سياه مي چشم
  .کرد ف ميبخشيد، نفرت خود را بر اين زيبايي زمخت تُ مي
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سکوت حاکم بود، همه نزديک . چيز در اطرافش تغيير کرده ناگاه متوجه شد که همه
ور مشغول کشيدن خطوط صورت ايتاليايي  يي شعله به جواني که در جذبه. شده بودند
  .کردند بود نگاه مي

ها  هيتلر از جا پريد و با شرم به صورتشان خيره شد، از بيان احساس خود نسبت به آن
  .شد ها متهم می عالقگي نسبت به آن حاال به بي. دستش رو شده بود. صبي بودع

  :يکي از دخترها فرياد زد
  !العاده است ــ فوق

  .ها زمزمه کرد يکي ديگر از دختر
  .تر شده ــ از مدلش قشنگ

شنيد که هيتلر ميلياردر است تا  يقيناً اگر مي. گويدو با شگفتي به رفيقش خيره شده بود
  .شد  متعجب نمياين حد

  .ئه آدولفو، تو يه نقاش واقعي هسي ــ باورنکردني
  .دادن سرش چندين بار خود را تائيد کرد، قانع شده بود با تکان

  !ــ تو يه نقاش واقعي هسي، آدولفو، يه نقاش واقعي
  .احساس خوبي داشت. کردند همه با دلهره نگاهش مي. ناگاه از جا بلند شد هيتلر به

  ! من يک نقاش واقعي هستمــ البته که
  .يي از روميزي را که براي نقاشي استفاده کرده بود، کند و به سوي گويدو گرفت تکه

  .مالِ تو! ــ بگير
دانست که ديگر هرگز گويدو را نخواهد  مي. ي پا چرخيد و خارج شد سپس روي پاشنه

  .ديد
*     *     *  

  
  .باز هم غش کرده بود

ای  عی که باالپوش ابريشمی، به نرمی و تاثيرگذاری واژهدر حالی که در ابتدا موق
زنک باوقار کاکل . ، در نفس کشيدن عادی موفق بودکفرآميز تا روی زمين لغزيد
خواست مسير  ميوار  ياغيرسيد  کاکلي که به نظر مي. موهايش را نگاه داشته بود

 ميان جسارت و با باالگرفتن آرنجش حالتي.  افتدپايين زن را پي گيرد و باالپوش
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 را در باسن برهنه اشکردن به جمعيت کمر و  ترس از چيزي را پيدا کرده بود، و با پشت
  .معرض ديد جمعيت گذاشته بود

خواست وارد  ها را کشيد، مثل کسي که مي با نگراني و احتياط اولين خط. آدولف ـ هـ
با . اش نشسته بود در کمينِ ناراحتی. منتظر بود که حالش به هم بخورد. آب سرد شود

کرد، مطمئن از اين که اگر  روي کاغذ خطوطي رسم ميبه نرمی نوک ذغال نقاشي 
چيزِ وحشتناکي در درونش جاري  ولي هيچ. کند فشار بيشتری بر کاغذ بياورد، غش می

ِ خود را جسته و معاينه کرده بود، اصالً حالت غش. نبود . کردن نداشت درون
  .تري در دستانش ادامه داد شد و طراحي را با قدرت بيشنفس بر او غالب  اعتمادبه

باسن و انحنای ران را  بدن را کشيد؛ سپس طرح کلیِبا خطوطي ُپررنگ و ضخيم 
پس از ده دقيقه موفق شده بود . ؛ سرانجام با اشتياق به طراحي موها پرداختشکل داد 

 اثر لئونارد 1لدا با قو اش تصويري بياورد که او را به ياد حکاکيِ که روي کاغذ طراحي
  .انداخت مي
شان را عوض کردند و مدل نيز  جويان برگه دانش.  را به صدا درآورداش زنگولهاستاد

  .تغيير حالت داد
وجوي حالتي دستش را  زن در جست. چه را در ادامه آمد بفهمد  آدولف فرصت نکرد آن

کت دست را دنبال چشمان آدولف امتداد حر.  به روي شکمش سراند از ميان سينه
  .کرد، که ناگهان نيرويي قدرتمند تکاني به او داد، چشمانش تيره شد و از حال رفت مي
استادان، . ي بعدي بودند صبرانه منتظر برگزاري جلسه ي عالي بي ي مدرسه همه

اولي را  ي سال هاي مختلف، همه داستان پسر باکره ي دوره جويان همه نگهبانان، دانش
  .دانستند رود مي ن برهنه از حال ميکه با ديدن ز
هايي که او را به سمت  رود پله  ميديوار تيربارانچون محکومي که به سوي  آدولف هم

  .کرد برد طي مي اين کالس مي
خواست که در برابر اين  بخشي از او اين بار مي: ذهنش پيشاپيش کامالً مغشوش بود
  .ودتر تسليم شودخواست هرچه ز ضعف مقاومت کند، و بخشي ديگر مي

                                                 
ي  لـدا بـراي وسوسـه     . دلدا همسر تيندار و زئوس عاشـق او بـو         . ـ برگرفته از اساطير يونان    1

  . آمدند ـ مپديداز اين پيوند كاستور، پولوكس، هلن و كليتمنستر . زئوس به شكل قو درآمد
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  !خواد بشه بذار بشه، ولي زود هرچي مي
کرد تا به اطرف  که سرش را بلند نمي اش قرار گرفت درحالي ي نقاشي پايه در مقابل سه
  .نظر بياندازد

. دست فرما شد، سکوتي کامل و يک زن از جايش برخاست و سکوتي سنگين حکم
  .اند آهنگ طبل سپرده گويي همه گوش به ضرب

. ي سکو مقابل آدولف مکثي کرد و نگاهي به او انداخت ش رفت، در حاشيهزن پي
کرد، گويي قصد داشته باشد حرکت خود را  آرامي با کمربند کيمونويش بازي مي به

  .ي موعود کمربند را بگشايد تنظيم و در لحظه
ک  او نمايان شد و در يی تنِ برهنهناگاه ضربه نواخته شد، ابريشم بر تن زن لغزيد، 

 بلند و ی» هورا« وِيقدر سريع به زمين افتاد که غر آن. زدن آدولف فرو افتاد هم به چشم
  .جويان را ُپر کرد، نشنيد ي تمام دانش ي سينه  که قفسه جمعي دسته

. قادر نبود به اين روش ادامه دهد. کرد ِ اتاق کوچکش فکر مي شب در تنهاييِ دودآلود
ي نمايشي همگاني  مايه هوش شود و دست  بيتوانست به مدت سه سال هربار نمي
  .بايست درمان شود مي. باشد

ترين مکثي به سوي ميز  بي کم. بندي واقعي خود را يافته بود درمان؟ کالم شکل
  .يي به دکتر بلوخ نوشت تحريرش رفت و نامه

تر  اين بيش. ق داشتيآدولف به کسي که مراقب سالمتي مادرش بود اعتمادی عم
بافي  آدولف در مورد توانايي او در مداوا خيال. فرد بود تا اعتماد به پزشکاعتماد به 

کردن سرطان است؟ ولي همواره قدرداِن  کسي امروزه قادر به متوقف مگرکرد،  نمي
  .داد يي بود که دکتر بلوخ مادرِ عزيزش را همراهي کرده و درد او را تسکين مي نحوه

ي زياد به بيان نگراني  ييات نشد؛ تنها با دلشورهدر يادداشت کوتاهي که نوشت، وارد جز
  .ترِ او اکتفا کرد و اشتياقِ خود به ديدار هرچه سريع

. ي بعد، آدولف تصميم گرفت که خطر نکند و در کالسِ مدل برهنه حاضر نشود هفته
ي بيوه، خانم زاکريس اعالم نمود که مسموم  خانه با ارسال يادداشتي از طريق صاحب

  .شده است
خورد، صداي سرزنده و شاد  خوابش غلت مي چنان در رخت که هم همان روز، درحالي

  .دکتر بلوخ داخل راهرو غافلگيرش کرد
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  .ي تو به دستم رسيد رفتم که نامه ــ آدولف، داشتم به وين مي
برخورد، با دماغي که گويي به ظرافت نقاشي شده،  هيکل، خوش دکتر مردي بود درشت

چين رنگ شده بود؛ با  ون سبيل و ريشش که گويي با مرکبچ هاي مشکي هم مژه
زد که  رنگش به آدولف از آن لبخندهايي مي ترکيب اناري تمامي دهان زيبا و خوش

به . آدولف احساساتي شده بود. داشت ي مراجعان مؤنث او در لينز را به نرمش وامي همه
را داشت که فردي از اش آمده بودند، به او فکر کرده بودند، احساس شخصي  ياري

  .اقوامش را بازيافته است
. اهميت کرد دکتر بلوخ وارد اتاق نوجوان شد و ابتدا شروع به صحبت در مورد مسائل بي

دانست، صدايي که همراه با طنين  آدولف قدر لرزش اين صداي بم، قوي و گرم را مي
  .آفريد میخود صميميتي فوري 

  ــ خب آدولف، ناراحتيت چيه؟
  .ا که احساس خوبی داشت، جواب داداز آنج

  .ــ هيچي
  .آمد ات که چنين برنمي ــ از نامه

  .دکتر بلوخ نشست و بادقت به پسرک چشم دوخت
  .ی شدهــ به من بگو چ
اش نخواهد بود، ولي  ييآبرو کرد که هرگز قادر به بازگويي داستان بي آدولف گمان مي

ت براي خروج از دهانش بر سر وكول هم وچندساله، کلما هاي ُپرمهر مرد چهل زير نگاه
آدولف، به تناسب بازگويي مشکلش احساس . ريختند و کُل قضيه را تعريف کرد مي
و از حاال به بعد اين : کند رود، و مشکل را از خود دور مي کرد که رو به بهبود مي مي

  .مشکل دکتر بلوخ خواهد بود
سپس با چند . ني سرش را خاراندچيز، مدتي طوال دادن بادقت به همه او پس از گوش

کافي خورده و يا  ي اندازه ها به کردن سئوال دقيق شد که آدولف پيش از اين غش
غذايي عاملي نبوده است، به  شدن از اين که کم آشاميده بوده است، و پس از مطمئن

  .فکر فرو رفت
ي  يجهصبرانه منتظر نت حتا بي. اعتماد داشت. ، احساس خوبي داشت.آدولف ـ هـ

  .ها و داروي دکتر بلوخ بود ارزيابي
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  .پزشک در اطراف تخت چند قدم برداشت
آيا تا کنون با : تري که به تو عالقمند است، جواب بده ــ آدولف، به من مثل برادر بزرگ

  اي؟ زني معاشقه کرده
  .ــ نه

  ــ اصالً ميلي به اين کار داري؟
  .ــ نه

  داني؟ ــ علتش را مي
  .ترسم ــ مي
  .ي ديگر باز هم دور تخت قدم زد ر بلوخ چهار پنج دفعهدکت

  :آدولف با لحني شادان پرسيد
  ــ خب؟ چه مرضي دارم؟

  :دکتر بلوخ در پاسخ کمي تأمل کرد
  .بايد با من نزد متخصص بيايي. پذير است، نگران نباش ــ مشکلت درمان

  .آدولف با نگراني از جا پريد
  ــ متخصص؟

هاي سخت  اگر سرفه. بردم ود، ترا نزد يک جراح ميــ خب اگر پايت شکسته ب
خواهم ترا نزد متخصص  بردم، حاال هم مي کردي، تو را نزد يک متخصص ريه مي مي

  .ات ببرم بيماري
  !ــ باشه

اين هم . شد حاال ديگر از طرق علمي به او پرداخته مي. آدولف خيالش راحت شده بود
  .خواست بداند تنها چيزي بود که او مي

 بعدازظهر 6ساعتي غيبش زد و در برگشت به آدولف اطالع داد ساعت  کتر بلوخ يکد
  .آن روز با پزشک متخصص قرار دارد

آدولف بعدازظهر را به مطالعه و کشيدن سيگار گذراند، سپس طبق قرار قبلي، سر 
  .اش به دکتر بلوخ ملحق شد ساعت پنج و نيم در انتهاي خياباِن خانه

ند، سپس يکی ديگر، چندين بار مسيرشان را عوض کردند، با غروب ها تراموا گرفت آن
  .آفتاب باالی خيابانی متوقف شدند
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 شدند، يک طبقه باال رفته و 18 رفتند، و به اتفاق وارد ساختمان شماره پايينچند متري 
  .زنگ در را فشار دادند

  .يي نمايان شد در باز و کله
  :ن، مؤدبانه خطاب به متخصص گفتي نوجوا دکتر بلوخ دستانش به روي شانه

  .کنم ــ دکتر فرويد، آدولف هيتلر را به شما معرفي مي
  

*    *    *  
  
  .هيتلر ديگر هرگز به کارگاه ساختماني برنگشت

 شد به او يادآوري شود که او موجبآن شب : ها نجاتش داد آن شب رفتن پيش فاحشه
 مهم نبود که به چه طريق زندگي اصالً برايش. يي در هيچ زمينه. مثل ديگران نيست

  .خواست مثل ديگران باشد خوابگي با زنان نداشت، او نمي يي به هم کند، عالقه
؟ اين گويدو چه قدرت عجيبي از را تا اين حد فراموش کند خودگونه توانسته بود  چه

يي، او يک هنرمند، يک نقاش،  کننده فريب و مسموم ي دل داد؟ چه وسوسه خود بروز می
يي عادي پرتاب   زندگيی محدودهک انسان متفاوت را به اين راه کشانده بود، عمالً به ي

خوردن و خوابيدن براي به د؛ کن بود،  توان و انرژي خود را صرف اين کار ابلهانه کرده
هاي  ، بحثبه آبجونوشی، وادارد ي انرژي به قصد بازگشت به کار تأمين احمقانه

معيت، رفتن به محالت بدنامِ شهر براي اثبات خود، شايد هم هاي ُپرج محتوا در کافه بي
گي کردن؟ چيزي نمانده بود که هيتلر خود را در  شبي به طرز مبتذلي احساس مردانه

در . شده در ليوان ُپرآب شده بيابد، مثل يک حبه قند حل گي مبتذل غرق روزمره
واكنش ستايشگر اين اش نجات يافته بود، با همان  يي خطير با همان نقاشي لحظه

  .جانوران دوپا
  . نبايد فراموش کنمهرگز اين را! من نقاشم! ــ من نقاشم

  .کرد با تأکيد براي خود تکرار و تکرار مي
  .قدر براي خودش اين حرف را تکرار کرد که از آن مست شد آن

. برد بعد از لمسِ اين خطر بزرگ ــ زندگي عادي ــ دوران ترميم را به پايان مي
خواب، در حال  يافت، با کت و شلوار روي تخت هاي دراز و ُپردودش را دوباره بازمي شب
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کردن به خانم زاکريس که  و براي وانمود. بافي از کتابي باز در مقابلش انديشيدن يا خيال
هاي  ي عالي است، روزها در خيابان هاي مدرسه کردن کالس باور داشت، در حال دنبال

  .کرد رفت و خود را گرم مي خانه مي اين که به کتابزد و يا  وين پرسه می
انديشيد  با خود مي. جويي نداشت پول زيادي برايش باقي نمانده بود، ولي قصد صرفه

  .»!بايست مثل ديگران انديشيد هرگز نمي! ديگر هرگز نبايد مثل ديگران بود! هرگز«
چه که   بسيار فراتر از آن. واگنر، مثل هميشه. سه شب متوالی خود را به اپرا دعوت کرد

کرد،  کرد، آن را تنفس مي هيتلر اين موسيقي را فقط گوش نمي. کرد اشباع شد فکر مي
درموج در برش  سيل هارمونيک زه و چوب موج. شد نوشيد، در آن شناور مي مي
شد، اما هوشيار، پيگير، تابناک، صداها  زد، در آن گم مي در آن غلت مي. گرفت مي

. نماياندند شده مي هاي گم ها بودند که از دور راه بر کشتي ها و نشانه انوسبرايش چون ف
کرد، از  اش می اين نجابت، اين قهرماني نشئه. دانست ها را از حفظ مي هيتلر تمام واژه

  . بازگشت»که پيش از آن بود همان«بدين ترتيب به . گرفت اين دليري نيرو مي
ارمن اثرِ بيزه را در برنامه داشت که هيتلر پيش  اپراي وين براي شب سوم کاز بخت بد

از آن نشنيده بود و پسرک در انتهاي بخش اول از سالن فرار کرد؛ دلزده، حتا بيزار از 
يي در  ديدِن اين لوند موقهوه. اين موسيقي ُپرصدا، عصبي، تعادلش را از دست داده بود

دار   صدايي خشن و خشهاي لختش، در حين غرزدن با حال پيچيدن سيگار روي ران
. انداخت ها مي هاي فاحشه چون نمايشي بود که او را به ياد کافه در حاالتي ناپسند، هم

قدرِ او توانسته اين  ي گران طور نيچه فهميد که چه خشمگين و عصبي خارج شد، نمي
ولي اين هم واقعيتي بود که نيچه . هاي پاريسي را گرامي بدارد خانه هياهوي فاحشه

از اين هم، از آن که برايش عزيزترين بود، يعني واگنر، بد گفته بود، که شايد پيش 
  .موسيقي، گوشِ خر داشتگوش سپردن به کرد که فيلسوف براي  اثبات مي
اگر از شب سوم راضي نبود، الاقل اين احساس رضايت را داشت که آخرين !  بي خيال

  .فايده خرج کرده بود هايش را شکوهمندانه و بي سکه
خواست که پول  آمدن و مي دنبالش بالطبع، زاکريس دوباره شروع کرده بود در راهروها به

  .اش را بپردازد اجاره
  : با عصبانيت به او گفتیشب

ي  ي ماهانه هزينه ي ديگر کمک ــ کمي تأمل داشته باش، خانم زاکريس، تا يک هفته
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  .کنم ام را دريافت مي جويي دانش
  .کاري پرداخت کني ا تمام پولي را که به من بدهــ بايد که فوري و درج

  .کنم خواهي يک ماه هم پيشاپيش پرداخت مي ــ البته، حتا اگر مي
يي ُپرگناه از سر  لحظه. مرغ درسته توي گلوي زاکريس انداخته باشي گويي يک تخم

کرد که روزي چيز خوب و درست و حسابي از اين  هرگز تصورش را هم نمي. گذراند
حالي شروع به لوليدن کرد و فوري تصميم   از خوش. گوزو نصيب کسي بشودهيتلر 

  . او بتپاندحلقِگرفت هرچه شيريني خانگي و چاي دارد در 
  کار کند؟  بعد چه...بعد. فقط برايش يک هفته مانده بود

بايست ذهنم را مشغول چنين مسائل  من که نمي. من نقاشم. من هنرمندم! مهم نيست
  .حقيري بکنم

شروع به طراحي کرد، ولي . صميم گرفت که اين آخرين هفته را به هنرش بپردازدت
تر از  تر نياز داشت، متداوم کافي نبود، چيزي متداوم: خيلي زود از اين کار خسته شد

ي عظيمي را در نظر  دفترش را زمين گذاشت و در رؤياهاي خود پرده. معدن سرب
  .کشيد روغن مي ي عظيمي که با رنگ آورد، پرده

احساس . ي ارزشمند براي اين که ذهن خود را به آن مشغول کند اين هم يک پروژه
  .رضايتش کامالً تحريک شده بود

ها فکر  به ارقام، اندازه. اش، سيگاري روشن کرد در عين انديشيدن به ابعاد نقاشي
 نقاشي را ي ي تخته برد، هربار اندازه اش را فراتر مي طلبي کرد و هربار مرزهاي جاه مي

  .کرد تر مي بزرگ
صبح، هنوز نه يک خط روي تابلو کشيده بود و نه حتا موضوع کار را تعيين کرده بود، 

روغن جهان انديشيده بود، در احساس  ترين تابلوي نقاشي رنگ ولي از اين که به بزرگ
  .ور بود بخشي غوطه رضايت لذت

کاري ديگر  شاه. کرد رور مياحساس غ. زني در وين مشغول شد غرقه در شور به پرسه
حال از اين که ساکن شهري   در زيباترين محالت قدم زد؛ خوش. به بشريت افزوده بود

يي از آثار او برده،  چنين زيباست و ترديدي نداشت که اين شهر روزي از اين که بهره
  .مشعوف خواهد بود

تادان بلکه به اين قصد که ها گذراند، نه براي يادگيري از آثار اس روزهاي بعد را در موزه
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با . خود را در جمع آنان حس کند، چرا که باالخره روزي او ميان آنان خواهد بود
رفت که آنان  آورد، اثر او مي ترين آثار را در نظر مي اعتنايي تأثيرگذارترين و شجاعانه بي

 رفت که آنان را تا حد ابعاد يک تمبر پستي کوچک و را خُرد و خاکشير کند، مي
  .ارزش کند بي

قوانين بازي آسان . داشت يي که خود مبتکرش بود مشغول مي گاهي خود را به بازي
در مرکز سالني عظيم که از پايه تا سقف با تابلو پوشيده شده قرارگرفتن، بستن : بود

دورخودچرخيدن تا جايي که ديگر حتا نداند کجاست، دست را  ها، بارها و بارها به چشم
: ها رفتن، و سپس گشودن چشم روي خود نشانه گشت اشاره را به روبهکردن و ان باز

گرفت، داراي ارزشي معادل همان تابلويي  تابلويي که به اين روش مورد اشاره قرار مي
ی خود را  هيتلر عاشق اين بود که آينده. زودي طراحي و اجرا خواهد کرد است که او به

 ورميرايش معادلِ آثار بوش، کراناچ و متوجه شد که کاره. به اين روش بررسي کند
طبعاً دفعاتي را که انگشتش به سوي . ديياش از شادي به سرخي گرا است، چهره

ي متحير از رفتار او اشاره رفته بود به شمار  نيمکت، رادياتور شوفاژ و يا نگهبان موزه
  .آورد نمي

. آيد ز آشپزخانه مييک شب، موقع بازگشت به خانه متوجه شد که بوي بسيار دلپذيري ا
بنفش، موهايي  به خانم زاکريس با لباس رسمي مهماني، پيراهني صورتي متمايل

اش دعوت کرد تا براي خوردن ژيگوي  لب او را به اتاق پذيرايي کرده، لبخندبه آرايش
: هيتلر خود را در عمق ظلمت حس کرد. يي که تهيه ديده بود، مهمان او باشد بره

  .اش را فردا دريافت کند ي معوقه  است که اجارهفهميد که زن منتظر
به محض ورود به اتاقش وسائل . شدت خسته است غذا را بلعيد و سپس وانمود کرد به

آهستگي و دقت، در سکوت کامل، درون يک ساک بزرگ جا داد، منتظر  و ابزارش را به
ئن شود که خانم هاي دائمي آن سوي ديوار پايان پذيرد و مطم شد تا غرولندها و زمزمه

  .هايي آرام داالن آپارتمان را طي کرد سپس با قدم. زاکريس به خواب رفته است
ي  ترک خانه: تمام حرکات هيکل و بدنش، توجه و ذهنش متوجه يک هدف بود

  .زاکريس بدون اين که پيرزِن چک بو ببرد
چه نيز بايست تا انتهاي کو وقتي بيرون خانه رسيد، هنوز عضالتش منقبض بود، مي

چون  آن سوي چراغِ خياباني زرد و کثيف، به خيابان ِمنِگل پيچيد و هم. خود را بکشد
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  .يي وارد خيابان پاکن شد سايه
  !خالص شد. نفسي عميق کشيد و باالخره احساس سبکي کرد

تازه حاال بود که متوجه سرماي سخت و مرطوب حاکم شد، کف خيابان يخ زده بود و 
  .داشت کشيدن وامي در خيابان به شيههها را  بادي سرد اسب

  .دانست توانست به صبح برساند؟ هيچ نمي امشب را کجا مي
  

*    *    *  
  

 »متخصص«کاوي به دکتر فرويد زُل زده بود، تا آن زمان هنوز  با کنج. آدولف ـ هـ
  .نديده بود

ن مرد توانست حدس بزند که اي اگر در خيابان به دکتر فرويد برخورده بود، آيا مي
داد و در کت و شلوارِ پشمی  رفت، بوي تنباکو مي اندام که روي تُک پا راه مي کوچک

چون دکتر  داشت شخصي هم اش غرق بود، لياقِت احترام و بزرگ پيچازی خاکستري
توانست يک متخصص را تشخيص دهد؟ شايد از عينک؛  گونه مي بلوخ را دارد؟ چه

هاي نافذ دکتر فرويد  پشت، که دور چشم کعينک غيرعادي و بزرگ از جنسِ الِک ال
دکتر فرويد :  بايد خودش باشه... آره، عينک...کرد شباهت زيادي به تلسکوپ پيدا مي

  .ها را به چشم داشت عينک متخصص
  يي تخصص داريد؟ ــ شما در چه زمينه

هر دو پزشک به او نگاه کردند، متعجب از شنيدن صداي واضح و روشن پسر جواني 
  . چند لحظه قبل در سکوتي تيره فرو رفته بودکه تا

  .ــ من متخصص اختالالت رفتاري هستم
  ــ ِاه، عجب؟
  .کنم کاوي مي ــ من روان

  ...خبــ آها، 
تفاوت نشان داد که فهميده است، از  ، آدولف با لحني بي»کاوي روان«ي  با شنيدن واژه

اش که هر  شگي طبق عادت همي»آها، پس حواس من کجاست؟«همان نوعي که 
داد که کمي  اين به او فرصت مي. کرد شنيد، عمل مي يي چهارسيالبي مي وقت کلمه
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اش را  هاي حافظه شناخت؟ دروازه کاوي؟ آيا او اصالً اين واژه را مي روان. فکر کند
تلئولوژي، ديالکتيک، : وجو پرداخت گشود و در ميان اصطالحات يوناني به جست

هايي وحشي که   همه واژه...اپيدميولوژی، لوژيو اپيستمسايکولوژي، هيپرمتروپي،
ي  عنوان اجازه هيچ ز، شمشيرهاي کوتاِه دولبه و نيزه داشتند و بهي ت خودهايي با نوِک کاله

ي اين کلمات   نيز ميان همه»کاوي روان«ي  شايد کلمه. دادند شدن به او نمي نزديک
  ل رفتن؟ علمِ ادرار؟ از حا...گرفت وحشي و بربر جا مي

  :دکتر بلوخ پرسيد
  ي اول درمان تو باشم، آيا باعث ناراحتي تو خواهد بود؟ ــ آدولف، اگر من در جلسه

  .ي اين سئوال تعجب کرد آدولف از لحن ملتمسانه
درواقع دکتر بلوخ نه از آدولف، بلکه از دکتر فرويد،که نسبت به او احساسی آميخته به 

  .کرد ستايش داشت، خواهش مي
  .ام نخواهد بود ي ناراحتي ه اصالً مايهــ ن

  .يي را که رويش گليمي کشيده بود نشان داد دکتر فرويد کاناپه
  .جا دراز بکشيد، پسرم ــ آن

انگيز کت و پيراهن و شلوارش را  آدولف به کاناپه نزديک شد، و با سرعتي شگفت
  .درآورد

متوجه شد هر دو نفر دستش به شورتش بود و نزديک بود که کامالً لُخت شود، که 
  .کنند زده نگاهش مي وحشت

  .هاي جوان را جمع کند فرويد باعجله به سمت زمين يورش برد که لباس
  .الزم نيست لُخت شويد. ــ نه، نه

هايش را در مقابلش گرفته بود تا بپوشد و از شرم  رو ايستاده، لباس نوجوان روبه
  .رسيد شده به نظر مي سرخ

کنند، اما  گونه بدون اين که لُخت شود او را معاينه مي آدولف متعجب بود چه
  .تر بود جوری خيلي راحت نيهايش را پوشيد و روي کاناپه دراز کشيد، ا لباس

  .دکتر فرويد آمد و روي مبلي نزديک به کاناپه نشست
  .بينم، دکتر ــ من شما را نمي

  .به سقف نگاه کنيد. طور خيلي خوبه ــ همين
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بايست در سقف بخواند پرداخت، ولي متوجه شد که  چه مي  ي آنوجو آدولف به جست
هايي که با حروف الفبا در   صفحهبدوِنزير يک سقف عادي است، سفيد، معمولي، 

اند و پزشکان معموالً مراجعان خود را  آسا تا کوچک، ُپر شده هاي مختلف، از غول اندازه
  .کنند به خواندن آن دعوت مي

  .کنم من گوش مي. نه، به من نگاه نکنيد. بگوييدــ از مشکلتان برايم 
کرد، ولي از اين که براي بازگويي  اسرائيلي آدولف را عصبي مي اين همه ايرادهاي بني

تري  ي عالي، رودرروي کسي نبود احساس راحتي بيش هايش در مدرسه کردن غش
  .کرد مي

ن امر احساس غرور شنيد و از اي صداي نوشتن دکتر فرويد در دفتر يادداشتش را مي
شدن داشت، اين افراد به او و مسائلش  گفت که ارزش يادداشت او چيزهايي مي: کرد مي

  .دهند اهميت مي
  ــ پسرم، آيا مادرتان را دوست داشتيد؟

  .خيز شد و تنش شروع به لرزيدن كرد ، که نيمتعجب کردبه حدي از اين سئوال 
  .ــ خيلي زياد

  .زد بايست جلوي دو نفر ديگر زير گريه مي کرد، نمي خودش را کنترل مي
  ــ و پدرتان؟

اش را موجي  چهره. اش را بند بياورد بفرما، اين هم يک سئوال عالي براي اين که گريه
آدولف سکوت . آزرد هايش را می هاي يخي گونه نيزه. تفاوتي فراگرفت از سرما و بي

  .کرد
  ــ آيا پدرتان را دوست داشتيد؟

  .فهمم ئواالت را نميــ من علت اين س
  شود؟ دادن شما به سئوال مي ــ همين مانع جواب

  .ــ بله
  .ي زيادي به پدرتان نداشتيد گيرم که شما عالقه ــ من نتيجه مي

  .از جا جهاندعصبانيتْ آدولف را دوباره 
  !ام جا نيامده  ها اين ــ ولي من که براي اين حرف

  .اش کند  داشت که خفهروي دکتر سيخ ايستاد، اشتياق غريبي روبه
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  :يي نادم چشم به زمين دوخت وجور روي مبل سبزرنگ، با چهره دکتر فرويد جمع
کردم که اين امر ممکن است ربطي  کنم من را ببخشيد، تصور مي ــ خواهش مي

  .کنم من را ببخشيد، عميقاً متأسفم شايد اشتباه کرده باشم، خواهش مي. داشته باشد
مردي . ي آدولف را در حالتي انفجاري پيش آورد روزي سينهيک احساس قدرتمنِد پي
تازه آن هم يک ! او يک فرد بالغ را سر جايش نشانده بود! کند بالغ از او عذرخواهي مي

  .غرور بر عصبانيتش غلبه کرد! متخصص
هايش را باال گرفت و به سمت آدولف نگاه کرد و اين بار با  آرامي پلک دکتر فرويد به
  :شد، گفت ي عذاب مي چنان مايه به نحوي که هماما متنفذ تر،  صدايي آرام

ــ شايد شما بتوانيد خاطرات خوبي را که از پدرتان داريد برايم تعريف کنيد، البته اگر 
شود، لحظاتي که در کنار او احساس  شدن شما نمي اين امر دوباره زياد موجب غمگين

  کرديد، آيا امکانش هست؟ بختي مي خوش
يک لحظه احساس کرد که در تله افتاده، ولي آب دهانش را قورت داد و زمزمه آدولف 
  :کرد

  .ــ باشه
آوردند،  وار به ذهنش هجوم مي خاطرات گله. دوباره دراز کشيد و در خاطراتش غرق شد

وجو کند، تا تنها يک  بايست در ميانشان جست وار، ولي مي گسست، فواره دسته، بي دسته
پدرش، همان . ي زشت و بد بود قادر به يافتن هزاران خاطره. ابدي دلپذير بي خاطره

اش از پا افتاد، او برايش تنها درد،  پدري که سرانجام در برابر بطري الکل صبحگاهي
، تحمل ی ديرآشنا بازهم چهره بر فراز سرش. هاي روح باقي گذاشته بود نفرت و زخم

ميخ کوب ردش بود و او را به کاناپه ناپذير و نگران کننده، همچون بالونی بزرگ در گ
ازاندازه بلند و  هايي افتاده و عصبي و سبيل خارج رنگ با مژه ي سرخ اين چهره.  بودکرده
ابدي  نحوي آمد و به  ميپايينپشت که از بيني تا وسط گردن به شکل مخروطي  کم

 در گوش کشيد ديگربار صدايي را که فرياد مي. نمود شکلکي از بدخلقي را تکرار مي
کرد، تنهاييِ تنِ کوچک و  داشت، ضربات کمربند را بر پوست بدنش دوباره حس مي

يافت، موجود کوچکي پشت دري   را دوباره باز ميشوالي زير ضربات فرورفته در ِگل
کرد که بس  بسته که مادرش از پشت آن با چشمان گريان به شوهرش التماس مي

زدن مادر با آن بکشد، در دست  د پدر را بعد از کتکبار ديگر تبري را که کوشيده بو. کند
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زد، مردي که پس از  يک بار ديگر اين مرد سنگين، توُپر و مي خواره را كنار مي. داشت
ي  روي سينه آمد پسر عزيزش را محکم روبه توفان، مي پاکردن فرياد و فحاشي و به
ي نزديک در  که در آيندهريزان از شاديِ مقامي با او حرف بزند  ستبرش بگيرد تا اشک

: شد گي اين کنايه مشمئز مي باز هم از گزنده. هاي دولتي اشغال خواهد کرد بخش
ديد،   باز هم خودش را مي»!آرتيست؟ هرگز، تا موقعي که من زنده باشم، هرگز«

واري را که  باري ديگر لذت ديوانه. آدولف، در زير شيرواني سرد، با آرزوي دارزدِن خود
حس يي  شده از چوب ماهون قهوه ستادن باالي سر تابوِت محقرِ ساختههنگام اي

که او، آدولف، مادرش را  که باالخره ساکت شده بود؛ درحاليکرد، اين قوطی آکاژو  می
چنان سوگوار جالدش بود، مادري  يي که هم چاره  داشت، مادر بيآغوشدر 
های  بايست در مقابل موج يآدولف م. فهميد به رهايي رسيده است کنان که نمي هق هق

ي نه چندان دور ــ براي اين  اين احساس مقاومت کند ــ احساسي متعلق به گذشته
يک سفر با قايق روي : کردن يکي دو تصوير شاد بيرون بکشد که الاقل بتواند با غربال

  .ی پدري آوري عسل از کندوهاي خانواده رودخانه، بعدازظهري سرگرمِ جمع
  . که ادامه بدهددکتر ترجيح داد

  دانيد مادرتان از چه ُمرد؟ ــ مي
  ــ بله، از سرطان
ناپذير  اش باعث شد که بتواند به اين سئوال تحمل تنها غرور مردانه. گلويش فشرده بود

ترسيد اشک سرازير شده و ويرانش  مي. کشيد اش عذاب مي طفل دروني. پاسخ بگويد
  .کند

  .ــ کجا بود؟ منظورم سرطان است
اش جويباري از  بر چهره. توانست خواست اين کار را بکند، نمي مي. داد ف پاسخ نميآدول

  .اشک سنگين و شور، لبانش کرخت، و نفسش بند آمده بود
  دانيد؟ ــ مي

کوشد  او مي. کرد تر دگرگونش مي تر و بيش تفاوت متخصص بيش اصرار سرد و بي
شنيد که مثل زاغ جيغ  ي خود را ميآوردن کالمي، صدا پاسخ بدهد اما ناتوان از برزبان

  .کشد مي
خود را به ميان انداخت، کنار آدولف قرار گرفت و زده از تشنج پسرک  وحشتدکتر بلوخ 
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  .تصميم گرفت به جاي او پاسخ دهد. دست او را مهربانانه در دست گرفت
  .ــ خانم هيتلر در اثر سرطان سينه فوت کرد

سر جايتان . رم، بلکه اوست که بايد پاسخ دهدخواهم پاسخم را از شما بگي  ــ نمي
  .برگرديد

  .درست مثل يک آمپول. آميز بود لحن گفتار سرد، دقيق و تحکم
  :پس رفت و صدا ادامه داد دکتر بلوخ  پس

  ــ به من بگوييد مادرتان از چه ُمرد؟
. کردند گويي روي کاناپه کبابش مي: خورد ی بدنش تکان می در اثر لرزش همه

، کار خيلي مشکلي خواهد تواند میهد به متخصص پاسخ دهد، تصميم گرفته، خوا مي
  .راه برگشتی نيستبود، اما ديگر 

  . سينه... از سرطان سي...ــ از سر
  چه اتفاقي افتاد؟

کرد  احساس مي. خود را رهاشده احساس کرد تا جايي که گويي سيال است. سبک شد
ي  ها، در هر گوشه مام زواياي استخواناز بدنش، در ت. از پاي افتاده، خالص شده

  .برد پوست بدنش لذت مي
ي تند او را  حالتي از آدمي مهربان چهره.  ظاهر شدشلب باالي سر دکتر فرويد لبخندبه

  .کرد روشن مي
  .حداقل يک چيز واقعي در اين لحظات آخر به من گفتيد. حالم  خوش! ــ باالخره
آرامي صحبت  شک به اتاق جنبي رفتند و بهدو پز. رسيد چيزي تمام شد به نظر مي

  .کردند مي
هرچند لباس به تن داشت، ولي احساس . آدولف فهميد که اجازه دارد از جايش برخيزد

خوردند و کمي از  پوشيدن است، پاهايي که تاب مي کسي را داشت که مشغول لباس
  .خود بود خود بي

  .او به دو نفر ديگر پيوست
  بايد بخورم؟ــ خب دکتر چه دارويي 

ابتدا دکتر فرويد به خود مسلط شد، ابروهايش را به هم نزديک . دو مرد لبخندي زدند
  .کرد
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يي با هم حرف  بايست چند جلسه هنوز مي. ــ هنوز براي گفتن اين خيلي زود است
  .بزنيم
  ــ ِاه؟

  .ديکنم که زياد الزم داشته باش ــ فکر نمي
  .ــ اوه

آدولف از . بايست خبر خوبي باشد تر بلوخ احساس کرد ميي شادان دک با نگاه به چهره
  .کرد ديگر تواني برايش باقي نمانده همين حاال احساس مي

  گونه مزد من را بدهي؟ کني چه ــ به من بگو، جوان، فکر مي
  . من پول زيادي ندارم...ــ راستش

  :فرويد با خنده گفت
  .ام جو بوده هم دانشگونه است، من  دانم چه مي. توانم تصور کنم ــ مي

توانست تصور  سختي مي آدولف به. سوسويي از شادی چشمان پرسشگرش را ُپر کرد
اندام در کت و شلوار چهارخانه و با موهاي جوگندمي زماني  کند که اين مرد کوچک

  ...جوان بوده باشد
   کاري بلديد؟ ــ چه

  .خوانم ي عالي هنرهاي زيبا درس می من در مدرسه. ــ نقاشي
  .خيلي جالبه. ــ چه خوب

: توانم برايتان يک تابلوي سردر نقاشي کنم و رويش بنويسم ــ اگر شما بخواهيد، مي
  »کاو شناس دکتر فرويد، روان«

  .کاو ــ روان
  . و اگر بخواهيد رويش هم يک نقش زيباي اساطيري»کاو دکتر فرويد، روان«: ــ بله

  ــ خيلي خوبه، کدام يکي؟
  .ي از اپراهاي واگنرــ برگرفته از يک

  .1 اوديپ و سفينکسمثالً. دهم ــ من اساطير يوناني را ترجيح مي
من زياد از اساطير يوناني . هر طوري که شما بخواهيد. توان کرد ــ اين کار را هم مي

                                                 
  ـ موجودي با سر شير و بدني زنانه ـ م1
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تر توضيح  که پيش طوري های برهنه است، و همان آيد، چون که ُپر از آدم خوشم نمي
  ...کنم  برهنه نقاشي ميدادم به محض اين که آدم

  ...ــ نگران نباشيد، اوديپ زن نيست، بلکه مرد است
  .چيز درسته ــ خب پس همه

فرويد، شاد و ُپرنشاط، دستش را فشرد و قرارداد رسميت . آدولف دستش را پيش آورد
  .تابلويي براي فرويد در قبال مداواي هيتلر: يافت

باش که برايم يکي از رؤياهايت را تعريف ي آينده، آدولف عزيز آماده  ــ براي دفعه
  .کني

  .زده پرسيد ــ يک رؤيا؟ آدولف با تعجب و حالتي وحشت
  .بينم ــ غيرممکنه، من هرگز خواب نمي

  
*      *      *  

  
، وينِ سرزنده، وين موجوداِت بدلي و پنهان وينِِ. زدن نداشت هيتلر تخصصي در پرسه

ها  توان بدون مزاحمت پليس در آن هايي که مي ميدانهاي دور از نظر، وينِ  وکنار گوشه
ها، سوپِ فقرا، ويني که در زواياي نهان خود  ها، خوابگاه تا صبح خوابيد، وينِ پناهگاه

هاي  برف، کالس هاي بي هايي مخفي داشت که باد را ماوا بودند، حياط مدرسه داالن
اشت، ويني که در پس ستون خلوت درس شبانه، که هنوز گرماي بازدم روز را با خود د

گردان  هاي شجاع و نترسي داشت که پنهانی مراقبت از خيابان ها راهبه داالن صومعه
اش را به اولين  شنبه مست را به عهده داشتند، کشيشي که شراب دعاي روز يک

ها زيراندازي از کاه  بخشيد، محفل رفيقان سوسياليستي که در زيرزمين متقاضي آن مي
نمودند، خرد  هاي متفاوت تصادم مي ها و گويش وينِ بابِل، جايي که زبانگسترد،  مي
شدند و به  گر تيزي خود را از دست داده، کند مييد کيشدند و در اثر اصطکاک با  مي

شدند، وينِ گردآوري ضايعاِت  خوابي بدل مي المللي گرسنگي و بي زبان بين
ويني که او در ذهن خود . آشنا بود نا هيتلربرایيي ُپرشتاب، اين وين  سازي صنعتي

ي کمربندي جديد  ها، وينِ حلقه داشت، وينِ نماها، وينِ پيروزمند، عظيم، وينِ کارناوال
های  هاي سلطنتي و تئاترهايي با ستون روها، وينِ موزه روها و سواره در امتداد پياده
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ي کارت پستال جوي مبهوت، وينِ رو متوالي، ويني براي مسافراِن خارجي، براي دانش
  .بود

توان براي حضور  رفتن تنها توجيهي بود که مي راه. هدف راه رفت هيتلر تمام شب را بی
وجه قصِد نشستن و يا  هيچ او به. ها يافت پايه در خيابان اين فرزند کارمندي دون

  .اين به معناي درآمدن به هيئِت ولگردان بود. خوابيدن روی نيمکتی را نداشت
مقابل ايستگاه قطار . ي پايان سفرش را با خود داشت رنگ مژده د وکميي کُن سپيده

  .شرق بود، خسته و فرسوده
  .کرد فضاي ايستگاه قطار ساک بزرگ او را نيز توجيه مي. داخل شد
آيند  کاري ُپردردسر و ناخوش. وشوي خود اختصاص داد شويي، زماني را به شست در دست
تر  انگيخت، ولي دشواريِ کار بيش جول را برميهاي تحقيرآميز مسافراِن ع كه نگاه

وقتي کارش . نمود با تالش براي نظافت، وقار خود را به خود اثبات مي: کرد تشويقش مي
شوييِ عمومي بر بوي آمونياک غالب آمد و  ي ليمويي صابون دست تمام شد و رايحه

  .وبيش براي بازيِ بوها تنگ شد مشامش را ُپر کرد، دلش كم
  .سکوها بازگشت و روي ساکش به انتظار نشستبه روي 

ها،   فروش مسافران زن و مرد، مأموران کنترل بليط، باربران، رئيس ايستگاه، سوسيس
تنها او . او مرکزِ عالم بود، محور بود. رفتند  ميپايينکارمندان، همه در اطرافش باال و 

هاي مربوط به کُل  انيانديشيد، تنها او بود که ذهنش را با نگر به جوهر مسائل مي
ترين تابلوي جهان، همان که قرار بود  انديشيد، بزرگ به تابلويش مي: انباشت بشريت می

  .بکشد و مشهور شود
  توانيد به من کمک کنيد، مرد جوان؟ ــ مي

کمي طول کشيد تا هيتلر توانست نگاه و حواسش را متمرکز کند، سپس تمام هيکلش 
  .را به سمت پيرزن گرداند

توانيد به من لطف  مي. هايم را حمل کنم، خيلي سنگين هستند توانم چمدان  نميــ
  ها را برايم حمل کنيد؟ کنيد و آن

که  دست درحالي به صورت، دستکش به سر، توري  به  موجودي کاله: شد هيتلر باورش نمي
خاست، مقابلش ايستاده بود و به خود جرأت داده،  بوي عطر گل مريم از او برمي

  !يا اصالً، عجب موجود نفهمي! به چه جرأتي. ورات شيرينِ او را قطع کرده بودتص
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  توانيد به من کمک کنيد؟ رسيد، نمي قدر مهربان به نظر مي ــ شما که اين
ي منتظر  ساله ي هجده چاره اين من را با يک جوان بي فهميدم،هيتلر با خود انديشيد، 

  .زند دارد با يک نابغه حرف ميقطار عوضي گرفته، اصالً حواسش نيست که 
هيتلر لبخندي زد، لبخندش غرور و تبختر کسي را داشت که از سر بزرگواري و مهر 

نه، از «: دهد و قصد دارد با اندوه به آنان بگويد خود را به سطح افرادي عادي نزول مي
  .»بخشم يي ندارم، شما را مي شما براي خاطر چيزي که هستيد گله

 گرفت و دو چمدان را از جا بلند کرد و به دنبال پيرزن ُپرحرف مجار ساکش را به دوش
  .کرد به راه افتاد چنان تشکر مي که وزوزکنان هم

زن وقتي سوار واگن باربري شد، دست هيتلر را گرفت و با انرژي تکان داد و خطاب به 
  .راننده گفت که راه بيافتد
! ام ستاره«با خود انديشيد . بوديک اسکناس برايش گذاشته : هيتلر دستش را گشود

طی شب مرا به اين ايستگاه ي بختم بود که  ستاره. ي بختم باز هم خود را نماياند ستاره
ممنون . ، اين خارجي را سر راهم قرار داد و اين پول را به من رساندقطار هدايت کرد
  .»مامان، ممنون

ي ساکش نشسته بود، همين چند لحظه پيش که بر سکوي انتظار ايستگاه قطار رو
  .خواب نديده بود. احساس کرد که او همواره در مرکز جهان است

تمام روز . به ايستگاه قطار بازگشت تا درسي را که از سرنوشت فراگرفته بود عملي کند
هاي  زنان تنهايي که از واگن. کردن بارهايشان ياري داد جا به مسافران براي جابه

با پوستی  ُپرسروصدا باربرانیکردند،   باربران تُرک حذر ميشدند از ي يک پياده مي درجه
توجه بودند، اما کمک يک جوان سفيدپوست ــ حتماً  و مراعات  بيزيادی تيره، که

ي ترک او که  پذيرفتند، و در لحظه  ــ را با رغبت مي سربازي در دوران مرخصي
بازي پيرزن  ودل  به دستکدام چهيالبته، . بودند بازتر مي ودل ييِ اين کار نبود دست حرفه
برای : ، به همين دليل بود که سرنوشت او را سر راهش قرار داده بود نبودندمجار

  .گشايش راه
کردن پولي حسابي در جيب موقع خروج از ايستگاه قطار متوجه  شب هيتلر با ذخيره

خوان  ي پيشپول را رو. وارد شد.  خيابان فلبر22ي   شماره»يي اتاق اجاره«تابلويي شد 
  . راهنمايي کردند16ي  او را به اتاق شماره. گذاشت
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اش گذاشته بود، و درست پيش از اين که  روي تخت دراز کشيد، دستانش را روي سينه
  .»ممنون، مامان«: عميقاً به خواب رود، آهسته زمزمه کرد

  
*     *     *  

  
گرفتار . بار دوم، آدولف ـ هـبا گذر از ميان شهر براي رفتن به ديدار دکتر فرويد براي 

شدن و تغيير تراموا  يک بدشانسي شده بود؛ در افکارش غرق بود، و متوجه زمان پياده
براي رسيدن به مطب دکتر فرويد نشد، طوري که بارها مجبور شد راهي را که رفته 

  .دوباره بپيمايد
هاي  ذرخواهيدکتر فرويد با گشودن در به روي او و براي اين که پاياني بر سيل ع

  :جوانک بگذارد، گفت
  .دانستم که دير خواهيد رسيد ــ مي

شاد از اين که با همين اندک سرزنش خالصي يافته، . آدولف به روي خودش نياورد
  .روي کاناپه دراز کشيد

  ــ امروز از چه برايم حرف خواهيد زد؟
ذهنش . کندتوانست حتا يک موضوع پيدا  با وجود تمام حسن نيتش، آدولف مشکل مي

مبلمان، بدون تابلويي بر ديوار، ديوارهايي  يي بزرگ و خالي از سکنه بود، بي شبيه خانه
او بدون اين که چيزي نظرش را جلب کند داخل . چون برف گچي به رنگ سفيد هم

  .آن سرگردان بود
يي را آغاز کند ولي پس از خروج دو سه صداي  چندين بار، تصميم گرفت که جمله

  .کرد، قادر به ادامه نبود، حتا تا حدودي هم ترسيده بود از دهانش، سکوت مينامفهوم 
هاي طوالني متعجب  رسيد که از اين سکوت دکتر فرويد صبور بود و اصالً به نظر نمي

  .باشد
رسيد، آدولف رو به او برگشت، به چشمانش خيره  پايان به نظر مي بعد از عذابي که بي

  :ده گفتشد و با کلماتي واضح و شمر
  .ــ متأسفم
  .بيني کرده بودم اين را هم پيش. يي نيست ــ مسئله
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چيز را از قبل  کند که همه اين بابا وانمود مي: شد آدولف داشت به بازي دکتر آشنا مي
ها ــ پس از اين  ها، سکوتتأخيرها،  بيني کرده بوده است ــ تصادفات، فراموشي پيش

گويد، يا اگر زيادي هالو  شد نشان داد که دروغ مي مين! آسونه. که اين اتفاقات افتادند
طرف داشت نقش . اش شوي اش شيفته تواني حتا به خاطرِ فراست و تيزبيني باشي، مي

  .کرد پاافتاده را بازي مي دانشمندان پيش
کنيد، پيشاپيش به من  بيني مي ي آينده که چيزي را پيش دفعهدکتر فرويد، لطفا ــ 

  .وانم صحت آن را ارزيابي کنماطالع بدهيد که بت
  .شويد کنم که در پايان اين جلسه، شما از من متنفر مي بيني مي ــ خب، پيش

  .ره از همين حاال داره روي اعصابم راه مي. اين يکي ديگه خيلي هم مشکل نبود
بيني  پس از اين که متوجه شد که با وجود تمايلش دارد مطابق همان چيزي که او پيش

  .تر کند ديشد، کوشيد لحنش را کمي ماليمان کرده مي
  ــ دکتر، چه شکلي ادامه بدهيم؟

  توانيد يک رؤيا برايم تعريف کنيد؟ ــ مي
  !بينم، اين را قبالً گفته بودم ــ من اصالً خواب نمي

نبايد اش را فشار داد و در درون شروع به سرزنش خود کرد،  هاي بسته آدولف مشت
  .بايست به او حق داد خصوص نمي اد، بهعصبي شد، نبايد به او حق د

  بينيد؟ ــ از کي ديگر شما خواب نمي
  :آدولف جيغ زد

  !من از کجا بدانم ــ 
  .دانيد ــ بله، شما مي

 ُمفَِتش بگويد احمقِدانست، ولي اصالً فکر اين که اين را به اين  آدولف البته که مي
خب که . بيند يگر خواب نمياو از موقع مرگ پدرش د. بايست از مخيله خارج کرد مي

  براي يک غريبه بگويد؟را بايد آن را چي؟ و تازه، چ
  :آرامي زمزمه کرد فرويد به سمت او خم شد و به

آوريد،  هايتان را به خاطر نمي بينيد، ويا بهتر بگويم شما ديگر خواب ــ شما خواب نمي
  .درست از موقعي که خبر مرگ پدرتان را به شما دادند

  !نبايد عصبي شد! خصوص نبايد عصبي شد طوري توانست حدس بزند؟ به چه! کثافت
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  :فرويد ادامه داد
يي از رؤياهايتان  توانم به شما بگويم، چرا از آن روز به بعد شما ديگر خاطره ــ و حتا مي

  .نداريد
  ــ عجب؟

  .آدولف با چنان صداي مهيبي جيغ کشيد که خود نيز متعجب ماند
  ايتان بگويم؟خواهيد بر ــ بله، مي

  !ــ خب، ببينيم و تعريف کنيم
  خواهيد؟  ميواقعاًخواهيد؟  ــ مي

  .ام خواهد بود ترديد حسابي باعث خنده ــ بله، بي
. ولي دست خودش نبود. هاي خود به دکتر در عجب بود آدولف از لحن گستاخ پاسخ

  .خواست به هيکلش بشاشد دلش مي
کنم  ؛ برعكس، تصور مي»بخنديد« خودتان کنم که شما خيلي هم به قول ــ فکر نمي

  . شوکه هم بشويد...که شما
  .کند چيزي من را شوکه نمي داره، هيچ ــ شوکه؟ من؟ خيلي خنده

  .چرا با اين لحن؟ چرا اين صداي وراج؟ آرام باش، آدولف، آرام باش
  .کند، به جز يک زن برهنه چيزي شما را شوکه نمي ــ هيچ

خواد من را معالجه کنه،  اين نمي! حسابي با من دارد مرد يک خردهانگار اين ! بد جايي زد
  !خواد نابودم کنه مي

ــ غير از زن برهنه، درسته، اين را که خودم گفتم، خب بعدش چي؟ بگوييد ببينم چرا 
چيزدان، بگوييد ببينم، حاال که  بينم، آقاي همه من از بعد از مرگ پدرم ديگر خواب نمي

  !قدر زرنگيد اين
 را ديده شا ـ براي اين که از همان موقعي که خيلي کوچک بوديد، بارها، خوابِ کُشتنـ

موقعي که خبر مرگش را شنيديد به حدي از آرزوي خود احساس گناه کرديد که . بوديد
کاري، آگاهانه  کارانه، مثل احساس گناه هاي جنايت براي محافظت خود در برابر انگيزه

  .يدراه رؤياها را بر خود بست
از روي کاناپه پايين پريد و به . زد بايست مي مي. داشت خشم آدولف را به انقباض وامي

  .وجوي چيزي برآمد که خرد کند جست
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  .يي درست کرده بود، نگاهي انداخت ها در گوشه فرويد با نگراني به ستوني که از کتاب
ربه زدن به آن آدولف ترديد نکرد، به سمت آن ستون هجوم ُبرد و با لگد شروع به ض

  .کرد
  .فرويد ناليد

  ... نه...ــ نه
هاي  زد، گويي ناله تر ضربه مي کرد، آدولف بيش تر ناله و التماس مي هرچه فرويد بيش

  .ها زير لگدهاي او بود دکتر صداي فرياد کتاب
به سمت پزشک که به کاکل به هم ريخته، نفس نفس زنان  با ، وليبه آرامش رسيده

  .بازگشتزد  او لبخند مي
  ــ بهتر نشديد؟
  !کند که انگار هيچ اتفاقي نيافتاده چنان مؤدبانه با من صحبت مي! باورنکردني است

جايي کردم، وگرنه شما به  کار به. ها را براي شما گذاشته بودم ــ من اين ستون کتاب
  .و آن هم در اين اتاق کم نيست. کرديد چيز ارزشمندي حمله مي
شمار مصري، کرتي، سيکالدي،  هاي باستاني بي اهي به مجسمهفرويد از سر رضايت نگ

آدولف با خود فکر . آتني، رومي، ِهِلني که روي کمد و ميز کار را پوشانده بودند، انداخت
کرد که به اين مجموعه حمله کند، اما ديگر خيلي دير شده بود، آتش خاموش شده بود، 

کافي  ی اندازه سي را داشت که بهرفت، احساس ک ديگر دست و دلش به اين کار نمي
  .خشمگين نيست

  .فرويد به او نزديک شد
ي فرزنداِن پسر مادرشان را خيلي  همه. ــ پسرم، براي احساستان خود را سرزنش نکنيد
. ام ي اوديپ گذاشته من نام اين را عارضه. دوست دارند، و آرزوي مرگ پدرشان را دارند

دهند که   فقط برخي از پدران هستند که اجازه مي.ايم ي ما اين گذر را طي کرده همه
  ...پدر شما. آهنگ راه حل بيابد، بقيه خير اين کشمکش به نحوي هم

  .جا بيايم خواهم اين ديگر نمي! خواهم بشنوم ديگر نمي! ــ ساکت شويد
  .طبيعتاًــ 

  !گذارم جا پا نمي من ديگر اين: گويم، اين يک تهديد توخالي نيست ــ به شما مي
کارم بکند؟ شماييد  خواهيد که چه زنيد؟ مي چرا توي گوش من فرياد مي. ــ خب شنيدم
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چيزي را در  اين که شما باز هم بياييد يا نه، هيچ. رويد، من نيستم که که از حال مي
  ...که براي شما زندگي من تغيير نخواهد داد، درحالي

ه تحمل منطق قدرتمندي که او ديگر قادر ب. آدولف سرش را ميان دستانش پنهان کرد
  .آورد، نبود اين پزشک در کار مي

هر دو از اين تماس بدني از جا پريدند، ولي . ي او گذاشت فرويد دستش را روي شانه
بخش  جو و آرامش گرمايي مسالمت. ي او نگه داشت چنان دستش را بر شانه فرويد هم

  .يافت تن هر دو راه ميميان اين دست و آن شانه در حالِ پديدآمدن بود؛ که به 
 حالتصدايي که ارتباطي با . تر، به سخن آمد تر و ماليم فرويد با صدايي ژرف

گذارد و  ي کوچکش حداکثر مايه را مي يي که از قدوقواره  کوتولهاش، گي هميشه
  .، نداشتکوشد ديگران را منقاد کند مي

چنان خواب نديدي،   شما هماگر بعد از اين جلسه. يي بکنيم، آدولف عزيز ــ بيا معامله
کنم، بار ديگر  بيني مي طور که من پيش درعوض اگر، آن. جا پا نگذار ديگر هرگز به اين

  قبول؟. ديدن کرديد، قول بدهيد که باز هم خواهيد آمد شروع به خواب
دادن به اين تنش، حاضر به  کرد که براي پايان آدولف به حدي احساس خستگي مي

  .جا بازنگشتن و ديگر هرگز به اين! رفتن سريع! رفتن. پذيرش بود
  .ــ قبول

  گرديد؟ مندانه؟ اگر خواب ديديد برمي ــ قول شرافت
  .مندانه ــ قول شرافت
يي که نشان از رضايت داشت به سمت ميز کارش رفت و شروع به  فرويد با چهره

  .نوشتن يادداشتي نمود
وي پالتويش تا هرچه زودتر غيب وج آدولف به سمت در ورودي به راه افتاد، در جست

  .شود
  .ي در فرويد او را از رفتن بازداشت جلوي پاشنه

  مان؟ ــ خب معامله
  ...ــ آها، تابلوتان

. هايش فرو برد آدولف پالتويش را مجدداً سر جايش گذاشت و گردنش را درون شانه
ول يک حتا اگر طرِف ق. قول، قول است. راهي براي فرار نيست! شد کرد کاري نمي
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  .بردار باشد کاله
  :با صدايي افسرده پرسيد

  خواهيد؟ طوري مي ــ تابلو را چه
  شود؟ ــ اگر سوژه را عوض کنيم، آيا باعث زحمت شما نمي

  .هايش را باال انداخت  آدولف شانه
  .ــ نه، تا موقعي که مربوط به نقاشي باشد

 واقعاًکه رسيد  به نظر مي. ي جدي و خشک پزشک را فرا گرفت شوق چهره
  .حال است  خوش

  .ام چيز را آماده کرده  به دنبال من بياييد، قبالً همهلطفاًًــ بسيار خوب، 
  .پزشک درِ يک اتاقک را گشود. آدولف به دنبالِ فرويد در امتداد راهرويی به راه افتاد

کاري  ام و احتياج به يک رنگ ــ اين مستراحي است که براي مراجعان در نظر گرفته
  .د داردمجد

ها و سطل رنِگ  زده و قلم ش کپکيوب آدولف، غمگين و عصبي، از ديوارهاي کم
غرورش چنان خرد شده بود . داشت يي روشن که روي زمين بود چشم برنمي مغزپسته

  .يافت يي براي گفتن نمي که حتا واژه
  .شدن به سمت دفترش لبخندي زد فرويد در حين غيب

  .شويد ن دلخور ميــ نگفتم که شما باالخره از م
  

*     *    *  
  

  :خانم هورل گفت
  .ــ من را وتي صدا کنيد

  . کردنگاهاش را  خانه هيتلر با احترام زن صاحب
داد، تحِت استيال  مخاطب قرار می خانم هورل ــ نه، ببخشيد وتي ــ هر موجودي را

 موقعي که توي يي به او تعارف کند، و يا وقتي که دوال شده بود تا قهوه چه ، گرفت می
هيكل و  زني درشت. کشيد و سيگاري ماليم ميلم داده اش  يي صندلي گهواره

، که پيراهن تنگ و مانند، کَفَلی شکوهمند، باسنی شاهانه هايی بی سينهترکيب، با  خوش
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رغم آرايش  به. داد های آن را به دلخواه نمايش می چسبانش پستی و بلندی و تکان
اش که تناسبی با  ، با وجود تراکمِ گردنبندهايی روي سينهيي موهايش به شکل گوجه
سينه يي که از زير مچ دست و يا از زير  رغم توريِ پيرزنانه سن و سالش نداشت، به

. خواند  نگاه مردان را همواره به خود فرا مياندامشزد، سخاوِت جذابِ   بيرون ميبندش
برداشتنِ هر . اش جدا شده بود شده يی تارِ موي قرمز و سرگردان از موهاي آرايش دسته
وجوشش حرارتی  داشت، رفتار ُپرجنب  پرشکوهش را به لرزش واميران هایقدم 

رسيد که وتي هم مثل بسياري از زنان  به نظر نمي. ريخت سخت به جان می
دست باشد؛ اين اندام تنها بخشي از وجود او را بيان  هيکل با اندام خود هم درشت
با لحني خشک صحبت . گفت اش خالف اين را مي ه رفتار اجتماعيهرچند ک. کرد مي
پوشيد، اما  ، مثل مديران زن لباس ميدارهای خسيس و مال نقطی تيپِ حسابکرد،  مي

  .خراميد سرا می های حرم همچون سوگلی
کنيد، خيلي  كه در پانسيون من اقامت مي از اين. ــ من به هنرمندان خيلي عالقمندم

  دهيد که شما را دولفي بنامم، آدولف عزيز؟ لفي، به من اجازه ميحالم، دو  خوش
  . البته بله، وتي...ــ البته

. چيز را در کنترل داشته باشد او عادت داشت که همه. حال آمد وتي به نظر خوش
ي من  زن زير سقف خانه«يی، رعايت اخالق ــ  نظافت، تنظيم زمان برای هر پديده

. ای از رفتار خودمانی از جمله درجه ــ »هاي متأهل نيست  زوججا جاي نبايد بيايد، اين
توانست بسيار رسمي و در مورد برخي از مستأجرها سرد و نچسب باشد، هرچند که  مي
طورکه به  جا اقامت داشتند، و يا بسيار گرم و صميمي، همان ها براي ساليان دراز آن آن

  .آمد با هيتلر جوان رفتار خواهد نمود نظر مي
به . انگيخت اين التفاِت آشکارا متفاوت به هيتلر، ديگر مردان ساکنِ پانسيون را برمي

شماها پيريد و او جوان، او را به «: گويد ها مي رسيد که وتي با رفتار خود به آن نظر مي
ها با هيتلر به خشونت گراييد، هرگز  ناگاه، رفتار آن  از همين رو به»دهم شما ترجيح مي
دادند،  ها را از دست نمي  او در پلهازگرفتن  پا بستن در به رويش و پشِتفرصتي براي 
ي خانم هورل  ازاندازه شد، متوجه مهربانيِ بيش طورکه متوجه اين رفتار نمي ولي او همان

از اين زن مستبد و مادرساالر، که حتا وقتي . ــ اوه، ببخشيد وتي ــ نسبت به خود نبود
  .نمود، وحشت کرده بود ن و دستور صادر ميخودماني هم بود گويي فرما
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هيتلر با . به همين ميزان هم هيتلر گوش به فرمان وتي بود ــ پس الزاماً جذاب
هر روز صبح وانمود . گفت اش به او دروغ مي خانه يي خاص براي صاحب مالحظه

ر بارها موقعي که در ايستگاه قطا. رود ي عالي هنرهاي زيبا مي کرد که به مدرسه مي
منتظر مشتري بود، تصور کرده بود که وتي را در امتداد سکوهاي انتظار ديده است، و 

شد که دورادور يک کنتس روس يا يک زن ثروتمند لهستاني در  هربار متوجه مي
ياد گرفته بود که آرامش خود را حفظ کند و . هيئتي ُپرشکوه را با او اشتباه گرفته است

کاوِ دانستنِ هر آن چيزي است  يی نباشد که کنج انهخ خبر صاحب نگران سررسيدن بی
ها تنها براي خريدي کوچک و  يي که صبح خانه گذرد، صاحب اش می كه زير سقف خانه
گذاشتن پانسيونش  وقت حاضر به رفتن اين راه دراز و تنها رفت و هيچ سريع بيرون مي
  .گذاشت گاه قطار پا نمي خيابان فلبر نبود، درنتيجه هرگز به ايست22ي  واقع در شماره

گذراني داشت، به قصد بازيافتن  مواقعي که هيتلر ميان دو قطار اصلي فرصتي براي وقت
ي  ها را براي مطالعه رفت، جايي که روزنامه ي کوباتا مي هاي سراسري به کافه روزنامه

هاي  او که جز رمان. گذراند جا آموزش سياسي خود را مي در آن. مشتريان گذاشته بودند
مقاالت نيچه و شوپنهاور هرگز کتابي نخوانده بود،  هاي اپرا، و يا مجموعه ُپرحادثه، کتاب

کوشيد تا نام احزاب سياسي را ياد  آمد، مي حال به کشف تحوالت سياسي نائل مي
سان  چيز را با اشتياقي هم او همه. بگيرد، نام رؤسايشان و بازي دمکراسي را بفهمد

  .کرد گي مي ب احساس مردانهتحليل و به اين ترتي
سيگاري از جنس  روزي در ايستگاه قطار، شخصي با موهاي بور، شيک، مرتب، با چوب

به همان درخشندگی و شده در يک پالتوي پوست با کمري تنگ،  گرفته عاج، قالب
توجهي مجله نه  از فرط کم. يي را دور انداخت ، موقع خروج از قطار مجلهتاللوی ابريشم

  .ف آشغال بلکه جلوي پاي هيتلر افتادداخل ظر
خوان کافه کوباتا نديده بود،  يي نشست و مجله را که تا آن زمان در پيش هيتلر در گوشه

 خيابان فلبر ديده بود که مشتريان اين 18ي  در سيگارفروشيِ واقع در شماره. ورق زد
آرمي داشت که هيتلر نام آن اُستارا بود و . اند تيپ و متمول مجله معموالً مرداني خوش

: رسيد که ارزشي زيباشناختي در آن هست پيش از آن نديده بود، ولي به نظرش مي
ي مقاالِت آن  با مطالعه. صليبي که هر چهار بازوي آن هر يک دو بار خم شده بود

متوجه شد که نام اين نشان سواستيکا و يا همان صليب شکسته است، که در گذشته 
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 مديرمسئول مجله، شخصي به نام النز فون ليبن. ها بوده استسمبل آفتاب نزد هندو
  .فلس از اين صليب با تعداد زيادي زاويه، نشان قهرمان ژرمانيک ساخته بود

النز : يافت يي نوين مي هيتلر غرق در صفحات اُستارا بود، در ميان بهت و حيرت انديشه
به . نژادهاي ديگر برتري داردفلس مدعي بود که نژاد آريايي آلماني بر تمام  فون ليبن

داد که نژاد برتر، نژاد بلوند، از شمال اروپا سرازير شده و  شناسي توضيح مي مدد باستان
هاي  اولين بناهاي سنگي با ستون. شده بشريت را ساخته است نخستين بناهاي طراحي

هاي عظيم  شده از گردآوردن سنگ ي سنگي و ديگر بناهاي ساخته پارچه يک
چنين  ها و هم يي از گذار آن  بود هم نشانه»ايستگاه«زمان هم  رچه، که همپا ويک

اين نژاد برتر بلوند و عميقاً . محراب و قربانگاهي براي مذهب ستايش خورشيد
 بود، نژادي که 1خدايان جنگ و دانش  که حامل فرهنِگچندخداگستر، نژادي  تمدن

 بود، حال از جانب کرده ندش بازسازيواگنر خدايان و قهرمانانش را در اپراهاي شکوهم
نژادهاي ديگر مورد تهاجم و تجاوز قرار گرفته و مشروعيت برتري او به فراموشي 

پروا، موسياهاني که اروپا را در انحطاط   و بيشمارسپرده شده بود؛ نژادهايي پست اما ُپر
خواند، اين نژاد  يفلس نژاد برتر را به بيداري فرا م النز فون ليبن. اند کنوني فرو برده

 خود بازگردد، خود را از نژادهاي ديگر تصفيه نمايد و در سروریبايست به دوران  مي
يي را  سابقه  سياسيِ بيـ او طرح بهداشتي . ها ترديدي به خود راه ندهد نابودي آن

بايست اجباراً مردان و زنان موسياه را عقيم  بلوندها مي: کرد دقت تمام تشريح مي به
بايست  ي دو نسل از شر وجود آنان خالصي يابند؛ در اين فاصله مي ند تا در فاصلهنماي
ي افراد فاسد، بيماران  در آلمان و اطريش همه: کاري اضطراري در پيش گرفت راه

به همين . هاي مخصوص جا داد هاي ناخالص نژادي را در اردوگاه ناپذير و گروه عالج
. شود زمين، فضاي حياتي ژرمانيک ضدعفوني ميي  ي تمام کره ترتيب پيش از تصفيه

ي اين فضا در قدم اول انگشت اشاره را متوجه  فلس براي تصفيه النز فون ليبن
گروهي . بايست از شرشان راحت شد كرد، به عنوان اولين گروهي که مي يهوديان مي

کرد که از طريق مجاري  هاي کثيف و بدبو معرفي مي چون موش ها را هم که آن
گذاري،  دهاني که سرمايه بسته ميان خود، سازمان هم. اند جا نفوذ کرده ضالب به همهفا

                                                 
1 -Wotan 
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هاي  ـ حيوان دهند، انسان  يي ميان خود سازمان مي گونه تجارت، صنعت و فحشا را به
 که هاي مغرور پرواياني که برخالف شمالي هاي جهان و بي واقعي، مسببان تمام زشتي
براي . دهند ، ترديدی در خيانت به سفيدها به خود راه نمیدکاري با ديگر نژادها ندارن

داشت نژاد بلوند، قهرمان، مبتکر، براي سرودِن  دهي نژاد سفيد، براي بزرگ سامان
فلس  کردن به جهان را دارند، النز فون ليبن چشمان آبي، تنها چشماني که لياقت نظر

ر کاخ قديمي ورفنشتاين واقع در جمعيتي خلق کرده بود، جمعيت پيرواِن معبد نوين، و د
  .کردند ها و مناسک خود را اجرا مي ي دانوب کنفرانس کناره

ضربان قلبش شدت گرفته و دهانش خـشک  . کرد هيتلر، شيفته، گذر زمان را حس نمي      
هرگـز در مطبوعـات     . بلعيد  اش تمامي ذرات متن را مي       درآمده  چشمان ازحدقه . شده بود 

حتا . دار فرانسه بودند، به چنين مواضعي برنخورده بود         و طرف وين، که عموماً ضدآلماني     
وعلنـي از تفکـر ضـديت بـا يهوديـان             طوررسـمي    که بـه   1ها  مسيحي  در ارگان سوسيال  

گذاري   بندي، پايه   اين نظام . نمود، به مواضعي چنين افراطي برنخورده بود        داري مي   طرف
سرگيجه . ر تمامي ديگر نژادها بود    يي راديکال و برخاسته از منطق برتري نژادي ب          برنامه
فلس به او هم سرايت کرده بود، درست مثـل           چيزي از هيجانات النز فون ليبن     . گرفت

  .تبي واگيردار
  .خشمناک مجله را بست و قيمت چاپ شده کنار صليب شکسته را پاره کرد

ش چنين بايست از فرو ارزد، بلکه مي ؟ نه تنها نمي!ــ پانزده هلر براي چنين مزخرفاتي
  !آشغال! چيزي جلوگيري کرد

علمي که  نگاريِ شبه ي استدالل، تاريخ گويي، شوکه از نحوه منقلب از اين همه مزخرف
داد، رفت که مجله را در ظرف آشغال  وار را تا حد ايدئولوژي ارتقا مي نژادپرستي ديوانه

  .بياندازد
  !ــ بفرما اين هم جاي واقعي اين کاغذپاره

 با فرهنگ احترام به ديگري بزرگ کرده بود و يادگرفته بود که از هيتلر را مادرش
کرد؟ دکتر  مگر خودش تا اين حد دکتر بلوخ را ستايش نمي. ضديت با يهوديان بپرهيزد

او . خانواده، شخصي که در دوران بيماري مادرش تا اين حد به آنان کمک کرده بود

                                                 
2- Deutsches Volksblatt 
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ا نه نسنجيده بود؛ تازه او قادر به اند ي ها را بر مبناي اين که يهودي هرگز انسان
ازپيش احساس نفرت از نژادپرستي به  با خواندِن اُستارا بيش. شان هم نبود تشخيص

فلس قرار گرفته  کرد که شخصاً هدف خشونت کالم ليبن احساس مي. سراغش آمد
به بايست که هيتلر هم با جراحي عقيم شود و يا  پس مي! ها بلوندها برتر از موسياه: است

  ! عجب ديوانگيِ خطرناکي...دانم کجا تبعيد شود هاي نمي اردوگاه
 يِروهيتلر عصبي، برانگيخته، بدون لبخندي بر لب براي جلب اعتماد مشتريان زيبا

 خيابان 22ي  اش، به اين نتيجه رسيد که کار نکند و به محل اقامتش در شماره هرروزه
  .فلبر بازگردد

اش بود و با مرتب کردن  يي توي صندلي گهوارهزدن  خانه که مشغول چرت صاحب
شد تصور کرد،   شده بود که مي تر از آن بسيار خواستنياندامی يله داده  بر يشموها

  .جيغي کشيد
  !ــ اوه، دولفي، شما؟ به اين زودي

  .ــ بله، استاد پرتره مريض بود، برگشتم که داخل اتاقم کار کنم
  .گيريد آوري ياد مي ي حيرتــ استاد پرتره؟ جداً شما چه چيزها

  .هيتلر از سر فروتني چشمانش را به زمين دوخت
  خواهد که يک چاي مهمان من باشيد؟ ــ آيا دلتان مي

  .، بله، وتي... ِاه...ــ بله، خانم هورل
يي که شاگردي  وتي براي تشويق او در تالشش لبخندي زد، درست مثل معلم مدرسه

  .کند را تشويق مي
جا را  گذاشتن به آن يي حق پا شخصي وتي رفت، جايي که هيچ مشتريبه آپارتمان 

  .نداشت
بورژوايي حرکت   وسط اين سالن خردهالجثه عظيمي موجودي  وتي با وقار و طمانينه

؛ با گذاشت هايش را در معرض ديد می سينهشدن براي برداشتن سيني،  کرد؛ با خم مي
 نشست که گذاشت، طوریاللي حالتي هرا در نشستن روي صندلي متحرک کمرش 

سپس . داد آميز قرار مي دانست و باسنش را نيز در موقعيتي تحريک آن را موقر مي
اش فرو داد، گويي چاي  فنجان را به لبانش نزديک کرد، بخار متصاعد از آن را در بيني

  .نوشيد را گزيده مي
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  ا را ببينم؟هاي شم کاوم نقاشي قدر کنج دانيد، دولفي عزيز، كه من چه ــ مي
  .هيتلر سرخ شد

  . حاضر که اصالً از كار خودم راضي نيستم در حال.  شايد به موقعش...ــ بله
با در پيش گرفتن رفتار زنانی که به توافقی رسيده هاي بلندش،  انداختن مژه پاييناو با 
  :، گفتاند

  .ــ خيلي فروتنيد
  .هوشياري. فروتني خير. ــ نه، نه

 فريادی هوسناک بيشتريی بيرون داد که  يد برجسته بنمايد، نالهکوش از سينه، که می
  .بود

  .ــ اوه، پس ديگر بهتر
اش  هايش را روي ميز گذاشت، به طرف هيتلر خم شد، چيزي نمانده بود که سينه آرنج

  .از درون لباس بيرون بجهد
  .ــ خيلي دوست دارم، که به موقعش مدل شما باشم

  . خيس کرده بود، فکري کردتحريک آميزی که لبانش را به شکل درحالي
به اين ترتيب شما . شوم ــ البته با حفظ شئونات، من براي کشيدن يک پرتره مدل مي

  ...توانيد کمي تمرين کرده باشيد هم مي
رسيد  به نظر مي: درخشيد  پيچاند، چشمانش ميی نافرمانيي مو انگشتش را داخل حلقه

  .د، غرق لذت استيي که به نظرش رسيده بو از ايده
  کنيد؟ ــ چي فکر مي

  .گويي نبود زده، قادر به پاسخ ولي هيتلر، وحشت
  .ي اُستارا شده بود ي کامل مجله او روي ميز مجالتش، متوجه يک دوره

  
*      *      *  

ها  ، چشمپايينحرکت، با کت و شلوار روي تختش نشسته بود، سر رو به  آدولف، بي
کرد، که ناگاه انعکاس نام خودش را از  هاي دود دکور مي  دستهبسته، اتاقش را با نيمه

  .خيابان شنيد
  !زودباش، بيا! آدولف! ــ آدولف
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از پنجره به بيرون خم شد و متوجه شد که دکتر بلوخ بشاش و سرحال با لباس مهماني، 
يي  شده در پالتو با کاله سيلندر بلند و کت اسموکينگ سرش را از درشکه گيري قالب
  .کند رون آورده و با نشاط او را صدا ميبي

هاي  نما به تن، دستکش کردن وقت به او پيوست، کت فراک نخ آدولف بدون تلف
  .اريب در دست ديگر پدرش در دستي و عصاي قديمي دسته

هاي  هاي عجيبي بر خود داشت، گونه ي دکتر بلوخ رنگ چهره. راند درشکه شبانه مي
آدولف اگر از قديم و خوب او را .  سياه و براقبسيار سرخ، دور چشمان زيادي

. بود قسم بخورد که دکتر صورتش را آرايش کرده است ترديد حاضر  شناخت، بي نمي
نوشيد، به پسر جوان نيز  هاي شامپاين را يکي بعد از ديگري مي دکتر بلوخ گيالس

  .داد يي از ضعف همه را فرو مي کرد و او نيز بدون نشانه تعارف مي
. هاي دوردست وين رسيدند که براي آدولف آشنا نبود زخوانان به يکي از محلهآوا

ها مستقيم پايه در آب  کالسکه در کنار کانالي توقف کرد که يادآور ونيز بود، تمام خانه
  .داشتند

هاي تيره و  خوردن سطح آب بدون برهم. اش کرد دکتر بلوخ سوار بر يک قايق ونيزي
هاي  هاي عجيب را پشت سر گذاشتند، از مقابل کاخ ن کوچهسياه، غرق در آرامش، اي

رسيد،  رانان ونيزي به گوش مي هاي قايق هاي ضعيف ترانه ها زمزمه درنور که از آن غرق
  .عبور کردند

. ريخت ها بيرون مي ي خنده از پنجره قهقهه. هاي کازينويي کناره گرفت قايق کنار پله
  .رقصيدند ستاره ها روي سطح آب مي

با هايي  دوتايي وارد داالني مرمرين شدند که با پله. کتر بلوخ دست آدولف را گرفتد
هايي از  پوش يي زنان با تن روي اولين پاگرد دسته. يافت  به طبقات بااليي راه ميشکوه

ريز و به  گی با هم يک دار به سمت آنان هجوم آوردند و همه وبرق پرهاي رنگين و زرق
زمان  دکتر آزادشان گذاشته بود، هم.  شروع به وراجي کردندهميدف که آدولف نمیزبانی 

ای به آنها بکند،  اين که توجه ويژه برلب بدون کرد، لبخندي شان مي لمس و نوازش
 آدولف را فشار های کفل و رانها هم بازوها،   آن.چيزی در حد حيوانات خانگی

ه بود که درست مثل همراِه کرد، ولي تصميم گرفت  که او را معذب ميطوریدادند،  مي
  .خودش رفتار کند از تر بزرگ
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دکتر بلوخ آدولف را داخل اتاقي کرد که در . ناگاه پراکنده شدند روي پاگرد دوم، زنان به
دوزي، کاموابافي و يا  جا زناني با لباس خواب و يا زيرپوش، با عالقه مشغول قالب آن

  .خياطي بودند
ت داشت رها کرد، دستانش را به سمت گلويش برد و ها کاري را که در دس يکي از آن
  :فرياد زد

  !ــ آقاي هيتلر
. ها و مومجعدها بازتاب يافت نام هيتلر ميان موفرفري. همه با هم فرياد زدند

 در هراس سيلی خوردن کردند، گويي هاشان را با دستانشان محافظت مي صورت
  ...باشند

  .دکتر بلوخ کوشيد بر شرايط مسلط شود
  .نه، آقاي هيتلر نيست، پسرش استــ 

زني . از فرط درد خم شد. يك آن تير کشيد در اين لحظه، زير شکم آدولف براي 
  .از حال رفت. يي به او زده بود ناغافل ضربه

زده از نظرها پنهان  ي زيبارويان وحشت وقتي که باالخره توانست روي پا بايستد، همه
  :کرد گي و تکرار مي هربان به او رسيدهدکتر بلوخ همانند پدري م .شده بودند

تو حق . تو کامالً عادي هستي. دهم که هيچ ناراحتي نداري به تو اطمينان ميمن ــ 
  .نداري خود را چنين شکنجه بدهي

  ...ها بودند که ــ ولي باور کنيد اين زن
   ت ت ت ت...ــ ت ت ت

  .ها من را زد، مطمئنم ــ يکي از اين زن
  .ت، من درست کنار تو ايستاده بودم و چيزي نديدم ت ت ...ــ ت ت ت
دانست ديگر چه بگويد، تازه درحقيقت ديگر چيزي از آن درد غريب حس  آدولف نمي

  .کرد نمي
  ...کرد بايست حتا به وجوِد درد هم شک مي می

  .ــ دنبال من بيا
شتن سرگذا بعد از پشت. ي ديگري از کاخ ُبرد دکتر بلوخ دستش را گرفت و به گوشه

ي  گاهي قدم گذاشتند که تنها وسيله شمار، تعدادي دهليز و داالن به خلوت طبقات بي
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  .روشنايي آن يک شمع بود
يي دراز کشيده و به خواب رفته بود، و تنها   روي کاناپهبار زني به نحوي شهوت

  .پوشاند زحمت او را مي اش پيراهن ابريشمی قرمزي بود که به پوشش
زا که گاه از سطح و گاه از ژرفا لغزنده و  ف پوستي شهوتآدولف از سفيدي شفا

؛ پيکري زيبا و  ، متحير مانده بودخواند خواستني، او را به نوازش و تماس فرا مي
حال هراسی روحانی نيز بر دل  کشيدنش، درهمان خواستني که در عين آرزويِ درآغوش

  .انداخت مي
  .ه آدولف نيز فرمان داد که مانند او رفتارکنددکتر بلوخ به کنار زن خفته رفت، زانو زد و ب

  .ــ خوب نگاه کن و به آن عادت کن
ي اول آدولف فقط زيرچشمي به زن خفته نگاه کرد، نگران از اين که  در يک دقيقه

  .سماجِت نگاه و توجه او زن خفته را بيدار کند
  . کنار زددکتر بلوخ به روي زن خم شد و با مالطفت و آرامش پيراهن ابريشمي را

متري آدولف در  ي چند سانتي خود، به فاصله پرده، شهواني، از خود بي زن برهنه، بي
احساس کسي را داشت که پيکرش به جوش . کرد گري مي پروايیِ ذاتي خود جلوه بي

  .آمده است
آدولف اندکي مقاومت کرد، . دکتر بلوخ دست آدولف را گرفت و به تن زن نزديک کرد

  ...دانست از چه  نميوحشت زده، خودش
 زِن خفته پستانمند دست او را نگاه داشت و به روي  ولي دکتر بلوخ قاطع و روش

در تماس با پيکر گرم و ی زن گذاشت،  کف دستش را روی سينه.رهنمون شد
  ...دلپذير، آدولف را شوري چون صاعقه فراگرفت

  . و بيدار شد...
خوابِ  تا اين که فهميد در رختدقايق زيادي گذشت تا بر ذهن خود مسلط شد، 

هاي دلپذيری که شاهد بود، در رؤيا  يي خانم زاکريس است؛ تا بپذيرد که صحنه اجاره
گون  گذشت؛ که دکتر بلوخ امشب به دنبالش نيامده؛ که در واقع تماسي با تني لعل

  .نداشته است
اش  ه حافظهخوابش غلتي خورد، سرش را در بالش فرو برد و کوشيد با توسل ب در رخت

  .چه را در لحظات پيش ديده بود تا صبح از نو مرور کند  آن
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. کرد کسي ديگر است ي عالي روان شد، احساس مي سرِحال و شاد به سمت مدرسه
با زن را تجربه واقعی ي  رابطهابتدای راه خود اگر چه تنها در عالم اوهام، اما امشب در 

  .کرده بود
  .گان متوقف شد عالي، چون ديوانهي  ي ورود به مدرسه در آستانه

ديدن کرديد، قول بدهيد  کنم بار ديگر شروع به خواب بيني مي طور که من پيش اگر آن«
  .»که باز هم خواهيد آمد

پزشِک اهريمني به او اعالم کرده . لرزشي ناشي از دلخوري در پشتش احساس کرد
ته را به اين مرِد کوچِک پس، او لحظات شيرين شب گذش. دوباره خواب خواهد ديد: بود

  !  مديون بود، که او را مجبور کرده بود مستراحش را رنگ بزند،ناپذير تحمل
. آدولف خشمگين قدم به کالس هندسه گذاشت، تمايل داشت چيزي يا کسي را بزند

 شديدايي  با روحيه. جا دود شده و به هوا رفته بود تمام لذتي که از ديشب برده بود، يک
  .ار پرداختآزرده به ک
هايش شنيد، از  کالسي ي ميان دو کالس از اين که نام دکتر را از يکي از هم در فاصله
  .جا پريد

ي او مشغول بحث و   دربارهجويان مدرسه دانشبرنشتين و نيومن، دو نفر از بهترين 
  .مجادله بودند
  :گفت برنشتين مي
بشريت قادر به شناخت و ي دوران ماست، در اثر زحمات او  ترين نابغه ــ او بزرگ

  .طور مداواي خود خواهد شد همين
  :نيومن پاسخ داد

نفعی به حال کنم که شناخِت ناخودآگاه هنرمندان را  ولي من گمان نمي. ــ شايد
اختالل .  هم بشوداز ميان رفتن آنانتواند باعث  برعكس، مي. هنرمندان داشته باشد

بخش انرژي و   که الهامای ل عصبيدهد، اختال عصبي است که هنرمند را شکل مي
خواهم شناخت  خواهم اختالل عصبي خودم را حفظ کنم و نمي من مي. خالقيت اوست

اصالً برايم مهم نيست که شايد در . بهتري از خودم موجب شود که آن را از کف بدهم
به . دهم که آدم بدي باشم ولي نقاشي کنم تر باشم؛ ترجيح مي حال اين حالت خوش

  .کنم، شادم ترتيب که موقعي که نقاشي ميهمان 
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  :برنشتين جواب داد
زيگموند فرويد با انسان سروکار دارد، نه . کند  ميات اختهکاو  ــ ولي کي گفته که روان

  .هنرمند
  :نيومن خشمگين گفت

تواني بين انسان و هنرمند فرق بگذاري؟ زيگموند فرويد با آتش بازي  گونه مي ــ چه
  .تر فکر کند ايست بيشب کند، او مي مي

زيگموند «جو طوري نامِ  چيز اين بود که دو دانش تر از همه شگرف. زده بود  بهتآدولف
دکتر فرويِد . گويند ريچارد واگنر يا ژروم بوش آوردند که گويي مي  را به زبان مي»فرويد
 خيابان بِرگ تا اين حد معروف بود؟ آدولف او را در حد يک متخصص 18ي  شماره
فکر را  هايي بود که جوانان روشن گذار نظريه که او پايه له به حساب آورده بود درحاليمح

جويان با چه احترام و دقتي  ي دانش آدولف شاهد بود که بقيه. شيفته نموده بود
ديد که او تنها کسي نيست که  مي. کنند جو را دنبال مي ي ميان دو دانش لهممجا
طور تنها کسي نيست که نام  د فرويد بوده است و هميناطالع از نقش حياتيِ زيگمون بي

  .شنود کامل او را براي اولين بار مي
گريخته در جريان  و فهميد، ولي کلماتي را که جسته دقت نمي جوهر اصلي بحث را به

شناخت، تنش، اختالل عصبي، ناخودآگاه،  مکالمات دکتر بلوخ و فرويد شنيده بود، بازمي
  ...1سانسور
  :تفاوت پرسيد شت به کالس، خود را نزديک برنشتين رساند و با لحني بيدر بازگ

 18ي  زدي هماني نيست که در شماره ــ اين زيگموند فرويدي که تو حرفش را مي
  خيابان بِرگ مطب دارد؟

  :برنشتين از جا پريد
به محض اين که ! ــ آره، خودشه و من هم آرزو دارم که روزي به ديدارش بروم

  شناسيش؟  چيه؟ مگر تو مي...کافي پول داشته باشم ي هانداز به
  :ماليمت گفت آدولف به

                                                 
شـود و موجـب بـروز آن در          ـ زماني كه تظاهر تمايالت ناخودآگاه در شكل اصيل سد مي          1

  .ـ م. شود گر يعني رؤيا ميشكلي دي
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  .ست گي ــ آره، آره، دوست خانواده
کرد که با اين جواب از پاسخ به سئوال طفره برود، نه اين که باعث چنين  تصور مي

پسرک تا شب دست از سرش برنداشت، با احترام به . واكنشي از جانب برنشتين بشود
مهرباني به او، و پيشنهاد هر نوع خدمتي در ازاي يک ديدار ساده با دوست او، 

  .گي او خانواده
  .تفاوتي پذيرفت آدولف همه را با بي

بردار نبود؟  کرد، کاله طور هم که او فکر مي پس به اين ترتيب شايد اين پزشک آن
 فکري أثير روشناحترام شغلي دکتر بلوخ، ت: هاي بسياري در تائيد او وجود داشت نشانه
رويي برنشتين نسبت به آدولف از موقعي  آمد او گذاشته است، خوش  که به نظر ميای

 رؤياآن ؛ بعد خصوصا آن روياکه متوجه نسبتي ميان آدولف و دکتر فرويد شده بود، و 
  ...هاي متوالي که او ديد و فراموش هم نکرده بود، اولين رؤيا پس از سال

ديدن کرديد، قول بدهيد  کنم بار ديگر شروع به خواب بيني مي طور که من پيش اگر آن«
  .»که باز هم خواهيد آمد

 در حافظه و ی پزشک جمله، تر از پيش تر از پيش، با بياني واضح باز، قوي آور، لج عذاب
  .کرد شد و بر وجدانش سنگيني مي ذهنش تكرار مي

  .عمل خواهد کردفردا پيش دکتر برخواهد گشت، به قولش : تصميمش را گرفت
افزود تا نزد خود وادار  به تعريف از خودش مي. خشنود، قدرداِن وفاداريش به خواب رفت
  .گردد فروشي به نزد پزشک معروف برمي به اعتراف نباشد که تنها به دليل فضل

دکتر فرويد بسيار سرد و . کرد پيش نرفت بيني مي طور که پيش فرداي آن روز آن
ی او، و با  دار در مقابل دركوفتن شادمانه ورد کرد، مثل يک بيمار تبعالقه با او برخ بي

بيني او  چون بياني ظفرنمون به او اعالم کرد که طبق پيش وجود اين که آدولف هم
  .ديدن شده است، به او وقتي براي ده روز ديگر داد موفق به خواب

  »اردمن را ديگر دوست ند«: جا به خود گفت آدولف هنگام خروج از آن
   هرگز او را دوست داشته است؟مگر راستي،

کاري براي بازگويي رؤيايش وارد مطب دکتر فرويد  ده روز بعد آدولفي رام و مايل به هم
  .شد

  .کنم بدانم که شما چه مشکلي داريد يي نيست، پسرم، فکر مي ــ هيچ نگراني
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شن کرد و پک سيگاري رو. زيگموند ايستاده بود، لبخندي به لب، شادتر از هميشه
  .محکمي به آن زد

رفتن براي مدتي به زني برهنه نگاه کنيد را  توانيد بدون ازحال ــ علت اين که چرا نمي
ي کوتاهي، يعني  به فاصله: توانم خبر بهتري هم به شما اطالع بدهم و حتا مي. فهميدم

  .شويد به محض اين که علت آن را به شما توضيح بدهم مداوا مي
  

   *     **    

  
هيتلر هر روز يک ساعت را در . روابط ميان وتي و هيتلر تناوبي خطرناک يافته بود

کردن  بعد از نوشيدن چاي پرتقالي و نشخوار. گذراند سالن تنگ و تاريک او مي
آورد، در گوشه ديگر سالن، با  اش را بيرون مي ي نقاشي هاي زنجبيلي، دفترچه کيک

  .شد زدن مي کردن از هنر مشغول قلم  حين صحبتشد، و در فاصله از مدل مستقر مي
  .کرد وتي مستانه عشوه مي

  قدر دور دولفي جان؟ ــ اين
  :داد هيتلر همواره پاسخ مي

  .سوزد هايش مي ــ پشه اگر زياد به شعله نزديک شود، بال
 به عنواِنشد چند جيغ کوچک  که سرخ مي گي، درحالي وتي نيز در روندي هميشه

 راهرو آن را به حساب فريادهاي پيش از ی درکشيدکه هر عابر ه مي مؤدبانیاعتراض
  .نهاد ارضاي جنسي مي

. بايست تا پايان کار پرتره را ببيند وتي نمي: طبق مقرراتي که هيتلر تعيين کرده بود
، شروع مجدد، کردنکرد، شروع و باز هم پاک  کرد، پاک مي هربار کار را شروع مي

اصرار داشته  وتي گويی کردن، کردن، و باز هم شروع پاککردن، شروعي نوين،  پاره
براي . ظاهر شود زشتميمونی ماده  روی طرحِ او همانند ممکنبه هر ترتيب  باشد
کردن  پايان و آوار هاي بي  حرافيبااش  خانه تر صاحب بيش تأثيرقراردادِن هرچه تحت
هايي که  روز به فردا حرفنمود، از ام ي هنر بر سر او، غرقش مي هايش در زمينه نظريه

ي هنر را ارج  کالمي در زمينه اما چه باک، وتي هم. هربار ناقض کالم روز پيش بود
طراز زني مدرن ــ و درواقع حتا به نيمي از  وگويي در سطحي باال هم نهاد ــ گفت مي
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  .داد دقت گوش نمي گفت به چه جوان مي  آن
 »پسرانش« او را با »يک روز«داد که  ل ميبرخي مواقع با حالتي رازآلود به هيتلر قو

 مقدس 1گويی خبر از ديدار گرال، »خيلي خوب«، »اگر که پسر خوبي باشد«آشنا کند، 
 چه کساني هستند، و نه خبر داشت که در »پسرانش«دانست که  هيتلر نه مي. داد می

  .گذرد کند چه مي ريزي مي شنبه که وتي برنامه ي بعدازظهرهاي يک برنامه
. ا اين که باالخره او هم اجازه يافت که در يکي از اين بعدازظهرها شرکت داشته باشدت

دانم  نمي«خواست به او بگويد  وتي کارت دعوت را خودش با فشاري ماليم، گويي مي
، به »کنم هرحال شما را دعوت مي  شما لياقتش را داريد يا نه، ولي بهواقعاًکه آيا 

با حرکت دادِن منظمِ کَفَلش از راست کنان در پله ها ورجه وورجه سپس . دستش داد
کردن  ، به راست براي تحريک اذهان و به چپ براي منکوبو چپ به راست به چپ

ها ايستاد و با   روي پاگرد پله. به راه افتادها، گويي که در حال پاروزدن باشد، اين ذهن
  :صدايي گرم رو به هيتلر گفت

 هميشه خيلي شيک »پسران من«شيد، دولفي عزيزم، ترين لباستان را بپو ــ شيک
  .هستند

ي  در روز موعود ساعت پنج بعدازظهر، هيتلر با گلويي خشک براي حضور در برنامه
اش  رسيد اوج رضايِت او از زندگي اجتماعي شنبه بعدازظهرِ وتي، که به نظر مي چاي يک
  . آمدپايينها  بود، از پله

طور که وتي  نان بود، همه مرتب و شيک همانسالن مملو از وزوز صحبِت جوا
ها به  حتا زيادي شيک و مرتب، بيست عطر مختلف از آن. پيشاپيش به او گفته بود

در حين ، پيچيده، جهنده ُپرشور، بردند را پيش میزمان  ی هم رسيد، ده مباحثه مشام می
 نبود؛ ندشنيد ه می در رابطه با چيزی کواقعاً، ندبر لب داشت نيز دائمی لبخندي اين که
شکارچيانی در کمين، آورد،   به جزيياتی که هيتلر از آن سر درنميغيرمستقيم  نگاه

  .که ظاهراً نه خبري از شکارگاه بود و نه از شکار درحالي
دستانش را دستاني نرم فشردند و جايي براي او ميان خود . هيتلر خوب استقبال شد

                                                 
همان تُنگي كه . در آن شراب خوردندگرال نام تُنگي است كه عيسي مسيح و حواريون در شام آخر -1

 در قرن دوازدهم و چكيد را در آن جمع كرد ژوزف آريماتي خوني را كه از پهلوي عيسي مسيح مي
  م- ـ ساخته شدسيزدهم شمار بسياري رمان و داستان بر مبناي جستجوي اين ظرف 
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کم حرف .  بنشيندانکرد چسبيده به ميزبان ميروي کاناپه گشودند، طوري که مجبورش 
آوردي با ديگران در سرريز کالم از دهانشان نبود،  زد، چرا که اصالً قادر به هم مي

  .زد درنتيجه دائم لبخند مي
ي  در فاصله. هاي دروغين بود ي زنبورها در ميان زنبور عسل وتي درست مثل ملکه

گفتند و  ي خود نسبت به زيبايي و جذابيت او ميبلعيدن دو نان بادامي با فرياد از شيفتگ
دوستش داشتند، او را . شدند اش از خنده منفجر مي ترين حاضرجوابي با کوچک

هاي مجذوب،  وتي، سيراب از تملق، گرم از نگاه. گفتند ستودند، مدحش را مي مي
  .شد ه غرق شکوفه ميدواند ي ُرزي ريشه چون بته هم

ي اين جوانان که  وجورتر از مجموعه تر و جمع تر، زمخت ساکت. کرد هيتلر حسودي مي
تواند به وتي  چيزي مي پرسيد او چه با اداي هر جمله تملقي بر زبان داشتند، از خود مي

رسيد که در  يي چنين آفتابي و درخشان، به نظرش مي شنبه در بعدازظهر يک. بدهد
 ...و خواهد فهميدروزي، باالخره ا. اش با وتي است يکي از جلسات روزانه

  .يقينأ.  و آن موقع اخراجش خواهد کرد...اش در نقاشي را استعدادي بي
هايت غرق شده، کسي ُمرده؟ عزاداري؟ يا اين که با کسي  ــ ِاهه، دولفي، انگار کشتي

  اي؟ به هم زده
هيتلر که از اين که . گانه آمد و کنارش نشست هيکل با لباني بچه ورنر، موبور و درشت

کردند، کمي شوکه شده بود، از  ز آشنايي صورت نگرفته او را با اسم کوچک صدا ميهنو
ورنر احساس راحتي کرد و مکالمه را چنين ادامه . جايش بلند نشد و تنها لبخندي زد

  :داد
  ــ کار و شغلت چيه؟

  .ــ نقاشم
  گفت؟ ي کوچولويي که وتي مي ــ آها، تو همان نابغه

  ــ عجب؟
  کشي؟ چي مي.  قبول داردــ او خيلي تو را
  .ها ــ مناظر، خيابان

  .يي عجيب در چشمان آبي و متين ورنر درخشيد جرقه
  ــ و لخت؟
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  .طور، البته ــ بله، لخت هم همين
  .کند روی طرف را کم میهيتلر با قاطعيت جواب داد، احساس کرد که 

  ؟مرد ...ــ لخت
  .من هر دو را دوست دارم. مرد، زنــ 

  .تي جواب داد که دهاِن ورنر بسته ماندبا چنان قاطعي
سپس، به همان حالت سابق . يي طول کشيد تا پسرک موبور خود را بازيافت چند ثانيه

طور  دانم که چه ــ مي. بازگشت و اين بار نگاهش به هيتلر سراسر حاکي از تحسين بود
اد تا جاي خود شان بسنجم ــ کپلش را روي کاناپه تکاني د ها را با ارزش واقعي قابليت

جاشدن رانش به ران آدولف چسبيد، چيزي که گلوي آدولف را  را باز کند و پس از جابه
  .خشک کرد

  شناسي؟ ــ اُستارا را مي
خود را برای رسيد  ها را برداشت و روي زانويش گذاشت، به نظر مي ي مجله ورنر دسته
  .کند شان آماده می مراقبت

ما عالقمنديم که معرف قهرمانان . نقاشي کنيي ما  ــ شايد بتواني براي مجله
هاي ستبر و عريان، در نبردهايی برادروار  ها را با سينه بايست که آن مي. ژرمانيک باشيم

  ...به نمايش گذاشت
  .وگو از اين موضوع سرخ شده بود حين گفت

ي ضديهودي را رسوا کند ولي  خواست اين مجله معذب، دلش مي. هيتلر پاسخي نداد
  :را به چند سئوال محدود کردخود 

کنيد، همين  ؟ مگر شما هستيد که آن را منتشر مي»ي ما مجله«گويي  ــ چرا مي
  جا هستند؟ پسراني که اين

ورنر زد زير خنده، ولي براي جلوگيري از اين که به هيتلر بربخورد سريع خود را 
  .وجور کرد جمع

حاال بين خودمان باشد اصالً اسمش کند،  فلس منتشر مي ــ نه مجله را النز فون ليبن
 کالس خود را باال ببرد، مثالًآدولف النز است، خودش به خودش لقب اشرافي داده که 

  .خودمان استوگرنه يکي مثل 
  ــ مثل ما؟



 يسهم ديگر                                                                                                72

 در مورد نژاد و آلمان موافق نيستيم، ولي هايش هذياناگرچه با ! جا ــ آره، مثل ما اين
  .اُستارا عامل پيوند بين ماست.  دارنداش را دوست همه فرهنگ قهرماني

زد؟ النز و اين  يي حرف مي اين ورنر از چه جامعه.  مانده بود»بين ما«هيتلر در اين 
  ...ها متعلق به کدام گروه اجتماعي بودند؟ جوانان؟ جوان

  :وتي خودش را به آدولف رساند و در گوش او زمزمه کرد
  .گذرد ميبينم که با ورنر بد ن ــ خب، دولفي، مي

  :آلود اما مهربان گفت ها بيسکويت تعارف کرد و با لحني سرزنش به آن
  !باز کوچولو، برو ــ حقه
زد ميان  ها دور شد، يا بهتر است گفته شود در حين اين که به هر دو چشمکي مي از آن
  .ها قري داد و دور شد مبل

زه متوجه تا. حرکت بي. زده سرد، يخ. هيتلر احساس کرد پيکرش سربي شده
او در يک . گراست جنس فکر کرده بودند هم. تفاهمي شد که به وجود آمده بود سوء
  .به دامِ يک خطا افتاده بود. گرايان بود جنس ي مالقات جمعيِ هم جلسه

  .ناگهان از جاي برخاست و ايستاد
  .گردم به اتاقم برمي. کنم حالم خوب نيست ــ احساس مي
  :ورنر زمزمه کرد
  .کنم ات مي مراهيــ من هم ه

ي  تواند در آستانه طورکه جواني در سن و سال او مي هيتلر عصبي، لرزان درست همان
ها،  ی موانع داخل اتاق را پشت سر گذاشت، پاها، صندلي بيماري کزاز بلرزد، همه
جا با  در اين. گرفته باالخره به راهرو رسيد ها و نفس ها، سيني ميزهاي عسلي، پشتي

ترين کالمي، موجبِ هيچ واكنشي  آوردن کم شد که رفتن او، بدون برزبانتعجب متوجه 
  .نزد ديگران نشد
  .يي تيز کرد ورنر کنار او خنده

  .ــ جدي خيلي سريعي
  .رم باال بگيرم بخوابم ــ من مي
  .آم ، من هم ميباشه ــ خب

 دنبالش هب واقعاًورنر ها باال رفت تا اين که متوجه شد که  هيتلر چند قدمي روي پله



 73                                                                                  اريك امانوئل اشميت

  :به سوي او بازگشت و با خشم گفت. روان است
  آيي؟ کني؟ کجا مي کار مي ــ چه

دانست چه  ي خشمگينِ هيتلر تمرکزش را از کف داد، نمي يي با ديدن چهره ورنر لحظه
  .کند فکر کرد هيتلر شوخي مي. بايد بکند
  .يي را که ميانشان فاصله انداخته بود را با عجله طي کرد دو پله

  ...تعارف بود ـ باشه، حاال که با تو بايد راست و بيـ
  ...و هيتلر احساس کرد که بدني به او چسبيد و دهاني

! واكنش! زودباش. به خود هي زد. کرد آمد باور نمي چه را که به سرش مي  آن
  ...نبايد بگذارم! واكنش! به من چه اگر بيافتد! بده ُهلش!  اش بزنپس! گيرب را جلوش

ي لباسش پوشيده از لجني  سينه. زده، با فريادي عقب کشيده بود  وحشتولي ورنر
  .هيتلر روي هيکلش استفراغ کرده بود. زردرنگ و نرم شده بود

دولفي، دولفي، به من جواب بده، ! پس راست بود که تو مريضي! کثافت! ــ کثافت
  .برگرد، از تو دلگير نشدم

هر سه قفل را بسته بود، و . پناه برده بوداما هيتلر پيشاپيش فرار کرده و به اتاقش 
  .زد  دور ميز اتاقش قدم ميکانخشم
اين که يک مرد با او الس زده؟ يا اين .  او را رنجانده استترچيزي بيش دانست چه نمي

کاره در نظر گرفته شده؟ و يا اين که زود متوجه داستان نشده؟  که به عنوان پسري اين
کردن؟ همه باعث سوزش او بود،   روي هيکل او استفراغزدن ورنر؟ موفقيت در پس عدم
  .ی سرافکندگی مايه
اش، دردش نيز  موقع هاي به واكنشکردن افکارش، با بازسازي  وجور مرور با جمع به

سرعت در ذهنش تنها جوهر قضيه باقي  به. يافت میيافت، مجدد خود را  کاهش مي
 وتي، ...کاره است  کند که اينبايست که وتي در مورد او تصور نمي. وتي: ماند
  .گرايان تعلق ندارد جنس بايست بفهمد که هيتلر به کلوب هم مي
 ــ که تسکيني براي او هم به تائيد وتی هم برساندخواست اين تسکين خاطر را  مي

اغراق  خالی از آورد، هرچند که  هايي که به زبان مي خواهد بود ــ که او بداند که ستايش
اند، و از جانب يک مرد بوده، مردی واقعي، مردي که به  ، اما صميمي بودهو نادر بودند

  گونه بايد قانعش کرد؟  آيا باور خواهد کرد؟ چه...زنان متمايل است
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  .بايست نسبت به وتي اظهار عشق کند مي: آسان، درخشان و ُپرنبوغ. راه حل را يافت
 اتاقش خود را از اول شويي داخل رو هايش را مسواک زد، جلوي شش دفعه دندان
 و از تن بيرون آورد، هربار شلوارش را پوشيد ، هر چهار پيراهنش راشست و تميز کرد
 که موقع راه رفتن از خود اثر باقي مالی کرد حدي واکس هايش را به مرتب کرد، کفش

کردن  بايست براي قانع مي! آمد چيز مشکل به نظر نمي هيچ! مهم نيست. گذاشت مي
  .شد  ميوتي آماده

 وشو ــ برايش روشن بود، مراحل بعدي اما فعالً ابتداي طرح ــ بخش مربوط به شست
  ...هنوز در ابهام بود

  .کنيم البداهه حرکت مي في. مهم نيست
  .افزود ي خود مي ي گفتار نظاميان بر روحيه با در پيش گرفتن شيوه

گونه  تا ببينيم که نبرد چهشويم  بريم، و منتظر مي يورش مي. رويم  ميپايينها  از پله
  .رود پيش مي

با استقرار چندين نفر در خود، . طورخاص دوست داشت هاي مذکور به  را در ترکيب»ما«
  .شايد در انتهاي راه يک نفري باقي بماند

اند و وتي هم مثل هميشه، سر وقت  ساعت ده شب، با آگاهي به اين که پسرها رفته
  . رفتپايينرفته که بخوابد، در سکوت کامل 

  :آلوده شنيد بعد از زدن چند ضربه به در، صدايي خواب
  ؟خبره ــ کيه؟ چه

  .ــ منم، دولفي
ي آخر ترسيد که شايد زيادي رسمي به  گفت آدولف، ولي در لحظه بايد مي. ترديد کرد
  .نظر بيايد

  .ي نگران وتي از درز آن پيدا شد در باز شد، چهره
  .نر به من گفت که شما مريض بوديدــ دولفي، حالتان بهتر شده؟ ور

ساعات پيشين توي : آدولف نزديک بود با شنيدن نام ورنر راهش را کج کند و برگردد
چسبيد، انگار  نما براي بار دوم به او مي صورتش پرتاب شد، اين موجود وحشتناک زن

  خواهد راحتش بگذارد؟ نمي
  .ه بگيردجسورانه سيخ ايستاد و تصميم گرفت که سئوال را نشنيد
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  .ــ وتي، چيزي را بايد به شما بگم
  ــ چي، دولفي؟

  .ــ چيزي بسيار مهم
صبرانه  زد، وتي بي هايش کمي جلوتر برود، پاهايش را به هم مي توانست در صحبت نمی

  .تواند حرف بزند ها نمي تصور کرد که شايد روي پاگرد پله
داشتم خودم را آماده . نکنيدولي به من نگاه . ــ بياييد داخل دولفي عزيز، بياييد

  .کردم که بروم بخوابم مي
  .هيتلر همراه او به سالن قدم گذاشت

  .کنيد ــ خب؟ چه اتفاقي افتاده؟ داريد من را از نگراني ديوانه مي
گزيدکه همه با اوضاع سازگاري داشت، اما کار نکرده  ها و شرايطي برمي وتي لحن، واژه

  .خواند راي اولين بار طرح کاري را مييي که ب درست مثل هنرپيشه. بود
  ...ــ من

  ــ خب؟
  .ــ شما را دوست دارم

.  باز مانده بودخطا کردن در پاسخ بعدیيي ترديد کرد، دهانش در هراس از  وتي لحظه
  .تصميم به لبخندي سخاوتمند و مادرانه گرفت

  .طور، دولفي عزيز، من هم شما را خيلی دوست دارم ــ من هم همين
هيتلر نتيجه گرفت . يي کوتاه ترديد بر او غالب شد  لحظه»خيلی«ي  گفتن واژهبراي 
  .تواند پيشروي کند که مي

  .مقاومتي در کار نيست! ها حمله، بچه
  :با تأکيد عمدي بر کلمات گفت

  . دوست ندارم، من عاشق شمام»خيلی«ــ نه، وتي، من شما را 
  .وتي سر جايش خشک شد

  !گی حمله همه!  ورنر با ما کرد عمل کنيمکه طوري همان! حمله کنيم
ي ميان خود و وتي را طي کرد و هيکل  ها دو قدم فاصله داده و هيتلر مثل عصاقورت
  .ي او را محکم در آغوش کشيد درشت و خارج از اندازه

شود از ميان بازوانش ليز خورد و  وتي درست مثل بادکنکي که بادش خالي مي
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  . نبودآغوش هيتلر خالي شد، گويي از اول هم چيزي. کشان روي زمين افتاد سوت
  .کرد هق هق کنان گريه می وتي ملتمسانه بر قالي افتاده و

  .قدر مأيوسم کردي  آه که چه... دولفي...ــ دولفي
صدا به سخن آمده و با  هنگ سربازان در او همه يک. هيتلر فکر کرد اشتباه شنيده

  :گفت تعجب مي
  ! أيوســ ِاي بابا ديگه چرا م

  .ي وتي در آرامش به مرد جوان زل زده بود کرده چشمان زيبا، مرطوب و پف
 ...وگرنه من هرگز. ها هستيد، مثل پسران من کردم که شما هم مثل آن ــ تصور مي

 اوه ...شدم  هرگز مدل شما نمي...بودم آه نه، هرگز تا اين حد با شما مهربان نمي
  !قدر بد شد چ...خداي من

زنان به شيوني  وتي فرياد. ريختن تمرکز هيتلر را به کمال رساند هم  پي آمد بهچه در  آن
که حتا قادر به تنفس ميان فريادهايش  درست مثل کودکان شيرخواره پرداخت، طوري

  .هايي بسته، و غرق در سيالب اشک شده، پلک يي سرخ نبود، دهاني کامالً باز، چهره
مندانه  بيدار کرد، وتي را به او سپرد، سپس رضايتهيتلر رفت و خانم شتولز همسايه را 

 عجيب وتي زياد هم مهم نبود، به او نشان داد که با چه واكنش. به اتاقش بازگشت
  .کرد اش مي گي خود را به انجام رساند و اين راضي ي مردانه وظيفه. کسي طرف است

  .و به خوابي سنگين فرورفت
  

*     *     *  
  ا نيست؟ــ سيگار من مزاحم شم

هايي خشک که شبيه به  دکتر فرويد دود سيگار برگ هاوانايش را در دم و بازدم، با پک
  .داد ي مربا بود، پس مي کردن در يک دبه باز

کند،  ــ در رؤيايتان دکتر بلوخ نقش پدر را دارد، ولي نه پدري خشن که پسرش را له مي
رش را به دنياي افراد بالغ برعكس، پدري مهربان، آزادانديش، شاد، هوشيار که پس

آيد، تمام نمادهاي انبساط خاطر را با خود  وقتي که با کالسکه به دنبال شما مي. برد مي
کت و شلوار اسموکينگ معرف جشن و شادي، خرمي با شامپاين، سبکبالي با : دارد

  .برد، زن است جا مي مقصِد ناشناسي که او شما را به آن. کند آوازي که زمزمه مي
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آورد،  با هر پک صداهايي مثل دهان نوزادان درمی.  زدیکويد به سيگار هاوانايش ُپفر
فشرد تا از آن دود خارج کند و حريصانه ببلعد، سعادتمندانه مسير داخلي ابر  پستان را مي

. هايش بزند رسيد که مخفيانه آروغي هم در شُش شيري را دنبال کند و حتا به نظر مي
  رفت؟ اين دود کجا مي. بلعيد داد، مي  پس ميتر از آن چيزي که بيش

هاي صاف، سياه و آرام  آب. شويد شدن به قايق از کالسکه پياده مي ــ سپس براي سوار
  . جنسي شما داردتمايالتکنيد نشان از  که شما روي آن سفر مي

  ــ ببخشيد؟
يتان را خفه ها گي ي انگيخته ايد، همه ي جنسي را پس زده ــ شما تاکنون هر نوع رابطه

اين . يا الاقل به خواب ببريدشان. ها را از ميان برداريد ايد که آن ايد، کوشيده کرده
ی وضعيتي هم هست  ولي اين نشانه. وضعيت نيازهاي شما در ابتداي رؤيايتان است

  . داريداسرارآميز، آرزوی ترکش راما در ابتداي ورود به کاخ که ش
د که رؤيايش را با طرحي ديگر مجدد زندگي کر آدولف غرق لذت بود، احساس مي

رنگ، زير چراغي سفيدرنگ، زنده،  بی. تر فکرانه يي روشن کند، منتها اين بار با درجه مي
حال احساساتش را بدون  ، و درعينيافتند هايی که به خطوطی تنزل می حجميي، با  جيوه
  .در قطعاتی مجزاتر، برنده و  يافت، حتا صريح يي دوباره باز مي ترين خدشه کم

خانه است، اما در منطق شما،  توان تصور کرد که اين ساختمان يک فاحشه ــ مي
اسرارآميز گي، تاريکي،  ، تيرهبنا ی همه. ي زن ي زنان است، يا بهتر بگويم، خانه خانه
اين زن شاملِ سه . روند، سمبل زن هستند کجا میکه معلوم نيست به هايي  هپل، بودن

 موفق به واقعاًها، شما  ، مراحلي که در انتهاي آنکنيد می که شما طي شود مرحله می
  .ايد  شدهآغازگرسفري 

  .فرويد با ابرواني درهم به سمت آدولف خم شد
  .ــ بدميد

هوا مجدداً حرکت درون او را از سر . آدولف متعجب، دهانش را گشود و اطاعت کرد
  .کشيدن را از ياد برده بود  نفسي تعاريف فرويد شده بود که حدي شيفته به. گرفت

 و زيبا که شما را همه رنگشويد، همان زنان  رو مي ها روبه ــ اولين گروه زناني که با آن
همان چيزي که يونانيان دقيقاً اند؛ مرغ عشق،  زنند، پرنده نيشگون گرفته و سوزن مي

. کنند يز تکلم نميهايي که حتا زبان انسان را ن خواندند، يعني همان  مي»بربر«باستان 
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براي شما، زن يک حيوان . به اين ترتيب زن برای شما موجودی مطلقا غريبه است
  .است

  !اش زدن بسه، بقيه خب ديگه دکتر، قسطي حرف
  :آرامي ادامه داد دکتر فرويد به

اين زنان . کشند هاي شخصي زندگي شما را به تصوير مي ي دوم زنان درگيري ــ دسته
 ديدن شما های بالقوه از معشوقهورزي، اين  درنتيجه آماده براي عشقکامالً برهنه و 

کوشند خود را از ضرباتي  کنند، و مي نام شما را به فرياد تکرار مي. شوند زده مي وحشت
بله، نام شما : کند دکتر بلوخ حقيقت را عيان مي. که شما وارد خواهيد کرد مصون بدارند

بايست در تشخيص شما  هستيد، و نه خوِد هيتلر، نميهيتلر است، ولي شما فرزند هيتلر 
بسيار . ايد هاي پدرتان براي من استنکاف کرده شما هميشه از شرح بدي. به خطا رفت

هاي  به نفع شماست که تمامي صحنه. ي آزار شماست ستودني است، اما اين مايه
  .خشونت را که شاهد بوده ايد برايم بگوييد

  ... من...ــ نه
خورديد، او برادران، خواهران و  خوبه، آدولف، فقط شما نبوديد که کتک ميــ همين 

  زد؟ مادرتان را هم کتک مي
  .آدولف ساکت شد

دکتر فرويد نگاهی خشمناک به سيگار خاموشش انداخت، گويی مورد توهينی شخصي 
  .قرار گرفته باشد

و .  شده استي عاشقانه ــ از همين رو خشونت براي شما تبديل به مدلي از رابطه
پذيريد که جالِد مادرتان  کنيد، شما نمي حاال، شما پذيرفتن نقش جالِد زنان را نفي مي

 پاهايتان وسِطدهنده  براي اين که هيواليي نشويد، در رؤيايتان دردي آزار. باشيد
همان بهتر که يک فرشته باشيم تا . کنيد خودتان خود را عقيم مي: کنيد احساس مي

  !اين که يک مرد
شد، لذتي  يي از اين که به عنوان پسري خوب از او تعريف مي طرزاحمقانه آدولف به
  .ناپذير حس کرد توصيف

  .فرويد انگشت اتهام را به سمت او گرفت
شود، فعالً فقط  ها را دربياورد، فقط مرتکب حماقت مي خواهد اداي فرشته ــ آن که مي
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  .ديگران را آزار خواهيد دادرت تداوم اما در صو. کشيد خودتان از اين موضوع رنج مي
  :کنان گفت ناله

  .ــ سيگارتان خاموش شده
  :سردي پاسخ داد دکتر به
  .دانم ــ مي
کرد، به  گر نفوذ مييد کيهيجانات ميان آن دو به . چيز در اين فضا آرامش نداشت هيچ

  .نمود تصادم ميبا يک ديگر  و خورد وول میآمد،  پرواز درمی
به . کند سوم دکتر بلوخ، شما را به سوي زني تقريباً برهنه هدايت میي  ــ در طبقه

گي و بيماري را از   کشيده، شما قادر نيستيد زنانهزيادی دليل اين که مادرتان عذابِ
کند، بدون واكنش به محيط  زن در نور يک شمع استراحت می: گر تفکيک کنيديد کي

گويد که وقت آن رسيده که مرد  به شما میکردن زن،  دکتر بلوخ با برهنه. خارج از خود
دست زماني که شما . دارد كردن زن وامي او شما را به لمس. زن از آِن شماست: شويد

گشايد و به شما لبخند  زن چشم مي: افتد ، چيزي بنياني اتفاق ميبريد ی زن می به سينه
تر معناي آن  ن مهمو از آ. معناي اين امر اين است که او شما را پذيرفته است. زند مي

  .ايد اين است که شما آزارش نداده
  .اصال ترس اينکه آزارش دهم در من نبودــ آزار؟ ولي 

آيا شما از . پريد کند، که از خواب مي اين امر چنان هيجاني بر شما غالب مي!  ــ چرا
  ايد؟ سينه شير خورده

  ــ ببخشيد؟
. اين پزشک متعجب بودگرفتن با  آدولف خودش هم گاهي از دشواريِ رابطه

ها بود  کرد که هربار مجبور به تکرار آن  يا چنان متعجبش ميو هاي او عصبي پرسش
  .ها ايجاد کند تا فرصتي براي دريافتن آن

  .ــ بله
  ي مادرتان تغذيه شده است؟ ترين خواهرتان، آيا او هم از سينه ــ و جوان

  .ــ نه
  ــ چرا؟
  . ناخوش بود...مادرم. ار بچه گذاشتيمخواهرم را نزد پرست. دانم ــ نمي
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ي کوتاهی پس از آن سرطان سينه گرفت و از  قدري ناخوش که به فاصله ــ بله، اين
شما خود را قانع . کنيد چنان احساس گناه مي  شما هم از آن به بعدو. آن هم ُمرد

ا از  بوده که با مکيدن قدرت حيات از او، زندگي ر، آدولف،ايد که تقصير شما کرده
  !شنويد، آدولف، غلط است صدايم را مي! اين خطاست. ايد وجودش بيرون کشيده

. گرفت يي در برش مي انرژي ناشناخته. کرد طرزعجيبي احساس سبکي مي آدولف به
  .کشيد آزادانه نفس مي

ها، آرزوي مرگش را  ي پسربچه ــ آدولف شما قاتل پدرتان نيستيد، حتا اگر، مثل همه
هيچ . اند ها هر دو از مرگ طبيعي مرده آن. طور مادرتان را هم همين. هم کرده باشيد

شما حق داريد . شدن زندگي شما بشود نوع احساس گناهي نبايد باعث کرختي و يا هدر
  .بخت باشيد که خوش

ها  اين اشک. ي آدولف بي آن که خود نيز متوجه باشد غرق اشک بود پهناي چهره
تولد  چون نوزادي تازه هم. داد وشو مي دردهايش را شستاش را، اضطراباتش را،  گذشته
  .کرد  نظافت مييافته

بدون نياز به چاقوي جراحي، بدون نياز .  شاهد تولد مجدد اين جوان بودمهربانانهفرويد 
نمودن خون، فرد نااميدي را مداوا کرده بود؛  کردن تن انسان و جاري به برش، بدون پاره
شبحي . خاست راز کشيده بود و مردي به جاي او از آن برمياش د نوجواني روي کاناپه
توانست به آن  شد، شبحِ چيزي که آدولف هيتلر بدون مداوا مي از ميان برداشته مي

شايد هم يک « فرويد با خود انديشيد، »يک بدبخت بدون ترديد«. تبديل شود
  .» نکنيمداند؟ خوبه، زياد به خودمان دسته گل تقديم کار، کسي چه مي جنايت

اول اين که : هايش کرد و به دو چيز انديشيد فرويد نگاهي به سيگار خاموش در دست
ن که باالخره بايد يکردن شغلش نخواهد بود؛ دوم ا به هيچ قيمتي حاضر به عوض

  .سيگار را ترک کند
کبريتي خارج از اندازه برداشت و کوشيد سيگار برگ هاوانايي را که در اثر خاموش 

گرفت،  داد و دوباره جان نمي متوالي مثل يک جنازه بوي خاکستر سرد ميهاي  شدن
  . روشن کند

  :ناگهان سومين ايده در ذهنش درخشيد
  ــ راستي چرا سيگارهاي کوچک نينا را امتحان نکنم؟
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*     *     *  

  
  چه که آن شب اقرار کرديد حقيقت دارد؟ ــ دولفي آن

  !ــ حرف مرد يکي است وتي
  .داد راحي از وتي با قلم سرکشش ادامه ميهيتلر به ط

  ــ به نظر شما من زيبا هستم؟
  . اين که روشن استآره بابا، ــ

  خواهيد؟ ــ من را مي
  .ــ حرف مرد يکي است

خشک و  کامال یلحنزند،  خودش هم تازه متوجه شده بود موقعي که از عشق حرف مي
 چرا و چون بیُبرنده، آمرانه و طرز بيانش قطعيتي . شود بر کالمش حاکم می   نظامي
بودن يقيناً  يقين کمبود رمانتيسم در آن آشكار بود اما در آمرانه و خشن يافت که به مي
  .کرد لرزشی رويايی احساس میوتي زير تهاجم کالمي او . زی کم نداشتيچ

  .دانيد که اين امري ناممکن است ــ ولي دولفي، شما خوب مي
  واند مانع اين شود که من عاشق شما باشم؟ت چيزي مي ــ غيرممکن؟ چه
 مداد، پاکن و ذرات ی مشترِک توطئه: را خط خطی کردي کاغذش  و با خشم صفحه
  .شد که اين چهره را در دفترش ثبت کند کاغذش مانع مي

توانم خود را در اختيار شما بگذارم، شما اين را  ــ غيرممکن است دولفي، من نمي
  .دانيد خوبي مي به
  .کرد دانست، وتي هر روز بعدازظهر داستان زندگيش را نشخوار مي ه که او ميالبت

 من براي ابد دور مردان را ...توانم خود را در اختيار شما بگذارم، چرا که من ــ من نمي
  .ام خط کشيده

از . کرد ي جگرسوزِ ازدواج ناموفقش را تعريف مي و بارها و بدون هيچ تغييري حماسه
هايي که در دوران  بوسه. اجبار به شوهري پذيرفته بود الويي که بهمرد خشن و پشم

اوتاِن  در آخر، آن شب وحشتناِک زفاف، آن اوران. زد نامزدي حالش را به هم مي
جهيد و فوران  برد، مي زد، لذت مي زمان غُر مي دريد، هم خوفناک که شکمش را مي



 يسهم ديگر                                                                                                82

دارش روي پنجره در معرض  لکهی  شرم او در صبح روز بعد، وقتي که ملحفه. کرد مي
عزمش برخالصي هرچه زودتر از دست اين مرد و سپس از . ديد عابران گذاشته شد

 را در آن از زمانی که قوانين مجبورش کرده بود تنفرش از تن خودش، .تمام مردان
اش از همان صبحي که به  اش، آسايش خاطر و رهايي نااميدي. اختيار جالدش بگذارد

  .دند که بيوه شده استاو اطالع دا
بينيد  اگرچه که من شما را خيلي دوست دارم اما مي. بينيد دولفي، خيلي دير شده ــ مي

  .که شما دير رسيديد
وآمد  گرايان رفت جنس حدي از تمنایِ مردانه متنفر شده بود که فقط با هم  وتي به

 را اش گي ن زنانهآنا. دهند ها هيچ اشتياقي نشان نمي دانست آن کرد، چرا که مي مي
  .داشتند  پاس ميآن که آن را بيااليند بی

ها هستم، هرچند که هنوز در اين  ــ متوجه هستيد دولفي ، من تا حدودي مادر آن
  .وسال نيستم سن

او اصالً نزديکي و . آمد تر از بقيه به مذاق هيتلر خوش مي اين بخش از داستان کم
توانست هضم کند، حاال اين که خودش هم  يگراها را نم جنس جا بودن با اين هم يک

  .ها تلقي شود ديگر بدتر يکي از آن
اين قضيه هم نه هيچ . ــ وتي احساسي که من نسبت به شما دارم قوي و اصيل است

  ...من. انپسرهايت هاي ظاهري دوست ارتباطي با شوهر سابق شما دارد و نه با تملق
  .بدهمخواهم به شما گوش  من نمي. ــ ساکت شويد

زی در بر داشت، نه لوندي و يخشم دروغينش چ. رمق بود کردنش بسيار بي مخالفت
چون امتناعي آشکار،  کشيد، جمالتش را هم او جمالتش را مي. طنازي بلکه اختالل

: گويد کرد، بخشنده و خطاپوش بود، گويي در پس ذهن خود مي کوبنده ادا نمي
  .»آيد نميفهمم و در اصل بدم هم  منظورتان را مي«

هايي از توافق  ي، با نشانهي فارغ از هر تجربه. اين وضعيت براي اشباع هيتلر کافي بود
. بايست برخورد کند گونه مي دانست که چه وپايش را گم کرده بود و نمي دست

ی  در آن يک شنبه .چيزی ديگرتر ژست بود تا  خصوص که تمايلش براي وتي بيش به
ديگر با اين که لهيب درونش را که کاری کندخوب است که بود او تصور کرده  نحس
حاال که اين شناخت به دست آمده . گراها عوضی گرفته نشود، خاموش کند جنس هم
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در نظر خودش حاال ديگر او . کرد تررفتن احساس نمي است ديگر نيازي به پيش
روز . فلبر خيابان 22ی  ي شماره  نظر ديگران پانسيونر خانهدر. معشوق رسمي وتي بود

و حتی شايد از نظر وتی هم چيزی .  او چنين چيزی بود،گراها جنس شنبه از نظر هم يک
  ...بيش از اين نبود 

چه را که او قادر نيست در اختيارش گذارد،   خواست هيتلر آن  ميراه و توجه به هزار وتی
 با ست کرد،توان برای سوء استفاده از اين موقعيت هر چه می و هيتلر هم. فراموش کند
رفتن و او را در  تر آميز شور و تمنای خود از هيچ فرصتي براي قدمي پيش ابراز مبالغه

تر دوست بدارد،  چه بيش  او را هراين کمبودموقعيتي قراردادن که براي جبران 
سرعت به مادر و  حدي از اين موقعيت استفاده کرد تا وتي به او به. گذشت نمي

  . تبديل شدخدمتکارش
تر  تر و کم شست و او ديگر هرچه کم هايش را مي داد، لباس  ديگر وتي غذايش ميحاال

ي اتاقش  کرد، فقط در حدي که اجاره جا مي هاي مردم را جابه در ايستگاه قطار چمدان
ه کند، درست همان يي چندساعتي که راحت از آِن خودش باشد را ته را بپردازد و هزينه

  .ي عالي نقاشي است که او در مدرسهکرد  ساعاتی که وتي گمان مي
ي زيبايي  يي که معشوق بيوه نقاش جواِن باآتيه: چيز بر وفق مراد بود از نظر هيتلر همه

ظواهر برايش کافی بود، وگرنه روشدنِِ دست نقاشی که . کرد بود که تر و خشکش مي
اش  جارهی خسيسی که ا رود و بيوه کشد، عاشقی که با معشوق به بستر نمی نقشي نمی

تمام اين واقعيت با . آيند نبود کند، زياد هم خوش را درهرحال تا دينار آخر دريافت می
نظر هيتلر نسبت به وتي خوانايي داشت، وتي در نظر او چون پالتويي در روزي برفي 

  .بود
توانست تبديل به معضلي شود، اين طرحِ  چنان در ميان بود و مي تنها مشکلي که هم

  .لعنتي بود
هايِ قطار  هايِ ارزانی که در ايستگاه گرفته از رمان تي به لحني شاعرانه و هالووارِ وامو

  .آمد شد به شعف مي عرضه می
  !شدن اين پرتره يکي از زيباترين روزهاي زندگيم باشد کنم که تمام ــ فکر مي

 وتي. آورد هايش کم مي کردن دفتر نقاشي هيتلر هر روز بيش از روز قبل براي مخفي
خواست  کرد؛ مي آورد، دنبالش مي شد، حرصش را درمي نزديک مي: جسارت يافته بود
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  .اش را نسبت به خود ببيند نوع نگاه دولفي
توجهي وتي براي  يي بي از لحظه. ی اين وضعيت يافت حلی براي ادامه هيتلر راه

فت و باشتاب به پراتر ر. هايش در يکي از کشوها استفاده کرد برداشتن يکي از عکس
کردند،  شان مي گران را دعوت به نقاشيِ چهره ي که گردشيجوها ها و دانش ميان نقاش

تر شرم کند ــ عکس  شد کم گر ــ اين انتخاب باعث مي رفت سراغ پيرترين صورت
  .اش را به سمت او گرفت وتي و دفتر نقاشي

  .ساعتي بعد، در قبال چند ِهِلر، باالخره صاحب جنس شده بود
  .گونه آغاز کرد ي نقاشي را بدين برنامههمان شب 
  .ام کنم که به آخر کار رسيده ــ فکر مي

  ؟واقعاًــ 
  ...کنم ــ فکر مي

براي تکميل نيرنگش، کوشيد وانمود به کارکردن کند، مدادي به نقاشيِ 
پس از سه دقيقه، با وحشت متوجه شد که مشغول نابودکردن . شده زد آماده ازپيش
  .يي گزاف به دست آورده بود  با هزينهيي است که گنجينه

  .پريد و جلوي پاي وتي زانو زد و نقاشي را جلويش گرفت
  !دييــ خب بفرما

سرخ شد، چند فرياد کوچک در گلو سر داد، و سپس چشمانش . دهاِن وتي باز مانده بود
  .ُپر از اشک شد

  !ز استيانگ ــ شگفت
  .خودش را بازشناخت

برايش شام آماده کرد، . ست شاعرش را تا شب رها کندخوا غرق در شادي، ديگر نمي
هايش را اتو کشيد، کمي از عرق خانگي قديمي  خريد، لباسبرگ  رفت و برايش سيگار

. هايش را برايش واکس زد و برق انداخت شب پوتين به او خوراند و درست هنگامِ نيمه
د ماند، سرشار از گانش باقي خواه شناس، مطمئن به اين که براي اعقاب وآينده حق

داري و  خانه. کرد که خوب بلد بود ي توان خود را در تنها چيزي صرف مي انرژي همه
  .تميزکاري

شب گذشته دست از سابيدن کشيد، ناتوان، نفس کم آورده بود، بار  نيم ساعت از نيمه
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گر يي ولو شده بود، خوراند و نگاهي ستايش گر گيالسي ليکور به هيتلر که روي کاناپهيد
  .کرد به طرح انداخت که روي بوفه خودنمايي مي

  ؟الهام بخش تو نيستمــ بگو ببينم دولفي، من به نوعي 
  .هيتلر، کرخت از تأثير الکل و هضم غذا، با سر تائيد کرد

  . منالهام بخشِ مني وتي، الهام بخشــ تو 
  .حق با اوست
  .تر از برده است الهه قشنگ

  
*     *     *  

  
های برف  پالتويش از دانه.  خود را پشت درختي ناهموار مخفي کرده بود.آدولف ـ هـ

شد، گاهي با خودش حرف  پا مي پا و آن اين. سفيد شده، در انتظار بودکه زن خارج شود
  .زند تا خود را گرم کند زد، مثل کسي که به خود سيلي مي مي

 برايش توضيح سادگي مسئله را به. اش را بگيري به محض اين که آمد بايد يقه
  .دهي مي

. آلوده و سبک در ارتفاع قد او شناور بودند هاي برف خواب دانه. باريد نرمي مي برف به
چسبيدند،  ها مي شدند، به مژه مانع ديد مي. اند تنبل، گويي هنوز تصميم به افتادن نگرفته

 داشتند، ولي به محض رسيدن به زمين، در هيئت مايعي  واميتأخيرحرکات را به 
  .کردند شدند و سطح خيابان را سياه و درخشان می رنگ محو مي سياه

چيز از کف  اگر يکي دو ثانيه تعلل کني همه! می شنویهمين که عبور کند صدايم را 
دهي و ديگر هرگز اين کار را  اش اين است که تو شهامتت را از دست مي معني. رفته

  .نخواهي کرد
او مأموريتش را تحت هر شرايطي به انجام . ستاده بود، جسورانه، ايلرزان از سرماآدولف 

  .خواهد بشود، موضوع حياتي است رساند، هرچه مي مي
از موقعي که مطب دکتر فرويد را ترک کرده بود احساساتي متضاد و همواره خشن به 

در ابتدا، به مدت سه روز از سر شوق انبساط يافته بود؛ رها شده از . سراغش آمده بود
اش، درست مثل يک زنداني آزادشده،  گي سالي باکره ناهي کهن، به کهناحساس گ
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سپس به کشف تنهايي . ي جهان به رويش گشوده شده بود دروازه: زد پرسه مي
نه پدر و مادري، نه دوستي، نه : آوري که تا آن زمان از سر گذرانده بود نائل آمد حيرت
رددل کند و نه کسي که مدل زندگيش ی، نه فرِد نزديکي که بتواند با او دي باخته دل
هاي طوالني از  ها و رازهاي زندگيش، آدولف سال کردن ناهمواري براي پنهان. باشد
چيز تسلط داشت،  گان فاصله گرفته بود، او بارويي ساخته بود که از فراز آن بر همه همه
د، بارويي ز جا حرف مي بارويي که از آن. رسي به آن را قطع کرده بود تهاي دس و راه

کس را به آن راهي نبود و حال تصميم  گزيد، بارويي که هيچ جا سکوت مي که در آن
  . بپردبلندا پايينگرفته بود از آن 

تنگي در يک پالتوي مخملي سياه پيچيده  ي عالي خارج شد، به زن باالخره از مدرسه
ادلش و احساس حين سنجيدن تع. و بلند باريک  هاي تگرگيِ پاشنه با پوتين. شده بود

اين . شد اطمينان از اين که زمينِ زير پايش لغزنده نيست، ُپرجنب و جوش، نزديک مي
مدل ديگر آن گستاخيِ جسورانه را که به محض : بخشيد امر به آدولف اطمينان مي

  .پراکند، با خود نداشت شدن مي برهنه
  .ناگهان از پشت درخت بيرون جهيد

  . دارمــ خانم، خانم، خواهشی از شما
  :زن پرسيد

  شناسيم؟ ديگه رو مي ــ هم
خواهشی . روم جويي هستم که هربار در کالس نقاشي از حال مي ــ من همان دانش

  .دارم
بعد از اين . کرد ي مدل روشن شد، نوجوان خاطراتي شيرين را برايش تداعي مي چهره

اش تأثير يک  گي تفاوتي عمومي، از اين که باالخره برهنه شدن در بي همه سال برهنه
يي به  چون پيروزي شدن نوجوان را هم هربار سرنگون. حال بود بمب را داشت خوش

آمد، بيش از همه  مانکن از اين که او ديگر به کالس نمي. حساب خود گذاشته بود
اش را ميان وضعيتي ناخوشايند و توقعات  گي گي هميشه او روزمره. متأسف بود

  .دماغوي نوبالغ پيدا کرده بود ُپرروهاي اََن  و متلک بچهي استادان،کارمندان احمقانه
يي آرزو کرد که  زدن تشويقش کند، حتا براي لحظه لبخندي به رويش زد تا به حرف
  .جوانک غش کند و از حال برود
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ولي .  به آن نياز دارمام آموزشــ خب، من بايد به کالس نقاشی برهنه برگردم، برای 
  بايست که کمي تمرين کنم مي. کنند ام مي همه مسخره

  .فهمم ــ نمي
بايست پيش از اين که به کالس براي نقاشيِ شما  مي. پردازم ــ هرچه بخواهيد مي

  .تنهايي بشيد برگردم، شما مدل من به
بايست بپذيرد، ولي به  ساعاتي اضافي با پولي خوب را سريعاً مي. زن فکري کرد

رفتنِ پسرک  ، فکر کرد که موقع ازحالرگاسماحساسی چنان قدرتمند، نزديک به ا
  .توانست حذف چنين لذتي را در محاسبات خود جاي ندهد دچارش آمده بود؛ نمي

  .تونم کسي رو بهت پيشنهاد کنم ــ مي
  ــ خوِد شما نه؟

  ...ــ نه، دخت
ــ و ادامه  »برادرزاده ام«هايش را گزيد ــ نزديک بود بگويد  موقع گفتن اين جمله لب

  :داد
  .ام دورا، اون هم همين شغل رو داره  عموزادهــ

کردن اين  نوجوان بعد از نقاشي و دوباره نقاشي: اش فکر کرد مدل به پيروزي بعدي
گردد با تصور اين که حالش خوب شده ولي به محض اين  دوراي ابله به مدرسه بازمي

اغ جوانک که زن، زن واقعي، فتانه کيمونويش را روي بدن بلغزاند باز هم ضعف سر
  !چه پرستيژي! يي چه صحنه. خواهد آمد

  :ي جايگزيني نداشت از سرناچاری گفت آدولف که برنامه
  .ــ باشه

جا را  شده با مغز گردو همه فرداي آن روز در کافه موزارت، که بوي وحشتناِک شيرِ دَلَمه
  .ودش بودوسالِ خ سن تقريباً هم: از ديدن او تعجب کرد. گرفته بود، با دورا آشنا شد

  ــ تو به کار مدل آشنايي داري؟
  .ــ بله، البته

  قدر است؟ ــ قيمِت کار چه
به . شد  به او داد، چيزي که باعث سلب اعتماد آدولف میپاييندخترک قيمتي بسيار 

  .گذارند سرش کاله ميانگار دارند کرد  اين جواني، به اين ارزاني، حس 
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سفيدي برف، موهايي مثل طالي سرخ، ولي با دورا دختري بسيار زيبا بود، پوستي به 
انداخت،  ها را از فرم مي ي عجيبي که سيالب کرد، لهجه دار صحبت مي دهاني نم

هاي بدون انگشتش  اش از سرما سرخ شده بود، پالتويش مسخره و دستکش بيني
  .طرزوحشتناکي سوراخ شده بودند به

او را به اتاقش ُبرد، طوری که فرصت با دردسر زياد بدون اين که خانم زاکريس بو ببرد 
فقط وقتي در را به روي خود و دخترک قفل کرد و وقتي حساب کرد . ترسيدن نيافت

کردن  براي گرم. که دخترک در مقابلش لُخت خواهد شد، ترس بر وجودش چيره شد
  .ي بخاري را زياد کرد تر اتاق شعله بيش

  :دکنان پرسي دخترک حين درآوردِن پالتويش زمزمه
  دهي؟ ــ پولم را االن مي

  .هايش با خود انديشيد وجوي پول در جيب آدولف در حين جست. کمي وقت بده
هاي زيرش بود پول را از آدولف گرفت و توي کيفش چپاند، سپس با  زماني که با لباس

  .گي به آدولف خيره شد پاچه يي حاکي از دست چهره
  .مخواستم به تو بگويم که من مشکلي دار ــ مي

  :آدولف از جا جهيد
  ــ چي؟

تر تکرار کرد، گويي بار اول که فرياد  بر خود مسلط شد و با صدايي آرام. فرياد زده بود
  .زده بود دخترک چيزي نشنيده باشد

  ــ چي؟
از اول هم دانسته بود : اند از همان اول کار حدس زده بود که جنس بنجل به او انداخته

  . بايد داشته باشدکه اين دختر يک عيب و ايرادي
  ...ــ آخر

  .دخترک ترديد داشت
هايي دارد، يک پايش  پرورد؛ روي پوستش لکه آدولف انواع تصورات را در ذهن مي

يي را قرار   چه فاجعه...چوبي است، اولين بارش است، حاضر نيست برهنه طراحي شود
  بود اعالم کند؟

  .برد ــ موقعِ طراحي خوابم مي
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  .دخترک با دست بخاري را نشانه رفت. باور نداشتچه را شنيده بود  آن
  .برد کنم و خوابم مي شود احساس راحتي مي همين که هوا گرم مي. ــ علتش گرماست
  .پاافتاده، پيراهنش را بيرون آورد و برهنه در مقابلش ايستاد و با ژستي پيش

، هايش دخترک حين درآوردن لباس. آدولف از فرط اغتشاش فکري فلج شده بود
درست مثل . کننده و نگاهي ملتمس به او خيره شده بود يي خيره کنان، با زيبايي صحبت

هايش،  اش، ران اش، شکم های او، باسن پستانهيچ تناسبي ميان . کودکي خطاکار
 ميان استواريِ گيری مشترکی معيار اندازهي نگران نبود، هيچ   چهرهشرمگاهش و اين

  .وکاست و اين چشمان ملتمس نبود کم ا، زنانه، بيحدکمال زيب روشن پيکري به سايه
  ــ خب؟

  .دخترک در انتظار پاسخ بود
به خود مسلط شد و يادش آمد که دکتر حق . ي کالم را گم کرده بود آدولف رشته

  .شادمان از پيروزي، لبخندي زد. او از حال نرفته بود: داشت
  ــ خب؟

  .پيشاني دورا از نگراني چين برداشت
  .با توصيف اوضاع خودش، جواب داد. هـآدولف ــ 

  !چيز عالي است ــ خب همه
  .دورا نفسي راحتي کشيد

  خواهي؟ ــ چه حالتي مي
با لکنت . هرگز حتا در رؤياهايش هم تا اين حد پيش نرفته بود. پاچه شد آدولف دست

  :گفت
  .ــ هرجوري که خودت بخواهي

کنم که اگر من خوابم  نهاد ميــ خب، من پيش از هر موقعيتي حالت درازکش را پيش
  .هم ُبرد، مزاحم کار تو نخواهد بود

  .دخترک روي تخت آدولف دراز کشيد و دستش را زير سرش گذاشت
  .ي ديگر اتاق مستقر شد و مشغولِ طراحي شد آدولف در گوشه
توانم طرح و نقاشي زنان را بکشم  رود، حاال مي چيز عالي پيش مي همه. با خود انديشيد

  .راه خودم را پيدا کردم. شان را بسازم مهو مجس
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   در حالت نشسته قرار بگيري؟لطفاًًتواني  ــ مي
  .خوابش برده بود. دورا جوابي نداد

طور که در خواب  درست همان. آدولف کنار تخت زانو زد و به جزئيات پيکرش خيره شد
  .ديده بود، زني به خواب رفته در کنارش بود

 ديده بود، تمايل داشت زِن خفته را لمس يای آغازگرشروطور که در  درست همان
  .کند

ِگردي : خواند رفت دستانش خارج از اراده به سمت پيکري که او را به نوازش فرامي
ـ شدن   ها در انتظارِ لمس گي شانه خواند، برجسته می فرابه خود کتف، کِف دستش را 

، کرد به نوازش امر مييش ها ، کفلطلبيد بودند، مياِن باريکش دربرکشيدن را مي
انگشتانش پشت گردِن دختر را لمس کرد و . طلبيد  ويژه ميیتوجهاتاش مصرانه  باسن

  .دورا از خواب پريد
  :دخترک با لحني ناراضي گفت

  .ــ مرا لمس کردي؟ تو چنين حقي نداري
  .خواستم بيدارت کنم کردم، مي ــ من لمست نمي

  . را از او دزديدنگاهشدخترک 
  .خواهم ه، معذرت ميــ او

يي که در ابتدا و در ديدارِ کافه موزارت به نظرش  شد که اين چهره آدولف متوجه مي
پاافتاده آمده بود، علِت وجودي خود را تنها در ترکيبِ کامل با اين پيکر  زيبا ولي پيش

  .کند يابد؛ اين چهره ظرافت و زيبايي اين پيکر کمي بلند را کامل مي مي
  .زددورا لبخند 

  خواهي که حالتم را تغيير بدهم؟ ــ مي
  ...ــ ِاه

  .اش بود خواب به سمت او چرخيد، چشمان آدولف در بيست سانتيمتري سينه روي رخت
  .تکان نخور. کشم  حاال در همين حالت طرحت را مي...ست ــ بله، عالي

  .دختر تکان نخورد
  .طور آدولف هم همين

مورد دخترک انديشيده بود راست تا روي چه که در   با وحشت متوجه شد که آن
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  ...شد شد، دخترک متوجه مي اگر از جايش بلند مي. شکمش باال آمده بود
  :دخترک پرسيد

  کني؟ کار مي ــ چه
  .کنم ــ دارم فکر مي

دورا سرش را به عالمت تائيد تکان داد، حالت کسي که سرنوشتي وحشتناک را تائيد 
  .کرد مي

اش را متوجه چيزي کرده بود که رنجش  م تمرکز ذهنيآدولف تما. گذشت وقت مي
  .هايش بود تر عاملِ رنج ي اين تمرکز باالرفتن هرچه بيش داد و تنها نتيجه مي

  کني؟ ــ و به چه فکر مي
  .ام ــ که هرگز چيزي به زيبايي تو نديده

يات اگر به هر شکلي جزئ. ي دورا به مرمري سرخ تغيير شکل داد ها، گردن و سينه گونه
کرد، اما هر ستايشي  آوردند، هيچ تغييري در او ايجاد نمي وجودش را به تصوير مي

گويي تازه متوجه شده : موجي از شرم وجودش را در بر گرفت. داد شدت قلقلکش مي به
  .باشد که برهنه است

  .جا بمانم توانم امشب براي خوابيدن هم همين داني، اگر پولش را بدهي، مي ــ مي
دخترک با تصور اين که او را شوکه کرده باشد، در صدد . مبهوت. اهش کردآدولف نگ

  :توجيه خود گفت
  .پردازد مانم و کسي هم پولي نمي اگر بخواهي مي. ــ باشه

حاال چه : اش را برگرداند سرخ شد و چهره. آدولف تازه االن متوجه پيشنهاد دخترک شد
  .کرد؟ نفسش از وحشت بند آمده بود بايد مي

اش  دست به سر هيتلر برد و شروع به بازي با موهاي روي پيشاني. ا نزديک شددور
  .هاي او رساند و او را به سمت بسترکشيد کرد، لبانش را به لب

  .تناوب، خود را در اختيار دورا گذاشته بود ، بهی مغزی سکتهي  آدولف، در آستانه
 البته شناختي هم از بدن شناخت و  زن را نميتنِ. چيز نائل آمد آدولف به کشف همه
بسياري چيزها در . گويي خود از خود اشباع شده بود. ورزی نداشت مرد در هنگام عشق

او از اين که . هايش او متورم شده بود، از جمله پاهايش، زانوانش، آرنج هايش، کفل
  .ترسيد ي آزار ديگري شود نيز مي کاري را غلط انجام دهد يا اين که مايه
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سرعت فهميد  دخترک به. گرفت ی خطاهايش را ناديده مي ي دورا همهي تحمل حرفه
ولي اين پسر باکره اطريشي بود و نقاش، چيزي که . که با يک پسر باکره طرف است

دخترک احساس . داد ي موقت، را تحت تأثير قرار مي  چک، مدلِ سادهفقيرِ دخترِک
. بستر شده است  همي عالي  و يا مدرسهیکسي را داشت که گويي با امپراتور

ي   بدل به مأموريتي مقدس شده بود که پس از پايان آن به جرگهاجرش خوابگی بی هم
ي فراتر از خويش، اين حماقت  زده کوشيد اين وحشت دخترک مي. شد اشراف وارد مي

ي خود را  زمان برتري زنانه حال هم و درعين. پذير بدل کند مشتعل را به معشوقي تحمل
سايی  تني سني بودند، او بود که  گذاشت؛ هرچند هر دو در يک محدوده به چالش مي

دخترک اين تجربه را . آموخت ، او بود که به پسرک ميکرد جويانه را رهبری می کام
ارزش و احترامِ خودش را نزد خودش باالتر ي دردسر، چرا که  يافت و نه مايه مطبوع مي

  .برد می
داند، در حال  چيز را پيشاپيش مي اهر کند همهکوشيد تظ ن که مييآدولف در عين ا

رفته  درآمده، مدت طوالني ازحال ، ازپايآغوشی همدر پاياِن ششمين بارِ . آموختن بود
کرد که در دو بار آخر زياد هم  تصور مي. پرداخت و به تجديد قوا میروي دخترک افتاده 

  .شد حت رهنمون مييي از صرا اين او را به مرحله: ناشيانه رفتار نکرده باشد
  داني که من بار اولم بود؟ ــ مي
  : گفتمتعجبدورا 
  ــ نه؟
  .ــ چرا

  .صراحت، بلکه رهنموني به غرور بود هرچند که اين رهنموني نه به
دورا سرش را روي بالش گذاشته بود، موها افشان، نگاه دوخته به سقف، فارغ از هر 

تر خواهد گزيد، مثل بسياري از  ي ماليمکاوي در فکر بودکه آيا حاال آدولف رفتار کنج
ها جمالتي دلنشين و مطبوع  بازي، با کالم ادامه خواهد داد و ساعت مردان پس از عشق

  .برايش زمزمه خواهد کرد
خورد که شوق و ذوق را با ضعف و نااميدي در پي  به نظر او به تيپ و رفتار آدولف نمي

ورزی بود و   عشقغسل تعميد يک در عين اين که موضوع. گر داشته باشديد کي
بايد ديد، بايد منتظر شد . کند گان را وراج و ُپرحرف مي يابي به نايافته معموالً باکره دست
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  .و ديد
  .آدولف با خود زمزمه کرد

  .خرم روم و گل مي ــ فردا مي
 بين و حساس آيد اشتباه کرده بودم، از گروه نازک ِاهه به نظر مي«دورا با خود انديشيد 

  ».چه سورپريز خوبي. است
  .خرم گل بزرگ مي روم و يک دسته ــ بله، مي

 تا اش گي  ساله هاي دخترک از چهارده يک از معشوق هيچ. هيتلر در نظرش جذاب شد
  .خريدن هم نيافتاده بودند آن زمان حتا به فکر گُل

  .کنم ــ و آن را به دکتر فرويد تقديم مي
  ــ چي؟

  .لحظاتي را که از سر گذراندم را از او دارم. ودي از آشنايانمــ دکتر فرويد، پزشکي يه
 تمام بالش را زير سر خود پروا دورا چرخيد و رويش را به ديوار سبزرنگ کرد و بي

نه، اين يکي .  هرچه زودتر خوابش ببردکه در آرزوی اينهايش را بست،  پلک. گرفت
  .آمد  بار بود که به سرش ميداستان دکتر يهودي ديگر براي اولين. ديگر نوبر بود

  
*     *     *  

  
  .زد حاال ديگر وتي فقط از آن حرف مي

و وقتي هم که نقاشي . کند ها نقاشي مي شب ها و گاهي نيمه ــ دولفي تمام روز، شب
  !بينيد؟ چه مغزي خواند، مي کند، نيچه و شوپنهاور مي نمي

به اين ترتيب فقط . زم برساندهيتلر خواسته بود که روابطش با وتي را به حداقل ال
: سرعت هم متوجه اثرات سودبخش اين تاکتيک شد به. آمد  ميپايينساعات شام را 

تر انرژي و توان خود را در  گذاشت، زن بيش تر براي وتي مايه مي قدر که او کم هر چه
تر  مطبوع کردن غذاهاي هرچه زن انتظار خود را با تهيه. گرفت خدمت او به کار مي

کرد، و زماني که با کباب گوشِت گوساله و دسرهاي شکالتي از او پذيرايي  آورده ميبر
هرحال  خواست به ي هيتلر بود، زن مي هاي صادره کرد مشتاقانه تسليم تئوري مي

هربار بعد از بلعيدن . گذرانند ساعاتي خوش باشند گر مييد کيلحظات کوتاهي را که با 
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رود تا مطالعه کند؛ و زن التماسش  به اتاقش میگفت  ، می ي شيريني آخرين قطعه
، ليکور گالبي و سيگار برگ 1ي آلبالو تر بماند و به او عصاره کرد که کمي بيش مي

پوشاند، زير پايش را با کوسني  ي سالن را با کوسن مي کرد، بهترين کاناپه تعارف مي
فهماند که  کرد، و به او مي کردن مي کرد، تظاهر به رد کرد؛ هيتلر غرولند مي ديگر ُپر مي

کند، زماني است که از خدايان هنر و انديشه  مدت زماني که صرف او، موجود فاني، مي
آورد و   ميپايينهايش را  رفت و کتاب داد؛ مي دريغ داشته است و باالخره رضايت مي

. شد ي وتي مشغول خواندن مي شده لم داده و سيگار برگي در دست، مقابل چشمان گم
خوردند،   ليز ميی به خواب رفتهها کرد؟ چشمانش روي واژه  مطالعه ميواقعاًا آي

تر از  او بيش. ها بخوابند ي پاراگراف داد که در گله اجازه ميکرد، بلکه  بيدارشان نمی
دادند  ای به او می ايدهصفحات که در موارد نادري . خوان دار بود تا کتاب هرچيزي کتاب
. آمد به جنب و جوش درمی. گرفت ميچون نشئگی يتلر حالتي هآمدند،  و به کالم می

گان هوشمند  يي به نويسنده عالقه. گذاشت  را به اشتراک مياشتياقها، بلکه  نه ديدگاه
نيچه و . داد شوند را ترجيح مي دار مي راحتي ُپرطرف هايي که به نداشت، بلکه نويسنده

شان را به او سرايت  برتریکردند،   ميشوپنهاور اکراه از انسان عادي را به او منتقل
توانست او را مجبور به  چه نيازي مي. کردند ، ويروس انتقاد را به او منتقل ميدادند می

دانست که  گشود، مي هايش بکند؟ وقتي اين صفحات را مي ي دانسته گسترش دايره
ظن  سر سوءاحساسات بنيادين را بازخواهد يافت، از فرط خشم دچار تنش خواهد شد، از 

به اين ترتيب مثل هر نوجوان ديگري که سراغ اولين تصويري که به . خواهد لرزيد
  .زد می  ذهنيجلقگردد،  هيجانش آورده است، برمي

های  دماغش توی سينهنشست و  روبروی هيتلر که اثری در دست داشت میوتي 
لويش را صاف شدن به طرزی سرزنش بار گمتوجه با رفت؛ هر بار هيتلر  بازش فرو می
. کرد هاي خشماگين او عذرخواهي مي ، و وتي بالکنت زير نگاهکرد و بيدارش می

آورد که زن روز قبل در جريان  آمد، بهانه مي هايي که خود هيتلر خوابش مي شب
کرد  ي برج عاج خود را حفظ مي ترتيب او اسطوره اين به. تفکراتش مزاحمش بوده است

گذراند را  هايي که نزد او مي بودن شب مبني بر استثناييچنان براي وتي وضعيت  و هم

                                                 
  .ـ م. ي گيالس و آلبالوي تبخير شده ، عصارهKirsch ـ 1
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کردن عمالً شش مورد از هفت دعوت  کرد، هرچند که در صورِت حساب حفظ مي
  .پذيرفت مي

يا اين که در . زد يا دائم حرف مي. هيتلر نابغه است: وتي ديگر هيچ ترديدي نداشت
وجه  هيچ نبوغ بود، همين که بههاي  ها از نظرش نشانه اين افراط. سکوت فرو رفته بود

نه دال به محدودبودِن خودش بلکه به . قادر به درک او نبود، از نظرش مدرکي بود
  .بيکراني او

نگران از اين . کرد اش فکر مي در ايستگاه قطار، ميان رسيدن مسافران تازه، او به نقاشي
 است مان کسيهدر حالی که او که تا اين حد براي طراحي وتي مشکل داشته است، 

 نتيجه ؛که توانسته بود گويدو را به اين خوبي در يک عصر مملو از خشم طراحي کند
خب همين بود . تر معمارانه باشد تا انساني بايست بيش اش مي گيري گرفته بود که الهام

او نقاش شهرها، نماها، معابد، کليساها ! که هميشه آرزوي کاري شکوهمند داشته است
  .کرد ها عميقاً مشغولش مي ن بازيابياي. خواهد بود

. گذشت تا کوشش به انجام کار کردن خودش مي تر وقتش به قانع مثل هميشه بيش
خواهد باشد؛  چه که مي  تر دوست داشت خود را در رؤياهايش ببيند تا آن هيتلر بيش

نشسته روي يک چرخ فلزي، درون . رويای انجامِ کار و نه انجام کار در واقع
 هزاران مدح، هياهویکرد،  زندگيش را مرور ميخطوط اصلی  فهرست واراش  جمجمه

  .هزاران ستايش سکرآور، افتخارات بسيار و شهرتي جهاني
کرد، مثل اين که مجبور  اش را تخليه مي ها گذار از رؤياها به واقعيت انرژي يي وقت پاره

سوت و يا هر خروج با صداي هر .  بپردپايينباشد هر لحظه از قطاري در حال حرکت 
 به دوش خفت بارهاي سنگين را  دان  بيايد، و جامهپاييني المپ  بايست از قله بخار، مي

گونه افکارش را  ن که چهيد که بدون توجه به ايد اين را از چشم مسافران زن مي. گيرد
 و کرد ها برخورد مي تر اوقات، بزرگوارانه به آن بيش. شدند ريزند، مزاحمش مي به هم مي

زد و اداي جوانان نيکوکار را  بخشيد؛ لبخندي مي ها را به آنان مي نادانيِ زمينی آن
  .خصوص هنگام دريافت انعام آورد، به درمي

هاي کارگران  هيتلر اصراري نداشت بداند خواسته. آهن فرا رسيد اعتصاب کارگران راه
؛ از ترسِ برانگيختن رو شد ناگاه با ساعات فراغت بسياري روبه  است يا نه؛ بهمشروع

توانست به پانسيون برگردد، براي ُپرکردن روزهاي طوالنيِ  شک و ترديِد وتي نمي
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ناچار روي سکوهاي انتظار قطار شروع به نقاشي  به. آورد کاري حتا رؤيا هم کم می بي
  .کرد

چنان چيزي نادرست در  ي کار هم بدبختانه، نتيجه. دياول طرح ايستگاه قطار را کش
نتيجه گرفت که . ها با خود داشت، هيتلر در تجسم پرسپکتيو مشکل داشت نسبت

به . ها پستال ايستگاه قطار اصالً مدل خوبي براي نقاشي نيست و رفت سراغ کارت
کردن بناهاي تاريخي اصلي وين کرد، سپس  کمک يک کاغذ کالک شروع به کپي

اره ُپررنگ کرد و سپس سطح چين دوب ها را روي مقوا منتقل کرد، خطوط را با مرکب آن
  .ها را با گواش پوشاند رنگ

او يک بار براي هميشه پذيرفته بود که . هيتلر از قضاوت در مورد نتيجه خودداري کرد
اگر در روال . ي نقاشي است و اين حتا پيش از آن بودکه آغاز به نقاشي کند يک نابغه

دهند، هيتلر براي خودش  ص ميرسند و نبوغ را از اثر تشخي عادي از اثر به نقاش مي
او نابغه است، در اصل اين از حقوق ملکوتی : استداللي در جهت معکوس انجام داده بود

شايد اين موارد هنوز در نقاشي او آشکار نشده بود، اما يک روز در سراسر جهان او بود، 
  .شناخته خواهد شد

. ستود وسته خود را مي و پيکرد به سرعت کار می ها سرقت هنری از کارت پستالبا 
اش نگران کيفيت کار بود که خود آن را معادلِ توقعِ باالي خود  روي کاغذهاي کپي

ها عدم تناسب کامالً مشهود بود و او آن را معادلِ اصالت  ي رنگ در جلوه. گرفت مي
  .دانست کار مي

  .دخور زن فقط به درد همين کار مي. کرد هيتلر توجهي نمي. شد وتي در شگفت مي
چيزي که به تحيرش واداشت اين بود که يک روز جمعه، روزي که در پي اعتصاْب 

هايش به روي کارش خم شده، به نقاشي  نمود، مردي از روي شانه ثمر مي سياه و بي
  :کرد و متفکرانه گفت کاخِ تروتسون که در حال اتمام بود نگاه 

خواهم  ام و مي ي آثار هنري من فروشنده. من فريتز والتر هستم. ــ خيلي خيلي خوب
  .ام عرضه كنم آثار شما را در گالري

  
*     *     *  

  



 97                                                                                  اريك امانوئل اشميت

ي  بري از آن تنها بود؛ بقيه براي لذت. شد ی پيروزي آشنا مي با طعم گزنده. آدولف ـ هـ
شان از او دلخور بودند؛ يکي از بهترين  دادِن داستاِن تفريحی جويان براي از کف دانش

. هاي مشهورش کردن غش: ها گرفته بود  مباحثه و خنده را از آنکاوي، موضوعاِت کنج
گذاشتند و به مباحِث  تفاوتي را پشت سر مي فقط نيومن و برنشتين بودند که اين سد بي

آدولف، به . دادند  آدولف، ادامه ميدر حضورِِتئوريک با آدولف، و يا بهتر است گفته شود، 
  .گرفت ديگري را ميجاي اظهار نظر، هميشه طرِف يکي و يا 

کرد، چرا که هرگز به اين که شايد به ديگران نياز داشته باشد فکر  احساس تنهايي نمي
 ها ترين ای ريشهها ــ بدون ترديد  شد که برخي شادي هم نکرده بود؛ او تازه متوجه مي

 شوند درست ها جزئي از ما مي اش کرد؛ آن توان بازگويي پذير نيست، حتا نمي ــ اشتراك
. سازند ها ما را به همين شکلي که هستيم مي ها يا ستون فقراتمان؛ آن مثلِ چشم

توانست به کسي بگويد، نه به زنان و  آدولف ديگر ترسي از زنان نداشت، ولي اين را نمي
  .نه به مردان

  .پشت همان درختي که روزي منتظر مدل مانده بود، حاال همان مدل منتظرش بود
  . با هم صحبت کنيمت بايســ يک لحظه صبر کن،

از همان لحظه که توانسته بود بدون بروز ضعفی . ي زن ترسيد باره يک آدولف از ديدِن 
به . کرد يي با او برخورد مي گونه ي او خيره شود، زِن مدل با سردیِ دشمن به پيکر برهنه

کرد،  زماني که اجباراً حضور او را لمس مي. آمد زن تحمل نگاهش را ندارد نظر مي
  .ساخت اش را منجمد مي نفسي سرد آرواره

  :يي کامالً متضاد داشت، به او گفت با لحني ُبرنده، که معني
  .اي ها کسب کرده تري با زن ي بيش رسه تجربه به نظر مي. گم ــ تبريک مي

ي  گونه توانسته بود از خاطر ببرد که او عمه چه. هايش نگاه کرد آدولف به کفش
  .يد از او خواهد خواست روابطش را با دورا خاتمه دهددوراست؟ بدون ترد

  . انگيزه حيرت.  تو يه کاري موفق بشهتــ اين دوراي احمق باالخره تونس
يي متعجب سرش را باال  آدولف که اصالً انتظار نداشت او از دورا بد بگويد، با چهره

  .کرد
  خوابين، نه؟ گه هم مييد ــ حتماً با هم

  .که پيشاپيش از پاسخي که نشنيده بود، خشم گرفته بودکرد  طوري سئوال مي
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  .ت تو نيس ــ اوه، نيازي به تکذيب
  : و ادامه داد

گرفتن واسه طراحي، واسه  واسه حالت. ــ دورا فقط يک چيزو خوب بلده، درازکشيدنو
  ...خواد تغيير کنه دونم کي مي خواب، واسه معاشقه، هميشه افقي، نمي

يي در ذهن از دوراي  او خاطره.  براي آدولف خيلي جالب بودي زن از سر دقت اشاره
  .و ول به صورت ايستاده نداشت شل 

  ــ خب، پس ديگه باکره نيسي؟
ي  آدولف با خود انديشيد، مکالمه. زهرخندي بر لب داشت. باز هم منتظر جواب نبود

ي  انديشه جواب و خواندن ، سئوالمدلِ: اش کار زياد مشکلي نيست عجيبي است، ادامه
  .ديگران

  پرسي منظورم چيه، مگه نه؟ ــ از خودت مي
  .با نگاهي آرام پاسخش داد
  .ــ ببين، سئوالي ازت دارم

  دانيد؟ ــ و خودتان هم جواب را پيشاپيش مي
  .رسه ــ چيزايي به نظرم مي

  پرسيد؟ ــ خب پس چرا از من مي
  .که اونو بشنوي نيــ واسه ا

دولف فهميد که فرد خطرناکی در مقابل دارد، آ. زد هريک ديگري را محک مي
بيني بود، خطرناک زيرا در  ، خطرناک زيرا غيرقابلِ پيشتندخو بودخطرناک زيرا 

مستقيم . زدن قادر بود به دوست و يا دشمن ابدي بدل شود هم به  چشم ي يک فاصله
حرکتي  با بي. که حتی فرصت انديشيدن داشته باشد ، بی اينوارد قفس پلنگ شده بود

حال براي شليک سئوالش تأمل  زن راضی و خوش. کامل به او فهماند که آماده است
  .کردن آن لذت ببرد کرد تا اول از مزمزه

  ــ بلدي يک زن رو راضي کني؟
  ــ خب که چي؟

يي که تازه قفلش  از باکره. ي کاري وارد آورده بود تا آن زمان يک ضربه. زن پلک زد
  .مزاجي انتظار نداشت لخقدر ت باز شده بود اين
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  :و ادامه داد
  .ام لذت ببرم، من و يک زن گي ــ بله، که چي؟ اساس اين است که بلدم از زنده

  :زن فرياد کشيد
  .ــ بچه ُپررو

  .بلدم، آره. بردن از زندگي با يک زن ــ لذت
  .تو عاجز از حال دادن به کسی هستیــ ريغو، مطمئنم که 

  دانيد؟  مياز کجاــ شما 
دو تايي، فقط . تر نيس دونم که تو يه مردي و دورا هم يه فاحشه بيش قدر مي ـ همينـ

  .مونه براتون ژيمناستيک باقي مي
  .کند ــ او آخ و اوف می
  دي؟ ــ به او پول هم مي
  .کند گم که او آخ و اوف می ــ دارم به شما مي

  .هي خوبي فاحشه. کنه ــ معلومه اگه بهش پول بدي آخ و اوف هم مي
رو  اش با شکست روبه آدولف مستأصل زير حمله و تهاجماِت مدل، اولين تاکتيک دفاعي

او که مجبور شده بود به غرور . تفاوتيِ کامل نسبت به سئواالت طرح شده بي: شده بود
کرد که قادر  اش پناه ببرد حاال که از سوراخ بيرون کشيده شده بود بايد وانمود مي مردانه

. بازگشت به موقعيت اوليه. در اين بازي سريعاً بازنده بود. هم هستبه ارضاي يک زن 
  :نفسی عميق کشيد و با آرامش گفت

  .بينم ــ ارضاي جنسي يک زن، که چي؟ من اصالً دليلي برايش نمي
پس زن مشِت او را در دست . تواند گيرش بياندازد ها نمي مدل فهميد که به اين راحتي

  .گرفت
  .بيني؟ دنبالِ من بيا يلي واسش نميــ آها، پس اصالً دل

چنان در ذهنش به دنبال پاسخي  که هم آدولف به نحوي غيرمنتظره کشيده شد، درحالي
حاضر . ديگر راهي براي توقف نداشتاز اين به بعد . کرد  را دنبال ميد ذ گشت،  مي

رايش ناآشنا يي که ب مدل او را تا کافه. ی راه مضحکه شود ميانهکردن زن در  نبود با رها
وقتي وارد شدند زن دستش را رها کرد ولي در چشمانش نيرويی . بود دنبال خود کشيد

داشت، ارتباطی هم با قدرت بازو نداشت، مجبورش کرد  بودکه او را به اطاعت وامی
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  .بنشيند
جا هر  اين. يتي هنرمندا هس تو توي يه کافه. فهمي ــ دور و برت رو نيگا کن، مي

هر . جا بهتره فقط باغِ وحش از اين. يک پيك بزن. تدور و ور ما هسترکيب ممکني 
ي گرد  هاي سر هر ميز نيگا کن و بگو ببينم چه چيزي مايه به زوج. ميز يک قفس داره

 تصاحب کرده؛ شاين يکي همسرِ زيباش رو به لطف ثروت. اومدن هر مرد و زن شده
؛ هتر از زنش تيپ ون تيپشه، او خوشاين يکي زنش رو مدي. خوابه اين زن با کيف پول مي

 نده، چون هميشه کسي خواهد بود که تپذيره تا اونو از دس چيز رو مي اين زن همه
 با هم تعهدشوناين يکي و زنش هر دو تو يه رديفن، به خاطر عادت و . جاش رو بگيره

ي رو تونه زن اين يکي نبوغ خاصي داره، اون هميشه مي. زياد هم اعتباري نداره: هستن
که ارزشي واسه خودش قائل نيس پيدا کنه، تا جايی که طرف شاد از اين باشه که 

، ه در رختخواب هم کاری ازش برنميادخسيس واين يکي زشت. بزرگيه ي مرِد برده
حاال يه کمي هم به والديمير نيگا . خودش تنهاستبيني   که ميتی تعجب نيس مايه
  .کن

رپشت، دماغ بزرگ، چشماني سياه که با زني زيبا مردي بلندقد، خميده با ابروهاي ُپ
  .نوشيد را نشان داد مي

والديمير استعداد . ده ــ والديمير نه زشته، نه زيبا، بهتره بگم، آدميزاد رو فراري نمي
والديمير . هاي شکالت از بقيه بهتره زيادي هم نداره، اون تو كار طراحي قالبِ قوطي

هاي  حتا هنرپيشه! شان همه! يگه، همه رو تصاحب کردهخب د. گی شده ساله وارد پنجاه
و همين حاال هم . ان هايي که هر نوع انتخابي هم داشته دار، جوان، زيبا، همون پول

  .مشغول ازپاانداختن يکي ديگه است
تر و  اش دائما در حال لبخندزدن به والديمير بود، رام زن هنرپيشه با چشمان ميشي

  . خانگييي گربه تر از بچه اهلي
او . تر بگم دقيق. کنه     طور يه زن رو راضي  ــ چرا؟ واسه اين که والديمير بلده چه

  .کنه شون مي کنه، ديوونه شون نمي راضي
آدولف احساس . مدل آدولف را مجبور کرد که نگاهشان کند و خود به او خيره شد

  .گيري است و همين حاالست که شليک کند کرد که زن مشغول نشانه مي
يي  همون که قادر به گشودن قفل هر دروازه. قدرت واقعي. ــ والديمير قدرتش رو داره
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  .طور زني رو راضي کنه اون بلده چه. ئه
  :آدولف گستاخانه گفت

  ــ خب که چي؟
  .گستاخي ميان اين دو نفر مسري شده بود

  فهمي؟ ــ نمي
براي چي داري اين خواهيم به کجا برسيم؟  خب که چي؟ مي: گم ــ دوباره برات می

  کني؟ ها را براي من تعريف مي داستان
  ــ کي من به تو اجازه دادم منو تو خطاب کني؟

يي  يي به من ندادي ، اما من هم به تو چنين اجازه دانم، چنين اجازه جا که مي ــ تا آن
  .نداده بودم

  .وگويشان، لبخندي زد زن راضي از لحن تهاجمي حاکم بر گفت
  .کنم که بهت ياد بدم، بچه ُپررو  هاد میپيشن: ــ باشه
  چيزي را به من ياد بدهي؟ ــ چه

  .طور يه زن رو راضي کني ــ اين که چه
اگر بتوانم . مقاومت ناپذير بود. کرد زن با نفرت نگاهش مي. ي زن خيره شد به چهره

  .توانم کشيدن وادارم، يعني اين که با هر زن ديگري هم مي اوف و اين زن را به آخ
  

*     *     *  
  

  .شد هيتلر اصالً باورش نمي
حاال ديگر چندين هفته بود که هر چهارشنبه صبح سر ساعت هشت، فريتز والتر با 

شده از  چنان سرخ هاي براق اما هم هاي پشمي سياه، گونه پالتوي پوست بره، دستکش
 بر طبق اثر تيغ صبحگاهي، بوي خوشِ بنفشه که با عطر سنبل ترکيب شده و سلماني

هاي بلنِد ثروتمنداِن  آورد، با قدم مد روز بر او افشانده بود، درِ اتاقِ او را به صدا درمي
ها را  داد، آن کرد و نظري ارائه مي شد، آثار هفته را برانداز مي خريدارِ آثارِ هنري وارد مي

  .پرداخت ي پيش را به او می برد و پول هفته اش مي به گالري
  طور نيست، دوسِت خوب من؟ ه، اينــ پنجاه ـ پنجا
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به ذهنش هم نرسيده بود با اين هنردوست که فراي پول، هر . کرد هيتلر با سر تائيد مي
کردکه يک نقاش  داد و به او يادآوری می نفس مي چهارشنبه با آمدنش به او اعتمادبه

  .واقعي است، مخالفتي بکند
  .اش کند طور توجيه ود چهميزان پول زياد هم نبود اما فريتز والتر بلد ب

گويم شما تنها هفده سال  ها مي شوند، وقتي به آن ها خيلي متحير مي ــ مشتري
  ...داريد

  .ــ بيست
شوند وقتي که من در مورد سن اندک شما  ــ آه بله، جدي؟ بله، خيلي متحير مي

. کنند حال از همين سوءاستفاده هم مي ولي درعين. کنم برايشان صحبت مي
فريتز آدولف هيتلرت را به قيمتي که دوست داري چند «گويند  مي. ناپذير است باجتنا

هميشه .  طبيعي است».سال ديگر به ما بفروش، ولي، فعالً بگذار کارمان را بکنيم
هايم به من  ولي مشتري. کار من پديدآوردن اشتياق و انتظار است. طور بوده همين

با ِکِلْمت و موزر هم به همين ترتيب . دهم ن نميشا دانند که من فريب اعتماد دارند، مي
خب بله، . برند ها مارک سرِ دست مي ها را با ميليون و حاال تابلوهاي آن. شروع کردم

دهم که شما به  اين خيلي قشنگ است، پسرم، ولي من ترجيح مي. بايد صبر داشت
الت کارِ شما نه از اص. نترسيد. خرند ها خوب مي مشتري. شده بپردازيد عماراِت شناخته

بله، عماراِت بزرگ . خود را محدود نکنيد. ي پرداخت آن است سوژه، بلکه در نحوه
اش  که نقاشي هاي کالسيک، درحالي نگاهي به ِکِلمت بياندازيد، هميشه سوژه. وين

آه، ِکِلمت، انگار همين ديروز بود، درست مثل شما، مردد، ناباورانه . کالسيک نيست
دهم، چون استعدادش را قبول  ، با اين تصور که دارم فقط به او روحيه ميکرد نگاهم مي

. يا اصالً قطع کوچک. شش تابلو؟ هشت تا بهتر است! جواني چه زيباست! جواني. دارم
کمي ديرتر، وقتي که خوب جا افتاديد، به قطع بزرگ . به تعداد زياد در قطع کوچک

  !اندازيد قدر مرا به ياد او مي چه. متچنان مثل ِکِل هم. مثل ِکِلمت. پردازيد مي
يي مست و  کرد، هيتلر چند لحظه وقتي که فريتز والتر با تابلوها زير بغل اتاق را ترک مي

هاي اميد  رآب از تعريف و تمجيد، متورم از انرژي، حبابيس. ماند سرخوش باقي مي
يک روز، جاي . يک روز، ثروتمند خواهد شد. ترکيدند ازديگري مي پس توي سرش يکي

او که شناختي از آثار اين نقاش بزرگ نداشت و در ابتدا از او متنفر . گيرد ِکِلمت را مي
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گذار انشعاب كامالً  اش را در مورد پايه بود و همان اندك كاري که از او ديده بود عقيده
يي  بغهنا. توان منکر اين شد که گوستاو ِکِلمت نابغه است نه، مطلقاً نمي: تغيير داده بود

. کمي هم زيادي مدرن. ي نوابغ، ولي يک نابغه انگيز، بدون ترديد، مثل بقيه بحث
بله، بدون ترديد .  اما يک نابغه...کمي زيادي. انحطاطگاهي مواقع کمي زيادي رو به 

  .کرد تازه، هيتلر خود را بسيار نزديک به او احساس مي. يک نابغه
زده از وجود خويش، با  يتلر نشئه و شگفتشد، ه در ساعاتي که پس از اين سپري مي

  !به پيش به سمت آفرينش شاهکار. کرد اشتياق خود را وقف کار مي
تدريج مستي از سرش  جا به بعد به رفت و از اين طور پيش مي تا اواسط بعدازظهر همين

اندک به  کرد، اندک کاري و خطوطي که بارها و بارها رسم مي نواختي کپي يک. پريد مي
  .کرد عيت زميني نزديکش ميواق

  .شب، ديگر سردرد و خماري داشت
. آورد ها را برايش فراهم مي زيستن آن صحنه اقبالي سرِ شام وتي امکان دوباره از خوش

کرد به  کرد و سپس شروع مي  مييی بازگوبرايش دقت در ابتدا جمالِت فروشنده را به
براي .  او و ِکِلمت يافته استهايي که والتر ميان سرايي در مورد مشابهت داستان

ي  اين همان بخشي از پيشه. ستايش از خودش قادر بود تا آخر زمان حرف بزند
  .پسنديد هنرمندانه بود که او مي

داد که گالري والتر يکي  شنبه بعدازظهر به من اطمينان  داني دولفي، ورنر روز يک ــ مي
  هاي وين است؟ از معتبرترين گالري

  :ن گفتزنا آدولف الف
  .دانم ــ مي

آيند،  او هم بسيار تحت تأثير اين که کارهاي تو به نمايش درمي. شان ترين  مهمواقعاًــ 
  .خيلي، خيلي زياد. قرار گرفته بود

  .درواقع وتي جرأت نداشت بگويد که ورنر حتا باور هم نکرده بود
اين موجود . دگري را با روي باز پذيرفت هرچند که از جانب ورنر باش هيتلر ستايش
  .باز که جرأت کرده و او را هم يکي از خودشان به حساب آورده بود جنس وحشتناِک هم

فريتز والتر همان کسي است که . ــ البته که گالري والتر بهترين گالري شهر است
ببينم تابلوهايم . جا بروم بايست که من هم يک روز آن مي. ِکِلمت و موزر را کشف کرده
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  .گذارند نمايش ميرا چگونه به 
خواهش . ام خواهد بود حالي ي خوش توانم تو را همراهي کنم؟ خيلي مايه ــ من هم مي

  .کنم مي
  .ــ ببينيم

هيتلر تا آن زمان به اين گالري نرفته بود، زيرا در آن سر شهر بود و مخصوصاً اين که 
  .فريتز والتر موکداً او را از رفتن منع کرده بود

جا باشيد و  بايست همين شما، شما مي. جاي نقاش نيست. بلوهاستــ گالري؟ محل تا
. بگذاريد من به تجارت بپردازم. اين سهم نابغه است. چنان کار و هم. کار. کار کنيد

. مرد جوان، آمدن شما به گالري ممنوع است. آيند و مبتذل براي من کارهاي ناخوش
  .دي پاياني بر روابط ما باش تواند نقطه اين کار مي
 با گردشي در اش شيفتگیشد؛ هيتلري که خود داري هيتلر مي ي خويشتن تهديد مايه
 هوفمان و کولومان موزر ژوزف روي ديوار کنار آثار گوستاو ِکِلمت، يشميان تابلوها

  .شد ارضا مي
  .با اين حساب چهارشنبه، فريتز والتر نيامد

در خيابان به کمينش  آمد و پايينه صبران هيتلر تمام روز را انتظار کشيد، پانزده بار بي
ي فلفل زياد در سوپ قارچ  ، تا شب هيچ غذايي نخورد و شب هم به بهانهنشست

  .دعوايي سخت با وتي کرد
بيني  ي عالي براي وتي ــ پيش فرداي آن روز براي نرفتن به ايستگاه قطار ــ مدرسه

  .چنان به انتظار نشست کرد که هوا سرد خواهد شد و هم
شنبه، با در پيش . ي بعد صبرکند بايست تا چهارشنبه  خود را قانع کرد که ميجمعه

هاي  شنبه شمارِ تصورناپذيري از نقاشي تا روز سه. گرفتنِ روشي نوين، به کار بازگشت
  .کوچک تهيه کرد، به اميد اين که حجم باالي کار فروشنده را بازآورد

هيتلر . حاصل ر نبود و همان انتظار بيچنان خبري از فريتز والت هم. ي بعد چهارشنبه
  .ي آينده زنده بماند کوشيد تا چهارشنبه. ي کارها را رها کرد همه

  .و باز هم خبري از فريتز والتر نشد. ي بعد چهارشنبه
ــ شايد به خارج رفته باشد؟ شايد همين حاال مشغول صحبت در مورد تو در برلن 

  داند؟ باشد؟ يا پاريس؟ کسي چه مي
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تر نگران  او بيش. يی از آن دربياورد کننده ي اميدوار چالند تا فرضيه مغزش را ميوتي 
کوشيد او را به غذاخوردن  سالمتي پسرک بود تا سرنوشت فروشنده، به هزار حيله مي

چنان افراطي، دست از خوردن و آشاميدن کشيده بود؛ خود را در  هيتلر، هم. ترغيب کند
ي حياتش شده  فريتز والتر بدل به مايهف و تمجيدهای تعري. دست ضعف رها کرده بود

کردن هم  بودن نداشت، حتا اشتياقي به نقاشي بود؛ بدون آن نگاه ديگر احساس زنده
  .نداشت

يک روز صبح وتي درِ اتاقش را به صدا درآورد، دستکش به دست، کفش به پا و کاله 
 را به او تصميمشده باشد و درست گويي خود را براي رفتن به عروسي آماده کر. بر سر

  :اعالم نمود
روم و از او توضيح خواهم  من به گالري والتر مي. طور ادامه داد توان اين ــ ديگر نمي

  .خواست
ها و ايستاده  شنبه هيکل در لباس يک هوش، وقتي فهميد که زن درشت هيتلر، ابتدا بي

  .دن او گرفتکر گويد، بازوي وتي را به قصد متوقف در چارچوب در چه مي
  .روم ــ نه، من مي

اش ببيند؛  خواهد تو را در گالري داني که فريتز والتر نمي ــ نه دولفي، تو خيلي خوب مي
  .اين اصل قرارداِد شماست

جا قراردادمان را زير پا گذاشته؛ پس من  وآمدش به اين کردن رفت ــ به گمانم او با قطع
  . را بپذيرمريسکی توانم چنين هم مي

پس با . رسيد که وتي پذيرفت حال به نظر مي انداز اين اتفاق چنان خوش لر از چشمهيت
  .زن حتا توانست او را راضي کند که پيش از عزيمت چيزي بخورد. روند هم مي

دار  هيتلر توي کت و شلوار بزرِگ فراِک نيم. اين زوج شهر را با ترامواي طي کردند
نما شده بود، ِقل  وي آرنج، باسن و زانوانش نخمانده از پدر که در اثر کهنگي ر باقي
 دور گردن او ربط خودش را بی  ابريشمی چندرنِگهای کراواتيکی از وتي . خورد مي

رنگ هيتلر را  هاي بي شد به گردن ببندد و گونه تر کسي حاضر می بسته بود که کم
 باور کرده  بلحدودي قا نماياند و پسرک را شبيه هنرمندان نحسِ تا تر مي هرچه مضحک

شده درست مثل يک اسب سلطنتي در کنارش، به  وبرگ هرصورت، زن زين به. بود
  .برانگيز بود اندازه هر دوشان شيک و احترام
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خوان آبنوس،  حروف طالکوب، پيش. يي ايستادند جلوي گالري والتر، متحير چند لحظه
کاوان را از   کنجي عابران و ها مجموعه هاي سنگين مخملي که از پشت پنجره پرده
ها همه  کرد؛ و  اين ي درون محروم مي يي ناچيز از گنجينه يي ديدارِ گوشه لحظه
خروج يک خريدار، با سيگاربرگي بزرگ به لب و همسرش، ابري . برانگيز بود احترام

گالري والتر جايي نبود که افرادي : شان افزود نامفهوم از تاللوء جواهرات، بر اضطراب
  .ها زير سقفش بروند عادي مثل آن

  :هيتلر براي اين که به خود جسارت ورود بدهد، به خود گفت
  .اند جا به نمايش درآمده تابلوهاي من در اين. ــ هرچه که باشد، گالري من است

صداي . ها را باال رفتند و درِ سنگين را ُهل دادند هايشان را حبس کردند، پله نفس
کرد در حال ارتکاب  ها اعالم مي  گويي به آنبلورين زنگ کوچک با خلوصي ُبرنده

  .خطايي بزرگند
ي متعجب خود را از ديدن اين زوج عجيب و  يکي از کارکنان نزديک آمد، با ادب چهره

  .غريب پنهان نمود
  :زند، گفت  داشته حرف ميتأخيررساني که  وتي با لحني که گويي با نامه

  .ايم تابلوها را ببينيم ــ ما آمده
  :شدن پاسخ داد حين خمکارمند 

  .ايد بايست گذاشته کنم، شما قدم به همان جايی که می ــ خواهش مي
در درون هيتلر شادي غريبي از اين که تا لحظاتي ديگر تابلوهايش را روي ديوار خواهد 

  .ديد، به پا بود
  .هرچند بارها چشم گرداندند. او و وتي چيزي در سالن اول نديدند

  :ها زمزمه کرد لهدادن پ وتي با نشان
  .ي باال ــ شايد طبقه

ي دوم در معرض ديد  آثار نقاشان جوان حتماً در طبقه. بايست حق با زن باشد مي
. شدن تابلوهاي کوچک از همان روي پاگرد نظرشان را تائيد نمود پيدا. شود گذاشته مي

. بزرگ بودندگوشه گشتند، در مقابل هر ديواري منتظر سورپريز  به ي دوم را گوشه طبقه
  .هيتلر خيسِ عرق شده بود. حاصل بي

  .مثل هميشه وتي راه حل را يافت
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  .اند ــ همه را فروخته
بايست  نمي. زد که زن مادرانه روي بازويش ضرب گرفته بود، لبخند مي هيتلر درحالي

  .آمده بودند خبري از فريتز والتر بگيرند. کرد تنها به اين لذت اکتفا مي
  .ا کارمند گالري را بازيافتنده  پلهپاييندر 

  :ي تابلوهايش فروش رفته بود، پرسيد آدولف به حالتي بسيار خودماني، چرا که همه
  ــ آيا آقاي والتر هستند؟

  .ــ آقاي والتر فعالً در خارج از کشور هستند
به هيتلر، از جا شادمانه ي آرنجي  با زدن ضربهدر رفتاری کامال مغاير با عاداتش وتي 
  :جهيد

  !ــ ديدي گفتم
  .هيتلر غرق در شادي بود

  گردند؟ ــ کي برمي
  .ي آينده ــ هفته

د آدولف هيتلر آمده بود و مطابق معمول يي به آقاي فريتز والتر بگولطفاًًــ خب، پس 
  .چهارشنبه صبح ساعت هشت منتظرشان خواهم بود

ده بود، وتي که از طرح آدرس پانسيونش زير سقِف محلي چنين شکوهمند، سرخ ش
  :اضافه کرد
  . خيابان فلبر22ي ــ شماره

  ــ گفتيد فريتز والتر؟
  .ــ بله

  .کردم من از گرهارد والتر صحبت مي. ــ متأسفم
  گرداند؟ ــ مگر فريتز والتر نيست که اين گالري را مي

  .گرهارد والتر اين مقام را دارد. ــ خير، آقا
  .ــ پس ايشان يک پسر دارد

  .يي تلخ شنيده باشد، سرخ شد کارمند گويي واژه
  .توانم به شما يقين بدهم آقاي گرهارد والتر فرزندي ندارند ــ خير، مي
  :آلوده گفت هيتلر خشم
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ام با آقاي فريتز والتر قرار دارم که تابلوهاي من  ها در خانه ي چهارشنبه ــ ولي من همه
  .فروشد جا مي را همين

  ــ گفتيد اسم شما چيست؟
هاي او گوش نکرده  کدام از حرف اين کارمندي كه از مدتي قبل به هيچبا بيزاري از 
  .بود، تکرار کرد
  .ــ آدولف هيتلر
من ترديدي در ارزش کارهاي شما .  هيتلر... کنيد، آقاي کنم اشتباه مي ــ تصور مي
توانم به شما اطمينان بدهم گالري والتر هنوز کاري از شما به نمايش  ندارم ولي مي

  .استنگذاشته 
  .شدن مسئوليت به او داشت گشود تأمل برگشت و دفتري را که نشان از سپرده و بي

  ...بينيد طور که مي ــ اين کاتالوگ دو سال اخير است، همان
  :خاطر گفت وتي آزرده

ام آقاي فريتز  د، پسرم؟ من به چشم خودم ديدهييگو ــ اصالً معلوم هست شما چه مي
  .شود هاي من وارد مي ح از پاگرد پلهها صب ي چهارشنبه والتر همه

دارش با  هاي دکمه ووضع وتي از کاله ُپرَپرش تا چکمه کردن سر کارمند حين برانداز
  :لحني تمسخرآميز تکرار کرد

  ــ از پاگرد شما؟
  .جا ماند نبايد اين. ــ بيا، وتي

  .و چارچوب در را زير زهرخند بلوري زنِگ جلوي در بار ديگر طي کردند
  .نمود هايشان را سنگين مي ميلي قدم  حاکي از بيسکوتي

هيتلر درعوضِ . رفتند کردن حرکات عابران راه مي بدون هيچ هدفي، و تنها با دنبال
ی مصائب را با  او همه. داد سکوت کند وجوی توضيحی برای اين راز، ترجيح مي جست

ايي وقتی ذهنش توان. رفت پريشان و مبهوت پيش مي. کشيد هم بر دوش مي
يي که  برداري يافت، از جمله کاله انديشيدن و درنظرگرفتن فرضيات مختلف را می

داشت  فوري دست از انديشيدن برمي کشيد که  اش شده بود، به حدي عذاب مي قرباني
بايست روشن  و سرگشتگي کامل را به تفکر در مورد بسياري نكات دردناک که مي

  .داد شوند ترجيح مي
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  . پراتر بازيافتندي خود را در محله
ترسيد  هيتلر مي. وتي از خستگي پاها شکايت داشت و خواست در يک کافه توقف کنند

  .زدن شود به محض نشستن مجبور به حرف
هايش را به هم زد تا مطمئن شود که  پلک. ناگاه تصور کرد که تصويري ديده است

يابان، فريتز والتر در  در آن سمت ختر طرف آنپنجاه متر . نه، واقعي بود. رؤيا نيست
کرد که روي يک  اش، عابران را دعوت به خريد تابلوهايش مي همان پالتوي پوست بره

با حرکتی واکنشی بازوي وتي را گرفت، او را چرخاند و . ميز روي هم گذاشته بود
بايست اين صحنه را  درهرحال زن نمي. ي سر راه ُهل داد سرعت به درون اولين کافه به
  .ديد مي

بايست پانسيونش را درازمدت بدون   دو شيرکاکائوی داغ، زن را قانع کرد که نميبر فرازِ
تر دارد و کمي ديرتر به او  سرپرست باقي گذارد؛ و اين که او هنوز نياز به انديشيدِن بيش

او زن را تا ترامواي همراهي ــ و عمالً حمل ــ کرد و سپس به . ملحق خواهد شد
  .شدفريتز والتر نزديک 

چه که در   درعوض، آن. اين يکي اصالً چيزي از شخصيِت حرافش را از دست نداده بود
گير  جا تنها جمالت مبتذلِ يک معرکه آمد، اين اتاق هيتلر بالغتي هنرپرورانه به نظر مي

ها  گران و يا حتا گاهي گرفتن بازوي آن او از مخاطب قراردادن گردش. خياباني بود
  .کرد  خودداري نميبراي دعوت به بساطش

قصد نداشت مقابل . منتظر فرارسيدن شب بود. هيتلر پشت يک درخت ايستاده بود
مطمئن نبود قادر به کنترل اعصابش باشد و خصوصاً . گان همه رسوايي بار بياورد ديده

  . را داشته باشد قوی و ِخپِلآوردي با فريتز والترِ اين که توانايي هم
گاهش را  ، هيتلر مخفي در بلوارشدن عبورومرور خيابان و کمبا فرارسيدن شب بر فراز 

  .شد ترک کرد و نزديک
فريتز والتر، از سر عادت، با ديدن هيتلر برايش دست تکان داد و سالم کرد، سپس به 

  .کاره گذاشت نيمهاش را  محض شناختن او جمله
  ...ــ آه، هيتلر

يي  بزند که چه سيستم دفاعياش حدس  گذاشت جلوتر بيايد و کوشيد از حالت چهره
  .بايست برگزيند مي
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  :هيتلر فرياد زد
  . دزد وگو گو، دروغ ــ دروغ

  .ام من هميشه به تو پول داده! ــ دزد؟ اصالً و ابدا
  .ــ تو به من باوراندي که مسئوليت گالري والتر را داري

چون  ميي که ه يي زشت، خنده درست توي صورتش، خنده. فريتز والتر زد زير خنده
  .يي به صورتش بود سيلي

کني   فکر ميواقعاً. قدر کودني که حرف منو باور کني، مشکل خودته ــ اگر تو اين
گي؟ من  شه، جدي مي داره، نه، جدي باورت مي هاي تو رو برمي گالري والتر کپي کاري

  .گرا حسابي مشکل دارم کردنشون به گردش واسه قالب
فريتز والتر به جاي دفاع از خودش :  يکي ديگر نبودمنتظر اين. حرکت ماند هيتلر بي

  .سوزاند بدجوری مي. کرد تازه حمله هم مي
 خيلي از خود متشکر بود كه حتا واسه نيم ثانيه هم تبايس ي من،  چاره ــ آدولِف بي

کردم و  هردفه، يک مالقه روغن هم بهش اضافه مي. گفتم رو باور کرد چه من مي  اون
دم، اين دفه ديگه به  وپرت تحويلش مي فهمه که چرت دفه ديگه ميگفتم نه اين  مي

حتا يک ! موزر! ِکِلمت! دادي چيز رو قورت مي تو همه! هرگز! خب، نه. خنده ريشم مي
طلبيدي، با دهان باز، مثل همين حاال،  کردي، تازه بازم مي بارم با من مخالفت نمي
  !ات کنم منتظری که بازم تغذيه

تنها . حرکت بود، بازوها منقبض و آويزان در امتداد پيکرش بيچنان  هيتلر هم
  .ريختن بود اش اشک واكنش

  ــ مشکلي پيش آمده، آقا؟
  .فريتز والتر ساکت شد. يک مأمور پليس به هيتلر نزديک شد

ــ اين آقا براي شما مشکلي توليد کرده، آقا؟ آيا کوشيده سر شما کاله بگذارد؟ باقي 
  ه؟پول شما را پس نداد
رسيد که  به نظر مي. داد تا هيتلر را راضي کند ها را نشان مي حل ي راه مأمور پليس همه
  .گرد پيدا کند ي دوره يي براي آزار اين فروشنده خواست بهانه خيلي دلش مي
  :هيتلر زمزمه کرد

  .ــ نه
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  :مأمور پليس پکر گفت
باز را ما خوب  ين حقها. دييبايست به ما بگو کند، مي تان مي ــ عجب، ولي اگر اذيت

آيد،  کند که خوشش مي آدم فکر مي. گيرمش ي اولش نيست که مي دفعه. شناسيم مي
  .مگه نه، هانيش

و . چشم به زمين دوخته، منتظر بود که مأمور پليس تمام کندمحتاطانه فريتز والتر 
ي چرخيد و توي بساطش دنبال چيزي برا چنان دور او مي مأمور با نگاهي بدگمان هم

. ها دور شد گيري پيدا نکرد، از آن و چون چيز دندان. گشت جويي و يا جريمه مي بهانه
تقريباً .  ترسيده بودواقعاً. کردن، يک نفس راحت کشيد بازي فريتز والتر بدون نقش

  .شرمگينانه با نگاهي زيرجلکي، از هيتلر بابت سکوتش تشکر کرد
  .ــ خيلي ازت ممنونم که چيزي نگفتي

  .کرد گي مي ه زد احساس يخهيتلر 
  ــ هانيش چيه؟

هاست  اسم خودم رو گذاشتم فريتز والتر، چون سال. رينهولد هانيش. ــ اسم واقعي منه
  ...خوب، ولي اهميت برای چيزای بی. پليس به من چسبيده و دنبالمه

  ــ اين ماه را کجا بودي؟
  .اهميت بي. ارزش ــ زندون، واسه يه موضوع قديمي بي

کوبيد  کوبيد، پاهايش را به زمين مي خواست پنج سال داشت، مشت مي  دلش ميهيتلر
او يک ماه تمام منتظر فريتز والتر، : خواست که رؤياهاي سابقش را به او برگردانند و مي
دار مشهور مانده بود که به نبوغ او باور داشت و نه رينهولد هانيش که به خاطر  گالري
  .خورد  خنك ميدزدي ته يک سلول آب آفتابه

  :اش زد و پرسيد هانيش روي شانه
  ــ بريم لبي تر كنيم؟

  
*     *     *  

  
هايي تنگ، گرد و لرزان که از همان  پله. و مدل با هم به هتل استال رفتند. آدولف ـ هـ
يي به رنگي ميان صورتي  راهرويي مفروش به قالي. داشت شان وامي آغوشي ابتدا به هم
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اتاق . شد رويي طوالني با شمار زيادي اتاق که تمام طبقه را شامل ميو سرخِ اناري، راه
ي روي در افتاده و شماره  هاي شماره ، چرا که يکي از ميخشد ه می خواند99 که 66

رسيد کارِ  به نظر می هزارتکه که ای روتختي. ارتفاع  فلزي کمیتخت. واژگون شده بود
چيزي که اشتياقي  هيچ. فوشسيايی جذامیديوارها به رنگ گُل . باشدکوررنگ کارگری 

زن . برانگيزد وجود نداشت، با اين حال، آدولف برانگيخته خود را روي مدل انداخت
 توان روی زن از. تنها گذاشت هر کاري دوست دارد بکند. چيزي به او ياد نداد هيچ
لعه روي سردي نگاهي به او نيانداخت، گويي مشغول مطا گرمي و نه به زن نه به. افتاد

کرد با تعداد دفعاتي که او را تصاحب کند، زن را  با خود فکر مي. حيواني عجيب باشد
  .پنج بار. مات و مبهوت کند

  ــ تو چي؟
  .ــ دريغ از يک دفه

  .فرداي همان روز به همين تعداد دفعات عمل کرد
  .نتيجه بي

زن . ه او بازگردانداش را ب نفس که اعتمادبه. زن به او مضمون سردمزاجي را توضيح داد
. اش را ذخيره کرد فرداي آن روز، کمي انرژي. او بودهرچه بود از . طور نبود اصالً اين
ای که زن را به  صرف دقت در اندام زن کرد و هر دکمه و دستهتري  وقت بيش

درست مثلِ يک بازيگر خوب زن باالخره .  آزمودشود را بری بيشتری رهنمون می لذت
  .با او راه آمد

  .کردن هيچ اشکالي نداره هرحال، سعي ــ به
  .شد، زن هم اصالً  ميارضاتر  او کم. چنان به همين روش ادامه داد روزهاي بعد، او هم

  .خشم سراپاي او را فراگرفت
گونه  دهي چه تو به من قول دادي که به من ياد مي! دهی چيزی ياد نمیــ تو به من 

  .دهي  نمي کنم و هيچ به من يادارضايک زن را 
  .ام که منم وجود دارم ــ چرا فعالً بهت ياد داده

بازي از زن ديد که تصورش را هم  دو روز گذشت که طي آن آدولف به حدي لج
زد،  جا که زن حاضر نبود نامش را به او بگويد، آدولف او را استال صدا مي از آن. کرد نمي

طوطي از لبخند، لرزشي بر لبان، و به خ. کردند گر را مالقات مييد کيبه نامِ هتلي که 
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او . انديشيد  زن را درنورديده بود ميی سينهيي  يا شعاعي از سرخي که تنها لحظه
. ، رخوتي رؤيايي که نگاه استال را مرطوب نموده بودسپرد می يي گريزان را به ياد نشئه

 که ب شودتواند موج باالخره میکرد؛ يک روز   دل خوش مييیها نشانهچون  آنها همبه 
انديشيد که با  تمرکزش را از دست داده و به نابرابري ساعاتي مي. او چيزي را حس کند

جويی عمل کرده بود؛  ي کام از نظر خودش او هميشه در لحظه. گر گذرانده بودنديد کي
مرد چنين سهل و . پرداخت هاي زن و مرد مي در رؤياهايش به تفاوت. از نظر زن خير

ناپذير؛ مرد چنين  بيني  و زن اين چنين بعيد و پيششد ضا میو متوالی ارآسان 
. ناپذير مضايقه و در ضمن ضعيف، زن چنين باير و خشک و در عين حال خستگي بي
 آلتش به زن قدرتمند از راه  ينچن  چنين آشکار، چنين محسوس،شفهميد چرا تمايل نمي

، نوازش، دخول، مالشِ جسمانيکار  ديگر به شک افتاده بود که هيچ راه. شود منتقل نمي
بايست راه ديگري  بري به او باشد؛ مي  و توالي، قادر به انتقال لذت، استمرار، کوبشتن

  داشته باشد، اما کدام؟
  

*     *     *  
  

ي ساعت، هيتلر، سرخوش از  شدن دوازدهمين ضربه شب، هنگامي که با نواخته نيمه
خواست  التر ــ را ترک کرد، پرسان از خود ميالکل، رينهولد هانيش ــ يا همان فريتز و

ي او به خاک؛ يا پذيرش اين که لبي با او تر کند و  بداند از ميان ناتواني در ماليدن پوزه
ها قراردادی  گزار او هم باشد؛ و يا شايد هم پذيرفتن اين که ميان آن در آخر سپاس

تحقيرش کرده است؟ با تر  برداري جاري شود، کداميک بيش نانوشته مبني بر کاله
ي  بايست بر سروكله رسيدي که او و هيتلر نمي شنيدن مکالماتشان به اين نتيجه مي

داری  گالریاگر هانيش : بايست بازو در بازوي هم بدهند گر بزنند، بلکه مييد کي
 بود؛ غصب اين جايگاه از جانب يکي، معادلِ جعلی، هيتلر هم نقاشي دروغين بود

کردند؛  کاري می  نيرنگ و فريبگذران زندگیهر دو براي . بودکاري ديگري  کپي
 آخر با هم 1هرچند که ميان خودشان صادقانه عمل کرده و همواره پول حاصله را تا هلر

                                                 
  .اتريش ـ م ترين واحد پول ـ هلر، كوچك1
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  .تقسيم کرده بودند
به کمِک هواي آزاد، شب و شايد هاي وين قدم زد تا  هيتلر مدتي طوالني در خيابان

  .خستگي خود را بپااليد
کرد رؤياهايي بود که از کف داده  چه بيش از همه متأسفش مي   هانيش آنایماجردر 
يي  داشت، آينده هاي طوالني هانيش او را در رؤياهاي مراسم بزرگ طي هفته. بود

هاي متوالي سرمست و نشئه ميان ابرها  هفته. ُپرافتخار، ثروتي فراچنگ فرو برده بود
هرگز . وهوا بود در حسرت اين حال. ده بودسير کرده و به دور از ابتذال زميني مان

شرمانه از او  بختي زندگيش را با دروغي بي ترين خوش توانست هانيش را که بزرگ نمي
  .گرفته بود، ببخشد

. ها همه در قيري براق فرو رفته بودند ها و نماي خانه گويي سراسر شهر، کف خيابان
يي  افزا، از پنجره هنوز اندوهشب به كارِ مکيدِن سوسوي چند چراغ زردي بود که 

درخشيدند؛ کورسوي نور   خياباني در ژرفاي تيرگي، مییافتاده يا از چراغ تک
آور از ميان  هاي مالل شده در عمق ديوارهاي ُپردرز، پيش از آن که در جوي نوشيده
  .کرد روهاي چروکيده کمانه مي نرمي روي پياده برود، به

داستاني كه براي وتي تدارك . استانش را ساخته بودپيش از رسيدن به خيابان فلبر د
 را از رنجي رهايي بخشد و از نگراني خالص کند، فقط برای اين که اونه . ديده بود

چنان پابرجا بماند، همان جايگاه رؤيايي که زن نيز در باور به  خواست جايگاهش هم مي
ي در يک کافه برخورده ي عال کرد که به دوستانش در مدرسه تظاهر مي. آن شريک بود

شمار قربانيان فريتز والتر سه نفر ها متوجه شده بود که  وگو با آن پس از گفت. است
در مورد هر سه نفر از يک . داد يي که طبعاً بيش از هرچيزي جواب مي ، سوژهاست

رسد فريتز والتر با تابلوها به فرانسه گريخته  طور که به نظر مي  و آنشده روش استفاده
رسد که آن  حتا به نظر مي. ها را به بهايي گزاف به فروش رسانده است، بله، بله آنو 

. اند گذاري شده اند و در مونپارناس حسابي نرخ شده سه نفر هم اکنون افرادي شناخته
. ها را نخواهند ديد ها هرگز رنگ اين پول جاست که بدون شک آن تنها مشکل اين

که رئيس  روز بعدازظهر بروند و شکايت کنند درحاليها تصميم داشتند که همين ام آن
  .ي عالي هم درگير فشارگذاشتن روي سفارت فرانسه است مدرسه

ک از ي هيچ. ي خوِد هيتلر ولي نه به اندازه. وتي بالطبع تمام داستان را بلعيد
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  .گفت به خودش دروغ مینه براي ديگري؛ بلکه پيش از ديگران هايش  انديشه
ه بود که در فرانسه صاحبِ اعتباري هنري است که چيزي نمانده بود چنان باورش شد

شدند  ي دل را براي زيباروياني بگشايد که از قطار پياده مي در روزهاي پس از آن، سفره
  .داد شان مي شان خبر از اصليت پاريسي و لهجه

شروع به آهن دوباره  ي ساعات انتظار کنار ريل راه کاري، در فاصله از سر بطالت و بي
سرهم خوشش  ي مراحل پشت هگي احمقان از روزمره. ها کرد کشيدن تصوير عمارت

غرور خطوِط آغشته به  به کاري، قدرِت آميخته عمالِ مورد نياز براي کپيا. آمد مي
  .ها تابي رنگ چين، بي مرکب

 و درخشيد، هيتلر در انتظار چهار قطار مهم بود ي آسمان مي بخش در پهنه آفتابي آرامش
تر از آسايشگاه مسلولين  ي بزرگ برداريِ تصويري در اندازه براي اولين بار اقدام به کپي

 هوفمان در ژوزفشده توسط  يي يافته بود؛ آسايشگاهي ساخته كرد که در روزنامه 
هيتلر ميان مسافران . برداري چندان مشکل براي کپي بنايي مکعبی و نه. پينکنسدورف

تر،  طرف يي نشد كه سه رديف آن ار بود که هرگز متوجه سايهو نقاشي چنان گرفتار ک
  .حركت، او را از صبح تا غروب زير نظر داشت بي

حدود ساعت هفت بود که سايه به هيتلر نزديک شد؛ سرش را بلند کرد و وتي را 
  .روي خود ديد روبه
ربه ها را تج ي احساس طي روز فرصت کرده بود که همه. لرزيد اش از خشم مي چهره

 ساعت هفت ...گي، شرم، طغيان ، سپس به انزجار، سرخوردهناباوریکند، از تعجب به 
  .به خشم رسيده بود و به همين دليل هم همه را بر سر پسرک فروريخت

از آخر اين هفته، گورت را از . خواهم تو را در سالنم ببينم ــ از امشب ديگر نمي
  .کني پانسيونم گم مي

ميزان دوري از . گرا شده است، هراسناک بود چه حد عملديدن اين که وتي تا 
  .ی شدِت شوِک وارده بود دهنده نشان، بافش خيالشخصيت 

  .کاري كنم که يک ماه و نيم اجاره به من بده ــ در ضمن يادآوري مي
  .خورده و دردمند دهانش از شکل افتاده بود، معذب، زخم

ي  ودوز و همه ، اتوي لباس، دوختها حال باش که غذاها، شستن ظرف ــ تازه خوش
ها را کردم براي اين  ي اين کار همه. کنم هايي که براي تو کردم را حساب نمي حماقت
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  ... براي اين که باور داشتم...که باور داشتم
  . لرزيد، اما مقاومت کردی که اشک به همراه داشت بزرگش از فرط تشنجاندامِ

  ...ــ براي اين که باور داشتم
  .حرکت در وحشِت چيزي بود که خواهد شنيد  بيهيتلر

  ... براي اين که باور داشتم...ــ براي اين که باور داشتم
زيرِ پيشانی هيتلر در حرکت بودند، برخی پاسخ خود را به همراه داشتند، وار  ها ديوانه واژه

 داشتم باور«. تر بود  از همه راحـت»باور داشتم که تو مرا دوست داري«. برخی ديگر نه
باور داشتم «. توانست با يک دروغ مداوا شود  مي»ي عالي هستي که تو در مدرسه

  .تر خواهد بود  کمي مشکل»... شوي با من ازدواج خواهي کرد زماني که سرشناس
  .وتي منفجر شد

  .ــ براي اين که باور داشتم تو نقاشي
مگر . من نقاشم. ابی نداردجواين که  .و ديگر نهنه ا.  نه، نه از جانب زنهنه، اين ديگ

  کنم؟ کار دارم می همين حاال چه
  .، وتي نگاهش به تصوير روزنامه و کپي کثيف افتاددقيقاً
  .اي  مسخره...ــ تو

بس . اش را بگيرد موفق شده بود جلوی گريه. پاشنه گرداند و از ايستگاه قطار فرار کرد
توانسته بود با اهانت و تحقيرِ او . هايش نزد او نريخته بود شمرد، اشک که او را حقير مي

. ترحم شده بود قابلهيتلر بود که : رابطه را قطع کند، بدون اين که گرفتار تأسف شود
طپيد، ويران و فروپاشيده به ستوني تکيه داد؛ سبک شده، توي يکي از  شدت مي قلبش به
  .هق افتاد شده به هق دوزي هاي زيباي برودري دستمال

يي  چهرهبا . خشکش زده بود، وسائل نقاشي ميان پاهايش  زمينهيتلر نشسته روی
برای اين «کردن به چيز وحشتناکی که زن به زبان آورد ــ  از فکربرای اجتناب . مومي

، هيکلش از  گرفته بوداپيکر را زير باران ناسز ی غول زنکه. ــ»که باور داشتم تو نقاشی
 با، که فقط ه خواندن يک کتاب هم نيستقادر ب زني که حتابزرگی دچار ترافيک است، 

دل که حتا تا پيش از  به دارِ حسرت ، حاال اين دکانتواند دوستی کند می گراها جنس هم
دهد  دانست گوستاو ِکِلمت کيست، به خود اجازه مي اين که خودش به او بگويد نمي

تر   بيشکار است؟ حيف که حاال يک ماه و نيم اجاره هم طلب. قضاوت هنري هم بکند



 117                                                                                  اريك امانوئل اشميت

  .کند جا را ترک مي چون همين امشب بدون پرداخت اجاره آن. ها نيست از اين
اوست که ابتکار عمل : خودي نکند کسي فکر بي هيچ. هيتلر قواي خود را بازيافته بود

  !کند او اين رابطه را قطع مي! ر را به عهده دارديناپذ ي تحمل بخشيدن به اين رابطه پايان
ي  نرمي به طبقه به. بندي کرده بود ي وسائلش را بسته ه، همهساعت ده و سي دقيق

  .کف، جلوي آپارتمان وتي آمد هم
شد  ي آپارتمان وتي را پوشانده بود، مي  درِ دوبلهی کوچک پنجرهيي که  با وجود پرده

  .شنيد هايي را مي هيتلر صداي ناله. ديد که چراغ سالن روشن است
  :کرد ها زمزمه مي يان دندانآلود، گيج، م وتي با صدايي گريه

  ...قدر نااميد  اين...ام ــ نااميد شده
خواستيد حرف من را باور کنيد، اين همه  ــ وتي من که به شما گفته بودم، شما نمي
  .بريد انتظار کشيديد، حاال هم رنجي چند برابر مي

  !ــ اوه، ورنر
بود که موجبِ شِک خب پس اين ورنرکثافت . خورده، هيتلر کمرش را صاف کرد نيش

  .وتي شده بود
 همان ...دانيد  همان که خودتان مي...درنگ، وتي عزيز، از آن پسر سئوال کردم ــ بي
ي عالي است، پرسيدم آيا ميان خودشان  جوي مدرسه  دانشواقعاً که ...دوست
  .و او به من اطمينان داد که خير. جويي به نام آدولف هيتلر دارند دانش
ي او را رد کرده، به  ی هرزه اين ورنر از همان زمان که هيتلر خواستهخب پس . بيزار
با يک منحط ديگر مثل خودش روي هم ريخته تا او را : چيزهايي که نپرداخته چه
گر يد کيشما را به . اصالً مال خودتان.  کهواقعاً. دنياي زيبايي است. آبرو کنند بي
  .سپارم مي

را، چسبيده به ديوار و مخفيانه، اما نزد خودش با  خيابان فلبر 22ی  و هيتلر شماره
نسبت . داشت چه را که پشت سر گذاشته بود، خوار مي  ي آن همه. سربلندي ترک کرد

ای داشت  حاال توسط يک اُبنهنهايت خسيس که  بورژواي چاق و بي به اين خرده
  .، حسي آميخته به تحقير داشتيافت دلداری و تسکين می

اش جا خواهد  او مرا در خانه.  بايد که رينهولد هانيش را پيدا کنم.رينهولد هانيش«
  ».داد
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جا بود،  رينهولد هانيش آن. جا نوشيده بودند يي رفت که با هم در آن به همان کافه
  .کرده از فرط آبجوخوري برافروخته از گرما، با چشماني پف

  :با ديدن آدولف هيتلر در راه، فرياد کشيد
  .ِلمتــ آه؟ گوستاو ِک

  .هيتلر به روي خودش نياورد، راضي از اين که او را يافته است
 مجبور شدم ...داني مي. مشکلي با يک زن. ات بپذيري بايست که مرا در خانه ــ مي
  .بروم

اتاق مهمون رو به تو . ي خودت بدون ي منو خونه ــ اصالً مشکلي نيس، پسرم، خونه
  زني؟ يه پيك مي. دم اختصاص مي

هرچند که چيزي . يي با او بنوشد ه خيالش راحت شده بود، پذيرفت که جرعههيتلر ک
هاي سنگيني  ي هانيش نهفته بود، اشتياقش به نوشيدن، ضربه مبتذل در لحن دوستانه

 ...زد، ولي اگر قيمت يک شب خواب راحت اين باشد که روي شانه و يا پشت هيتلر مي
ر حالتي شبيه به اغما از فرط نوشيدن زياد با ساعت يک صبح، هيتلر خسته و ازپاافتاده، د

  .شکم گرسنه، اصرار کرد که دست از نوشيدن بردارند و به خانه بروند
خوان گذاشته بود، برداشت و با هيتلر راهي  پشتي بزرگي را که پشت پيش هانيش کوله

يان يي تاريک را برگزيد و م هاي يک پارک باال رفت و داخل پارک نقطه از نرده. شدند
  .هاي سياه دراز کشيد بته

  .خوابم جا مي من اين. ــ به کاخ من خوش اومدي
  ــ چي؟ تو حتا يک اتاق هم نداري؟

  .يي روي ساکش زد تا از آن بالشي براي خود تهيه کند هانيش ضربه
  .اش رو بدم  با فروش تابلوهاي تو اجارهمثالًــ چي فکر كردي گوستاو ِکِلمت؟ که 

  
*     *     *  

  
سازِِ . داد زن هر حرکت او را با آهي و يا تشنجي پاسخ مي. کشيد استال زيرِ او فرياد مي

اش بگيرد  گونه به بازي يافت، اما آدولف باالخره آموخته بود چه تن در دستانش وزن مي
  .و نوايِ مطلوبش را از آن خارج کند
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  .بايد بتوانم بر خودم کنترل داشته باشم
کوشيد ذهن خود را متوجه  رهاشده، ميغران و مايش استالي  نگيری از بهره به جاي

بايست  ميتر و بهتر کام بگيرد،  برای اين که او هرچه طوالنیچيزهاي ديگري کند؛ 
جويي را از خود دريغ دارد، شکل فنري کامل به خود بگيرد؛ يک مکانيسم و نه  کام

. و تماس دارند فکر کنمبايست به اجزايي از تنم که با تن ا  نميبخصوص .چيزي ديگر
. بايست تمايالتش را به فراموشي سپارد مي. سريع. به چيزي ديگري بايد فکر کرد

وارِ کمر، ذهن خود  نمود و با حرکت موج يي روي ديوار متمرکز مي نگاهش را روي لکه
چربي، حرارت : نمود توانسته علت پديدآمدن اين لکه باشد متمرکز مي  که ميآنچهرا بر 
هاي پست و خفيف  تگي و يا شايد سوسکي له شده روي ديوار؟ هرچه راه حلو سوخ
تر شور و احساس از او فاصله  گذشت، به همان ميزان بيش اش مي تري از مخيله بيش
شده با کفشِ  بله، يک سوسک، يک سوسک بزرگ له. راهش همين است. گرفت مي

د، نه براي ي اندکي بياسا  اتاق اينبوده در که آمده يکی. يک چِک، هتل ُپر از چِک بود
کرد، استال زير او مواج در حرکت بود از بس  چه که در آن لحظه او با استال مي انجام آن

  ...که او
  ...نه

  .وارفتروي استال . شورِ رهاشدن به او هجوم آورد، سرکش و ُپرقدرت. دير شد
ت، پيکرش در حرکتي محض به او پيوس زن نيز چند تکاني ديگر خورد و سپس در بي

  .گشت حالتي آزاد به فرم اوليه بازمي
  .برنده شدم

  .نمود تر مي سکوت شوق درونش را هرچه متراکم
پيش  از حاال ديگر نگاهي بيش. نرمي ُهلش داد و از جا برخاست، سرد و ساکت استال به
نگاهي پرسشگر . آدولف احساس کرد که زن آزارش خواهد داد. بار به او داشت حقارت
  .ي پيش از نااميدي داشت توان در لحظه ن انداخت، ملتمس، همان نگاهي که ميبه ز

  .زن لبخندي ستمگرانه زد
  ــ باورت شد؟
ترين عباراتش را رها  هميشه حين اين کار بود که گزنده. هايش را به پا کرد زن جوراب

  .کرد مي
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  .آوردم من ادا درمي. ــ ازخودمتشکربودن تو حد و مرز نداره
  :فرياد زد.  هـآدولف ـ

  .کنم ــ بسيار خب، من قطع مي
  .وقت شروع نکردي توني قطع کني، تو هيچ کنه؟ مي ــ چه فرقي مي

  .کنم، اين دفعه ديگر براي هميشه است ــ براي هميشه قطع مي
چيز به پايان  تا آن وقت چند بار ادعا کرده بود که همه. کوشيد خود را راضي کند مي

بندي احمقانه را رها خواهد کرد، که برايش هيچ اهميتي  طرسيده است، که اين شر
جا بود که استال، به جاي مخالفت، مباحثه و  ندارد رضايت زني را جلب کند؟ مشکل اين

کرد، و فرداي  تر از پيش احساس مي چاره و او هر بار خود را بي. داد اقناع، به او حق مي
  .گشت نفس بازمي همان روز براي کسب حداقل اعتمادبه

و اين دو ساعت هم به . اصال به چيزی وانمود نکرداين بار، استال . روز بعد بازگشت
  .هاي او افزوده شد فهرست بلندباالي شکست و هزيمت

چه او را به تداوم  آن. داد ی از خود پيگيری و پشتکار نشان میبه طرز غيرقابل درک
بعد  که روزهای بندی ــ چنان شرط و يا  ، مثل روز اولجويی داشت، نه حس مبارزه می وا

. شدن به تن استال بود يی رواني؛ بلکه وابسته  انگاشته بود ــ و نه ارضای عقدهچنين
در طلب . موضوع بر سر احساسي عميق و خاموش بود، چيزي شبيه احساسي مذهبي

اش  لذتي زنانه، پيکر استال معبدش بود و زن معبودش، سکوِت عميقي که تمام انديشه
کرد  آمد، با ايثاري عميق تالش مي چون راهبي به زانو درمي هم. برد  به آن سمت ميرا

  .راهي به رستگاري بيابد
دانست، اما  جويی را خوب می آزمودِن کام. انديشيد جويي مي شب و روز تنها به کام

  .رسيد که اين يکي مسري باشد  به نظر نميانتقال ان را چطور ؟
. ي عالي، فکری چون جرقه به ذهنش هجوم آورد درسهها در م سر يکي از کالس

 هيچ ارتباطي بریِ او  کام. بايست اشتياق آن را داشته باشد بری ابتدا می برای کاماستال 
ي اشتياقي نهفته  بايست بيدارکننده آدولف مي.  نيستانساني. اش نداشت با تنِ جسماني

  . باشدنسبت به خود در او
خرچنگي فرورفته : ردآمد روي استال دا ثيري شد که به نظر ميناگاه متوجه تأ آدولف به

هايش را در خالء به هر سويي به   چنگبی اراده،  احمقانهحشری و وضعيتی ، دردر او
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  .انگيخت آورد، خرچنگي که هيچ احساسي در زن برنمي حرکت درمي
از . شنددوشنبه به استال پيشنهاد کرد درعوض رفتن به هتل با هم شيرکاکائويی بنو

وگو  گرمي به گفت به. وچانه متعجب شد پذيرشِ پيشنهادش توسط زن بدون چک
. گر لذت هم بردنديد کيوارشان، حتا از مصاحبت  پرداختند، دور از جنگ و جدالِ ميمون

چهارشنبه زن را به گردش در . شنبه پيشنهاد کرد که به کنسرت بروند؛ زن پذيرفت سه
رفت، اما چيزي حاکي از نگراني در نگاهش قابل شناسايي وحش برد؛ باز هم زن پذي باغ
  :کردند، زن از او پرسيد گر را ترک مييد کيان گردش، زماني که يدر پا. بود

  ريم؟ ــ ديگه به هتل نمي
نگران بود که مبادا آدولف ديگر : ی از ضعف بروز دادي براي اولين بار زن از خود نشانه

  .تمايلي به او نداشته باشد
  :گاهي سنگين از انتظار پاسخ دادبا ن

  .تر از هروقت ديگر ــ چرا، بيش
  .ي زن ترکيب مضحکي به خود گرفت دلگرم، چهره

شکلي دقيق پيش  ها پيش آماده کرده بود، به روز پنجشنبه آدولف طرحي را که از مدت
که خواب برخاست، تمام روز را قدم زد و انرژي خود را هدر داد، چنان  صبح از رخت. برد

وجه کارآيي هميشگي را  هيچ وست از فرط خستگي بهيوقتي در اتاقِ هتل به استال پ
  .نداشت

  :توجيه گفت آدولف در پاياِن باخِت خود به
  .شود دانم مرا چه مي خواهم، نمي ــ عذر مي
  اي؟ ــ خسته

  .ي مواقع نه بيش از بقيه. ــ نه
روي هتل خود را  ي روبه ر کافهسر ساعت مقرر د. جمعه ساعت پنج با استال قرار داشت

ساعت شش و . از نظر پنهان نمود، ديد که استال وارد هتل شد و به انتظار او نشست
ي اطراف ساختمان را تماماً دويد و با قطع عمدي تنفس خود کوشيد خود را  نيم، محوطه
  .زدن وادارد و با اين حال وارد اتاق شد نفس تر به نفس هرچه بيش

  ...من نگراــ کجا بودي؟ 
اش نگفت؛ ديگر جايي براي نگراني نبود؛ چرا که  زن خود را کنترل کرد و از نگراني
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  .جا بود ديگر او آن
خواستم به تو  مي. يي نيست کننده چيز نگران. ي عالي گرفتار شدم رئيس ــ در مدرسه
  . متأسفم...متأ. اطالع بدهم

  :زن با لحني خشک جواب داد
  .يي نيس ــ نه، مسئله

از اين که احساسش را چنين آشکارا . پس از نگراني، خشم او را به غليان واداشته بود
  .آمد داد، از خودش بدش مي بروز مي

  .پردازم من پول دو ساعت اتاق را مي. ــ براي اين که منتظرم شدي از تو خيلي ممنونم
  :اش را بريد زن جمله

  .ــ موضوع همين بود
  .کنيم  ميي آينده حتماً جبران ــ هفته

  ري؟  ميداریــ چي؟ 
  .خواب پرتاب کرد اش را گرفت و او را روي رخت خشمناک، از پشت يقه

  خواد؟ ــ ديگه دلت نمي
  .ــ چرا، البته
  .ــ ثابت کن

  .ــ ولي نيم ساعت، استال، نيم ساعت کافي نيست
  ــ کي اين حرف رو زده؟
  ...ست، ولي براي تو، استال ــ خب براي من کافي

  .م من استال نيس و آريان ئهــ اس
  .هايش نمود و شروع به درآوردن لباس

خواست بخندد، مثل تماشاگراني که شاهِد نمايشِ بخشی  يي آدولف دلش مي چند ثانيه
اند، ولي کشش قدرتمندي که استال به او   منتظرش بودهابتدااز داستان هستند که از 
شد، زن او را به  ريزي مي  او پايهبراي اولين بار قدرتي روي. داشت، سرنگونش کرد

کرد خودش دارد زن  او احساس مي. انحصار خود درآورده بود، او را تصاحب کرده بود
  .شود مي
چيزي بزرگ  .تراژيک. بدتر. گذاشت شدن مي چيز ميان آن دو رو به جدي همه
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هايشان واکنش  تن. کردند ی اصلی و اساسی را بازی می صحنه. داشت برپايشان مي
هيجانات شديد روي . فوراني ناگهاني از يکي به ديگري در گردش بود. داد شان مين

خته، همواره برقرار، ينوعي ارتباط، همواره گس. پوست تنشان تأثير گذاشته بود
 ناشناخته و سکس خواست هرکدام مي. هاي مشارکت جرقه. شان کرده بود گرفته برق

شدند، بي اين که  گر نزديک مييد کيبه . را مالِ خود کندي ديگري  شده خوارشمرده
نرمي  آريان ـ استال به. شدند، بي اين که گم شوند گر حل مييد کيدر . به هم بپيوندند

آدولف نگاهش را به . لرزيد، و سپس لرزشي دهشتناک سراسر وجودش را در بر گرفت
در انبساط چشمانش، مردمِک  انعکاسِ  زنبق او، در وِن، دردر اينجاچشمان او دوخت و 

  .ديد جويي خود و او را مي  افزايش دائمي کاماه پلکگي  تيره
  

*     *     *  
  

تو بودي که شروع . طور آقاجون ولي تو هم همين. ــ خب، باشه، دروغ گفتم
ي  التحصيل مدرسه تو به من القا کردي که فارغ. بيا، يک سوسيس بگير. کردي

کردم؟ منم   میتکار بايس ز شم چی طرا  واسه اين که با تو هم...يتعالي هس
تو هم درسته . داستان فريتز والتر را واست بازي کردم، فريتز والترِ گالريِ والتر

خواي  خواي تغيير کنم؟ مي چرا مي. با هم نونمون حسابي تو روغنه. قورت دادی
. بورژوا موندي طور يه خرده ضعف تو اينه که همون ؟ نقطهموجبِ آزارت بشمکه 
کني، يک   تو مث پدرت فکر ميدقيقاً،آره، . روم باش و سوسيست رو بخورنه، آ

نيازمند مدرک ديپلمي، : سفيد که قصد جلب رضايت رؤساشو داره کارمند جزء، يخه
کني که داوينچي و   فکر ميواقعاًي عالي وين؟  مدرسه. داشت يه مقام، بزرگ

کني که   فکر ميواقعاً؟ التحصيل شده بودن ي عالي وين فارغ ميکل آنژ از مدرسه
های خدمت  ها بِدن، که امتيازات و رتبه خواستن تعهد و التزامي به بوروکرات مي

حس شده، آدولف هيتلر، تو شهامت  شمردن؟ چشمات بي شون رو مي اداري
ی رؤياهات رو نداری، اگر به اين ترتيب استدالل کني  شدن در حد و اندازه ظاهر
 تا بتوني ريختن  قدر عرق کردن واسه تو چيه؟ اين کار. کني چيز رو خراب مي همه

 که تو زندگي تهاس ها و زاکريس پول صاحب پانسيونت رو بپردازی؟ براي وتي
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بايس تالش واسه اعتالي  کني؟ در اشتباهي، آدولف هيتلر، کارکردن واسه تو  مي
. شي توني بکني که چه نقاش بزرگي مي تو حتا تصورش رو هم نمي. هنرت باشه

رسوني، جلوت  اگه همين حاال تابلوهايي رو که چند سال ديگر به پايان مي. بله
زني  مقابل اين نبوغ زانو مي. افتي به سجده مي. لرزي مي. کني بذارن وحشت مي

بله، بهترين کار امروزت هيچ ارتباطي حتا با . بوسي و چارچوب نقاشي را مي
. مهم فقط همينه. ز راه و اينم از چاهاين ا. باور کن. بدترين کار فردات هم نداره

. شه کرد يي نمي کار ديگه. تو طبيعت انسان ئه.  ئه فيزيولوژيک خوابيدن؟ نيازي
ها اگر  ها هستن، کافه تابستونا پارک. ئه  جا براي خوابيدن، کافي  يه. به اون نپرداز

چي   همه.کنن ي زمستون باز مي ها رو واسه هوا باروني باشه، پاييز هم خوابگاه
چي براي نوابغي مث تو پيشاپيش  بيني شده، آدولف هيتلر، همه پيشاپيش پيش

کني، هنرت رو  تو کار مي. بورژوا نباشي به شرط اين که خرده. بيني شده پيش
. گيرم چي رو به عهده مي فروشم و خودم همه دي، من تابلوهات رو مي اعتال مي

ن و جايي براي خواب خواهيم به من اعتماد کن، چيزي براي خوردن، نوشيد
. بله تميز. چي؟ تميز. توني بريني، بشاشي و بخوابي به من اعتماد کن، مي. داشت
ي يک  وقيافه دم؟ به نظر تو ريخت من بوي گند مي. طور وشو هم همين شست

. ها همه دوش و حموم دارن ولگرد رو دارم؟ حموم هم خواهيم کرد، خوابگاه
ها صبح، تو  چارشنبه. شورن  ها خواهراي روحاني ميهامون رو هم تو دير لباس

چي رو  همه. شناسم چي رو من مي همه. تانجمن اجتماعي سلموني هم هس
جا؟  اين. شکست. يه تيکه هم به من بده. ي رازهام رو همه. گم خودم برات مي

بورژواييِ  هاي خرده شکست، بله، براي ايده. اندازي دست وردار، منو به خنده مي
ما فراتر از . آزادي مطلق. کامالً. آزادي: نامم يي مي  ولي من اين رو نوع ديگه.تو

. آزاد. دي به کسي حساب پس نمي. کي وابسته نيستي به هيچ. چي هستيم همه
ری يپذ اگر بيماري عالج. تهميشه تو خيابان گومپندورفر سوپي واسه خوردن هس

ما، بذار از بيماري حرف بزنيم، از بفر. ها هس داشته باشي هميشه جايي تو نوانخانه
تو . البته، کامالً. وقت مريض نبودم کنم، هيچ موقعي که توي خيابونا زندگي مي

ها هستن  با غذاي ُپرانرژي، اين ميکرب. کني ها را گرم مي هاي گرم، ميکرب خونه
ميرن،  گي مي خورده تو باالشهر زنايي هستن که از يه سرما. دي که غذاشون مي
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کنم، آقاجون، و اگه با  ؟ من، همراه آزادي، سالمتي بهت تقديم ميشه  میباورت
 غرقش 1وجود اين از سرِ بدشانسي، ميکرب مقاومت کرد، ناچارا تو يه ليوان گنول

دونن، دکترا و داروسازا  از نظر علمي همه اين رو مي. راه حل قاطع. کني مي
ِاه، گوستاو ِکِلمت، . کنن گن، چون به اين ترتيب نون خودشون رو آجر مي نمي

يه كم از اون سوسيسا هم واسه من بذار، وگرنه . ممنون. زنم دارم باهات حرف مي
، زن را خوای بگی حتما میالبته که زن هم هست، حاال . سوزي تو آتش جهنم مي
 ...دوني عسل کجاست جا تو نمي کنن، مثل خرس، و اين با عسل جلب مي

واسه : ري جا هم داري عوضي مي آدولف هيتلر، اينکنم،  جا حرفتو قطع مي همين
زنايي که با پول، لباس زيبا، آپارتماني تو شهر، و : اين که به خودت اعتماد نداري

ها زنايي هستن  اين. ان که لياقت ما رو ندارن شن، زنايي اين جور زوائد جلب مي
ببينم، با . يافتهها ب هنرمندي مث تو نبايد توي اين هچل. دنبال امتياز، نه معشوق

برد؟ هوم؟ تنها چيزي که اون  بخت بودي؟ جداً؟ تو رو به قهقرا نمی وتي خوش
هيچ .  ظواهر بود که جلو دوستاش فخرفروشي کنه، همين و بستخواس مي
تونستي ترديدهاتو با او در ميون بذاري؟ آخرين کلمات او چی بود؟ از تو پول  مي

همتا، همون که  به جز زن واقعي، بي. طورن نها تقريباً همه همي خواسته بود؟ زن
منتظرش هم نيستي، زني که شايد در آينده بهش بربخوري، هموني که سرنوشت 

، کنه دا میيبراي تو در نظر گرفته، ولي نگران نباش، اين يکي، خودش تو رو پ
لياقتشو خواهي داشت، و او لياقت . کنه حتی  داخلِ يک خروار آشغال پيدات می

اگر به زن نياز داري، کنار . شون رو فراموش کن بقيه، همه. خواهد داشتتو رو 
شب و روز . تو کمين ما نشستنها  خونه ان؛ تو فاحشه خيابون در انتظار ما ايستاده

يک اسکناس . دي، شب و روز در انتظارت هستن، هيتلر، به من گوش مي
. تا شده. خداحافظکني و  ات رو رفع مي گي عضله شي و گرفته دي، داخل مي مي
ي انرژي  ئه؛ همه هنرت، تنها هنرت مهم. ري کني و مي جمع مي. مرتب. تميز

بايس  راسي از کجا بلندش کرديم؟ ! اين سوسيس کذايي. بايس صرف اون شه
. چي اهميت هنرت رو نداره هيچ. گفتم؟ هنرت خب چي مي. جا رفت باز هم اون

                                                 
  .ـ براندي ـ م1



 يسهم ديگر                                                                                                126

چسبم،  رم، منم که بهشون مي شون ميي من؛ منم که سراغ مردم رو بذار به عهده
کنم که اونا را  کنم، مجبورشون مي شون رو به کاراي تو باز مي منم که چش
گيرم به خاطر اين که تو، تو  ي کاراي سخت رو من به عهده مي بخرن، همه

کردن  ن که مزاحمتي برات پيش بيايد قادر به خلقيتنهايي باشکوهت، بدون ا
بله، به تو حسوديم . شه، آدولف هيتلر ه تو حسوديم ميب. کردن فقط خلق. باشي
چي  به هيچ.  و واسه رفيقي چون من که تو داريیشه واسه کسي که هست مي

قدر تو رو ستايش  کسي رو دوست نداري ــ حتا من که اين دي، هيچ اهميت نمي
اگر . کني آل خودت داري و هنرت رو تکميل مي کنم ــ فقط چشم به ايده مي

کردم  چاره، اگر ستايشت نمي خرخاکيِ بي. شدم  نداشتم دشمنت ميدوستت
بيا، همين چند ! ده ؟ اَه کثافت، اين بو گند ميتشراب کجاس. شدم دشمنت مي

بايد راسش رو . ده ها رو بلند کردم، به تو ايده مي پستال لحظه پيش اين کارت
جلو خودت رو . ارنه، بايد زد به ک.  ئه، بهترين فصل واسه ماست گفت، تابستون

هاي بزرگ که هميشه آرزوش رو داشتي کيف کني،  توني رو اندازه مي. نگير
فرنگي يا کليساي سن شارل باشه،  گوستاو ِکِلمت، البته به شرطي که يا کاخ کاله

کنن؛ همين حاال بعضي از اونا تو برلن،  ها؟ تابلوهات به تمام جهان سفر مي
. ز، نيويورک، شيکاگو، ميلواکي به ديوارا آويزوننآمستردام، مسکو، رم، پاريس، وني

، به نظرم ی خوبيه سايهجا  شه کرد، مگر نه؟ خب، اين اصالً تصورش رو هم نمي
اي؟  نه، تو از حاال شروع به کار کرده. فکر بدي نباشه که چرت کوچيکي بزنيم

ي ام، من رسالت فهمي که، من يک آدم عادي دوني من، مي نه، مي. حق با توئه
ها، تو، تو داري  ی اين  آخرش، همه...ي هنرم نيستم، به ندارم، من وابسته

من فقط يک خرخاکي هستم، من، آدولف هيتلر، فقط يک خرخاکي . سوزي مي
زدن کنار خيابان، به نظرم  پس يک چرت کوچيک پيش از رفتن و نعره. چاره بي
ها  طور پرنده  چه چي سرکار؟ چيِ چمنا؟...خصوص با اين گرما  به...ئه الزم
جا  تونن بشاشن، ولي آدما حق ندارن اين جا گردش کنن، سگا مي تونن اين مي

  .بخوابن؟ انگار تو يه مملکت آزاد هستيم، مگر نه؟ گندش بزنن
  

*     *     *  
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استال، در پي يک . شود ها با نفرت يا مهرباني تغذيه مي گی افراد جاافتاده به جوان دلداده

  .ت به مهرباني رسيده بودچرخش، از نفر
انگيز،  آسود، گرِه تن و عواطف، در مرکزِ اين اتاق نفرت هرکدام در درون ديگري مي

المپ که با  مهوع، محصور ميان ديوارهاي ُپرصدا و چرک، زير تهديد لوسترِ تک
ي بااليي را براي نيم ساعت به اجاره  های شديِد زوج نامشروعي که اتاق طبقه تکان

ماندند ولي سکوتی  و استال ساکت مي. آدولف ـ هـ. افتاد دند، به لرزش ميگرفته بو
  .غنی و شکننده

مرد جواني که در : دانست آدولف سرشار از شادي نايابي بود که از پايايي آن چيزي نمي
سال است، از امتياز گذار دائمي از مرد به کودک برخوردار است، خود را  آغوش زني ميان

بردن از بخشايش او  داشتن و بهره گان معشوقه محترم ند در ديدهچون معشوقي زورم
اش برايش  گي با ولع به استال، که از زنده. گري براي خطاهاي برخاسته از ناشي

داد؛ زن سرشار از تجاربي بود که او نداشت؛ زن مردان بسياري در  گفت، گوش مي مي
  .تزندگي خود شناخته بود؛ او نگاهي زنانه به مردان داش

خوک سر داد، زن نيز ــ با فريادي که  مشتري اتاق بااليي فريادي مثل يک بچه
اش کرد و دو تن با سروصداي زياد هر دو  تر از سر رهايي بود تا خلسه ــ همراهي بيش

. لرزيد اش مي هاي بدلي ي کريستال لوستر با همه. خواب افتادند ي تخت روي بدنه
  .آدولف و استال زدند زير خنده

ی آنان را  ی ژرفاي بوسهي هيچ بوسه. ها قابل مقايسه نبود اد آنييچ فريادی با فره
ها به  آن. ريناپذ اسيق. کرد پذيري زشتي را لغو مي ها سرايت ي آن کيفيت رابطه. نداشت
ها شباهتي  وحوش آن هر اتفاقي که در حول. کردند زندگي مي» ريناپذ اسيق«يي  شيوه

  . بود»ريناپذ اسيق«، از نظر آنان داشت هرچند کم به عشق مي
  .استال زمزمه کرد

  .ــ بايد برم
ــ آدولف  زن حتا پذيرفته بود که استال ناميده شود ــ درست مثل تابلوي هتل بدنام

  .هميشه او را به اسم استال دوست داشته بود
  . برمتبايس ــ بله، 
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از چيزي که در حالِ بخش؛  لحظاتي لذت. طور آدولف هم همين. زن تکان نخورده بود
شده با نوستالژي  ي شور، غني لحظه. بريم ترين بهره را مي رفتن است بيش ازدست
  .شادي
  .ــ بريم

. آدولف با هيکلش روي او افتاد و نگذاشت تکان بخورد. زن پايش را تکاني داد
گر يد کييي وفادار به توافقی که با  چند دقيقه. طور زن نيز همين. تحريک شده بود

قرار گر يد کيارضاي از ی  گاه که در آستانه بازی درآوردند، و آن ادای عشقده بودند، کر
گر را يد کيخواب بيرون خزيد، مهم اين بود که  سرعت از رخت ، زن بهگرفته بودند

  .تر به ديگري، ترک کنند نشده و با اشتياقي هرچه بيش ارضا
زيستن  باهم. خود به راه افتادي  جلوي هتل استال وداع کردند و هريک به سمت خانه

اولين تجاربشان را در اين اتاق به دست آورده بودند؛ . هرگز به ذهنشان خطور نکرده بود
يي در ميان کوير که دقايق  ي نبرد، اين اتاق تبديل به باغشان شده بود، واحه عرصه
  .ريختند آرامي و متفاوت فرومي قطره، به قطره

تر کار  از زماني که با استال خوش بود، بيش. گشت س برميي خانم زاکري آدولف به خانه
بيني چشمانش را گشوده بود؛ متوجه شده بود که نقاش خوبي  نوعي روشن. کرد مي

حجم وظايفش را تا حدودي . شناسي و تنبلي خود پی برده بود نيست، به فقر رنگ
 شديد به کسب هايش را جبران کند، نياز گي افتاده بايست که عقب مي. شناخته بود

يي سرشار به نمايش  ي عالي هنوز هيچ نشده قريحه ها در مدرسه تجربه؛ بعضي
از موقعي که دست از . توانست کارش را درست انجام دهد گذاشتند؛ او فقط مي مي

گونه توانسته بود از پس  پرسيد که چه بافی در مورد خودش برداشته بود، از خود مي خيال
گان، آخرين فرد  ر خياالتش مطمئن بود که در جمع پذيرفتهد. ديامتحان ورودي برآ

افتاد که در اثر خطايي  بوده است؛ بعضي روزها، متعجب از کار خودش، حتا به شک مي
. سرِ آخر، زياد هم مهم نبود. اند ي کسي ديگر را به او داده پذيرفته شده است، حتماً نمره

ار زيادي آورده است؛ پيگيرانه براي شدن شانس بسي فقط متوجه بود که براي پذيرفته
کوشيد کاري کند که لياقت شانسي که آورده است را داشته  رفتنی، مييي اثری پذ ارائه
  .باشد

ها مطالعه  آن. طي رابطه با برنشتين و نيومن به فقر فرهنگي خود نيز پي برده بود
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ها مباحثه  آن. کرد میخيالبافی انديشيدند؛ او  ها مي آن. کرد کردند؛ او بازخواني مي مي
. شناخت تفاوتي، حِد وسطی نمی  و بيبرانگيختگیميان . آمد به هيجان میکردند؛ او  مي

  .جا هرگز چيزي را تحليل، مطالعه، توزين، موازنه و استدالل نکرده بود تا اين
ي يکي از مجاري مغزش بيرون پريده  پنبه زمان دريافت؟ چوب ها را هم ي اين چرا همه
به . درخود نبود ديگر غرق. کرد هاي متفاوت آبياري می انالي گشوده بود و به روشبود، ک

بری  با گذشت از لذتعشق؛ در. بودشده روي وجوِه مختلِف ديگران گشوده 
 جلقفکري،  ي روشن در زمينه. جويی مشترک گام نهاده بود اش به دنيای کام شخصی

يافتن در   خود، برای توانايیهای ذهني را کنار گذاشته بود؛ با درک محدوديت
هرچندکه . بازي را کنار گذاشته بود سرگذاشتنِ موانع و ورود به مباحث، لج پشِت

ي عشق پاداشي  چرا، در زمينه. دورشدن تا اين حد از عادات گذشته کار آساني هم نبود
يش ها يي نگرفته بود؛ نمرات بد تالش چون استال به کف آورده بود، در هنر هنوز نتيجه

ترين شاگرِد کالس بود و تنها چيزي که  کرد، آدولف ضعيف را محکوم به شکست می
ثبات بود؛ به خود  يي انتزاعي و بي يافت، انديشه دادن به خود براي تداوم مي براي روحيه

  .ي هنرمندشدنش در آينده خواهد بود ريزد مايه کردکه عرقي که امروزه مي القا مي
آمد  ها قبل به ديدارش مي ل ديد که کارمند بانکي که از ماهاستال هنگام ورود به منز
يي مسخره به تن، با آن  گلي در دست منتظر بود، جليقه دسته. جلوي در ايستاده است

مثل شخصيت دقيقاً زد، خودنما و ُپرمدعا  سبيل وحشتناکش مثل فُک به او لبخند مي
ن که زن يحال از ا ند زد، خوشرسيد لبخ ي زن که از راه مي با مشاهده. اش گي هميشه

  .او را ديده
ــ مايليد براي رفتن به اپرا من را همراهي کنيد؟ براي بعدش هم من در رستوران 

  .ام بوتنهوف ميز رزرو کرده
. تواند چشمش به دنبال او باشد بله، البته، مرد مي. ها پذيرفت انداختن پلک پايينزن با 

تواند منتظر باشد، در اين سن  در اين فاصله فُک مي. دکن بله، البته، زن با او ازدواج مي
تري  زن درعوض آدولف را زمان هرچه بيش. شود، همين حاال پير است ديگر پير نمي

راستي تا چه سني . کند، او جوان است، گذر زمان روي او قابل مشاهده نيست حفظ مي
 ...يزي حدودوسه سال؟ پس چ ودو سال؟ بيست چنان جوان است؟ بيست يک پسر هم

شدن براي خود  زن حق داشت که زماني براي تفريح پيش از پير! اصالً مهم نيست
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  .داشته باشد
  

*     *     *  
  

ها  شدن روزها و رسيدن بلوط هيتلر با نگراني شاهد کوتاه. به پايان تابستان رسيده بوديم
ميش  و ي و گرگگار شده بود، آسمان آب هواي خوب مهربانانه مانده. روي درختان بود
پلکد  پوشی برازنده کنار ورودي سالني مي چون زيبارويي بود که در تن سربي درست هم

ک از روزهاي يهر. گان بکشد تر به رخِ همه تا زيبايي خود را مدت زمانی باز هم طوالنی
بندان، برف  زودي سرما و شرکا ــ يخ به: ی را داشتي دلرباي فصل بر دل هيتلر اثر دشنه

ها را آزار دهند،  خانمان گسترند، تا بي هاي وين سايه مي  ــ بر خيابانو شب
شان دهند و حتا  گي شان کنند، فقيرترشان گردانند، گرسنه شان کنند، غارت مکان جاو بی

يي بود که رينهولد هانيش در گوشش  هيتلر سرگرمِ تکرار اوراِد آزادي. جانشان را بگيرند
  .شدن به واقعيت را نتواند تاب بياورد نزديکخواند، او نگران بود که  مي
  .وجور کرد و به ايستگاه قطار رفت هايش را جمع خبر بسته بی

  .ــ يک بليط براي زوِتل
واگن ُپر از افراد عاديِ . سه مچاله شد يي درجه رفت و روي نيمکتی چوبي در کوپه

دند و زنان، در نقش زيادي نوشيده بو. هايي سرخ به رنگ خون بود ُپرسروصدا و با گونه
خراشِ قطار  هايي از سرِ ترس از سرعت و يا سروصداي گوش شان، جيغ زنانه
تر مردان همراهشان را تحريک  کشيدند؛ چيزي که زهرخند يا محافظت نزديک مي
هيتلر خود را بسيار دور از اين مسائل حس و . شان مردانهکرد، مرداني در نقش  مي

  .ستکرد که در خواب ا وانمود مي
  .جوانا جوانا، خاله خاله

جوانا، خواهرِ مادرش، شايد  خاله. کرد چون ورد و دعا تکرار مي اين کلمات را هم
داری و لوس  تر هيتلر، را نگه او بود که پائوال، خواهر کوچک. توانست نجاتش دهد مي
ي آخر به  چه دليلي داشت که به او هم کمک نکند؟ درست است که دفعه. کرد مي
ن که ديگر باز يي ا گيرند، به نشانه ي هنري او را جدي نمي ن که آيندهيض به ااعترا

چيزي به او پيشنهاد کرده بود؟ آها،  چه. نخواهد گشت، در را پشت سرش به هم زده بود
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 نه، او ...ک کار اداري، مثل پدرشيدن ي يا گز...يک شغلِ شاگردنانوا در لئوندينگ
اش باز هم به او از  درعوض، اين بار اگر خاله. اده بودفقر را به اين شرمساري ترجيح د
نبايد پا به . بايد مؤدب باشد. بايست خشمگين شود اين پيشنهادات احمقانه کرد، نمي

د خانه را قبل از دريافت پولي ترک ينبا. د بگويد به آن فکر خواهد کرديبا. ن بکوبديزم
  .کند
 ُپرمويش با هر تکاِن قطار موج غبغبِه ی، کيوپهن و پشمالو رويش زن کشاورز پت روبه
کرد خوابيده  هيتلر هرچند وانمود مي. کرد خورد، با چشماني گرد و خيس نگاهش مي مي

  به چي خيره شده؟ قوزک پام؟. دييپا هايش مي است، او را از پس مژه
هيتلر وانمود کرد بيدار شده، زن کشاورز سرش را برگرداند و او توانست به چيزي که 

چيزي از آن به جز . آور بودند هايش شرم کفش. به آن خيره شده بود نگاهي بياندازدزن 
هاي متعدد، پا را داخل آن  افتاده باقي نمانده بود، سوراخ فرم پنيرِ مانده، فاسد و ازشکل

گي از آن  کرد؛ خبري از چرم نبود، تنها قطعاتي مقواي خيس؛ فقر و بيچاره نمايان مي
  .متصاعد بود

  .شان کرد  به شکلي غريزي زير صندلي مخفيهيتلر
سرعت  اش بقبوالند که موفق شده است؟ به توانست به خاله گونه مي ها چه با اين کفش

ي مدام کامالً  ببيند که آيا تميزند؟ در اثر استفاده: هايش انداخت نگاهي به لباس
گونه  چه. اشته استهاي قديمي سايه برد اش از لکه شده، و هر گوشه ، وصله افتاده ازشکل

. اين وضع را توجيه کند؟ چرا که غيرممکن بود از شکست و ناکامي سخن بگويد
  .ضربان قلبش شدت گرفت

شدن در زوتل، روي سکوي مقابل  هايش کامل شود، موقع پياده ن که بدبيارييبراي ا
اش را  از خجالت ساکش را روي دوش انداخت، چهره. متوجه دوستش کوبيزک شد

اُگوست . سرعت از ايستگاه قطار فرار کرد پنهان کرد و در کنار ديوار بهپشت آن 
اُگوست کوبيزک، . کوبيزک، همان که به همراهش لينز را به قصد وين ترک کرده بود

اش را در کنسرواتوار موسيقي بيازمايد، او  همان که خودش او را تشويق کرده بود شانس
ن که به ي کوبيزک، هماني که تا پيش از ااُگوست. ي اول موفق شده بود همان دفعه

و حاال هم حتماً براي ديدار . اتاق او بود سربازي برود در اتاق پانسيون خانم زاکريس هم
اُگوست کوبيزک، هماني که هيتلر شهامِت اعالم . پدر و مادرش به مرخصي آمده بود
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ه ننوشته بود و شکست خود براي بار دوم به او را نداشت، هماني که ديگر برايش نام
  ...نوشت، چرا که هيتلر حتا آدرس ثابتي هم نداشت طور به او نامه مي خب باالخره چه

برد  جوانا، مي ي خاله ي اسبي سنگيني که او را به والدويرتل، خانه تلر روي کالسکهيه
حاال فقط مانده بود که داستانی براي . شاد بود که توانسته از اين دردسر رهايي بيابد

  .زدن اقوامش بيابد گول
  .وجوِي داستان بود موقعي که زنگ در را به صدا درآورد هنوز در حال جست

  :آرامي پرسيد صدايي کودکانه و نگران از پشت در به
  ــ کيه؟
  .ــ آدولف

  ــ آدولف، کدام آدولف؟
  .ــ آدولف هيتلر

  ...او الال. کردن در را ندارم به هر صورت من حق باز. کنم ــ باور نمي
کرد که خواهرش  تصورش را هم نمي. شود اعتنا به در دور مي و شنيد که کودک بي

  . را براي مالقات خاله ترک گفته باشدها ي رائوبال پائوال خانه
  .به در هجوم آورد و با ضربات متوالي شروع به کوبيدن در کرد

  !پائوال، در را باز کن. من برادرت هستم. ــ در را باز کن
  :کنان گفت ه نالهصداي کودکان

  ــ از کجا بدانم که تو هستي؟
  .ــ برو دم پنجره و نگاه کن
آن را کنار زد، صورت تپل و بزرگش را به شيشه چسباند، . کودک پشت پرده هويدا شد

هيتلر از روز اول از اين بچه متنفر بود و . آمد که خيلي هم متقاعد شده باشد به نظر نمي
آرامي پشت  دخترک باالخره به. کرد بوِد اوضاع خود نمیحاال هم دخترک کاری برای به

  .در بازگشت
  .اش هستي ــ يک کمي شبيه

  .ــ من برادرتم
  .تازه برادر من کليد خانه را دارد. پوش بوده ــ نخير برادر من هميشه شيک

  .کني ــ پائوال داري عصبانيم مي
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  :از پشت سرش صدايي او را مخاطب قرار داد
  !جا ينا! تو! ــ آدولف

هيتلر، با برگشتن به سمت او پيش از هرچيز متوجه . گشت جوانا از خريد برمي خاله
يي قلبش ايستاد، نزديک بود خود را در آغوش او  شباهت غريب او با مادرش شد، لحظه

کرد، او را از هر  ش را وارسي ميا پايينروحي که از باال تا  ولي نگاه سرد و بي. بياندازد
  .جواناست  و به او يقين داد که اين که مقابلش ايستاده خالهحرکتي بازداشت

  .مامان بدون نگاِه مامان
: کرد اش بازخواني مي چيز را از چهره زن همه. کرد تر از برهنه حس مي خود را برهنه

ديد  زن مي. اش بازي های رايج، لج اش، نپذيرفتنِ ارزش هايش، زندگي ولگردانه شکست
  .نمود يچيز را سرزنش م و همه

  ...ي من چاره ــ کوچولوي بي
  .اش فشرد جوانا اشک به چشم آورده و او را به سينه در ميان شگفتيِ هيتلر، خاله

  ...ديد ــ اگر مادرت تو را اين شکلي مي
داشت،  نميچه را که جوانا دوست   هيتلر اشتباهش را به رويش نياورد ــ مادرش هر آن

شده زير کنِف خشک که او  هاي بزرِگ جمع  سينهداشت ــ گير کرده ميان گرامي مي
  .سرش روي آن بود، احساس کرد شايد چند اسکناسي گيرش بيايد

  .ن که از او سئوالي بکندياش داد، پيش از ا يدنیزن او را به داخل خانه برد، غذا و نوش
  اي؟ ات چيست؟ باالخره سر عقل آمده ــ خب برنامه

  .ــ بله، نقاشي را رها کردم
  .ي جوانا درخشيد هچهر

  .شوم ــ دارم آرشيتکت مي
وکار واقعي، هرچندکه آن هم  بله، آرشيتکت، يک کسب. چيني به پيشاني جوانا افتاد

آمدند،  تر مي ها به نظرش مطمئن ترجيح او بنا يا نجار بود، اين. کمي نقاشي با خود دارد
  ...تر، ولي خب چرا که نه؟ آرشيتکت واقعي

  :جوانا پرسيد
  يي آموزشي گذراند؟ بايست که دوره شوي؟ مي طوري آرشيتکت مي هــ چ

  .ــ نه بايد برايش تحصيل کرد
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وکاري که تحصيل الزم داشت، مشکوک بود  او به هر کسب. جوانا نااميدانه سکوت کرد
جو پسر جوان ُپررويي بود که زيادی  از نظر او دانش. دانست و آن را شغلي واقعي نمي

  ...، همين و بسی دخترها را بدهد ترتيب همهخواهد  يخورد و م مشروب مي
  ...ــ آه

کنکوري که مشغول . ــ بله، و قبلش هم بايد در يک کنکور ورودي موفق شد
  .شدن برايش هستم آماده

نواخت از عماراِت وين و نزد خود  هاي يک به تابلوهايش در تابستان فکر کرد، کپي
  :گويد جا هم نمي انديشيد که ُپربي

  .کنم  هر روز رويش کار ميــ
  ...ــ آه

توانست  گونه مي ولي چه. جوانا عميقاً مطمئن بود که خبر بدي به او اعالم خواهند کرد
  ثابت کند؟

  خواهد؟ قدر وقت مي ــ و اين چه
  .پنج سال. ــ چند سال

  تواني پيدا کني؟ تر نمي ــ چيزي با مدت زمان کم
 ...کردن و زنم را هر روز کتک بزنم کنم به مستتوانم کارمند بشوم، شروع  مي. ــ چرا
  .مثل بابا
ن که يجلوي هيتلر کم آورده بود؛ او هميشه از ا. هايش را فروانداخت پلکجوانا 

  .ی ارائه دهدي توانست نمونه خواهرش شوهري چنين خشن داشت ناراحت بود و نمي
  :هيتلر زمزمه کرد

  .ــ مامان دوست داشت که من آرشيتکت شوم
چيز را بر اين پسرش  هاي بزرگ داشت؛ او هميشه همه اش هميشه ايده چاره هر بيخوا

جوانا، با به خاطر آوردن خواهر مهربان و نازنينش، از . پرستيد، بخشوده بود که مي
به هيتلر نگاه کرد و با خود انديشيد شايد . هوشياري خود احساس گناه کرد

. اش را هرگز دوست نداشته است هرزادهاش به اين خاطر باشد که اين خوا ديرباوري
  .وجدانش عذابش داد

  .نوبت توست جوانا. ها را به من سپرده چاره خواهرم که اين بي
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تا چند روز ديگر به وين . ــ اگر درست فهيمده باشم آمدي که سري به ما بزني
  گردي؟ برمي

  .جا باشم ــ بايد که فردا آن
  !ــ اوه، چه بد

دانستند که ديگري دروغ  هر دو مي. گر خيره شده بودنديد کيجوانا و هيتلر به 
کرد،  خواست ميان خانواده، جايي که خود را تبعيدي احساس مي هيتلر نمي. گويد مي

کرد که براي چند روز متوالي عذاب وجدان داشته  بماند؛ جوانا هم تصورش را هم نمي
  .باشد

  ... امتحانات...ــ بله، کار
  ...ــ البته

  .توانست رفتن او را تسريع کند ريخت، حتا مي ند کوروني برايش مياگر زن چ
  ــ اگر کمي بهت پول بدهم، کمکي برايت خواهد بود؟

  ...ــ بله، خيلي ممنونت خواهم بود
دانست  جا، مي باز بنمايد، اما اين ودل جوانا آدم خسيسي نبود؛ دوست داشت که دست

  .خريد اش را مي  آسايشکهبل بخشيد، او چيزي نمي: موضوع متفاوت است
زن برگشت، . رسيد صداي کمدها و کشوها به گوش مي. زن در اتاقش غيب شد

گر را يد کي. اش را مخفي نکرد هيتلر شادي. لبخندي به لب، با يک مشت اسکناس
  .ن که به اين سرعت از شر ديگري خالصي يافته انديمحکم بوسيدند، هر دو شاد از ا

ر در ميان مجموعه درختاني که به عنوان آپارتمان پذيرفته در بازگشت به وين هيتل
هانيش با بدگماني او را پذيرفت؛ اصالً از اين که . بودند، به رينهولد هانيش پيوست

خبر غيبش زده بود خوشش نيامده بود؛ نگراِن تجارتش شده بود ــ حاال کي  هيتلر بي
اش اخاذي  شت که هيتلر از خانوادهبرايش تابلو تهيه خواهد کرد؟ ــ حاال هم ترديد ندا

  . گفت کرده، هرچند که خودش خالف اين را مي
شب، هيتلر در اثر صدايي از خواب پريد؛ هانيش را ديد که بيست متري دورتر رفته و 

ها را پيش خود نگه داشته بود،  بختانه پول خوش. وجو درون ساک اوست مشغول جست
شرمانه  اين دفعه هانيش روي او افتاده بود و بي: ولي باز هم بيدار شد. دوباره خوابيد

کردن را نيز به خود هموار  کرد، ديگر حتا زحمت وانمود وجو مي هايش را جست لباس
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  .کرد نمي
  .ــ من مطمئنم با خودت پول آوردي

  .ــ قبالً هم بهت گفتم، نه
  .گشت هايش را مي تعارف، هانيش توي جيب بي

  .مطمئنم که گنجت رو مخفي کردي. ــ پنجاه ـ پنجاه، اين رسمشه
شد، هيتلر از  که هانيش به جيب اصلي که پول را مخفي کرده بود نزديک مي درحالي

  :جايش برخاست و گفت
  .بيني که نه ــ مي

  :هانيش غريد
  ــ کجا؟
  .رم بشاشم ــ مي

ها را توي جورابش ميان پاشنه و کف پايش  هيتلر پشت يک درخت رفت و پول
  .جاسازي کرد

کرد، به مخفيگاهي که  هانيش متفکرانه و با بدگماني نگاهش مي. برگشت و دراز کشيد
هيتلر خود را مچاله کرد، . کرد هايش را در آن مخفي کرده باشد فکر می توانست پول مي

وجوگري هانيش زياد  رفت با خود انديشيد که در برابر جست که به خواب مي و درحالي
ي حرکاتش را زير نظر خواهد گرفت و  هانيش همه. هم تاب مقاومت نخواهد داشت

هاي  چنان چيزي گيرش نيايد و دست خالي بماند، از فرصتي که در دوش اگر هم
  .هايش سود خواهد برد وجوي لباس عمومي نصيبش خواهد شد براي جست
بايد جايي : ن که بايد کاري کرد از خواب بيدار شديفرداي آن شب، با احساس ضرورت ا

اين هم وقتي که سقفي باالي سر نداشته باشي، کار آساني . ها يافت راي پولامن ب
بانک؟ . ها، سوراخي توي زمين؟ خيلي خطرناک است شکاف درختان، زير سنگ. نيست

کردن يک اتاق  اجاره. توان در بانک حساب باز کرد وقتي که آدرسي پستي نداري، نمي
توي خيابان محتاجِ . روز از نو، روزي از نوبعد . رسد با اين پول؟ به پنج هفته هم نمي

  يي چون هانيش هستی، خب، چرا خوِد هانيش نه؟ گردي حرفه هاي ول مهارت
اش، با نگاهي دوخته به قفا، رفت که در پراتر تجارتش را  وقتي که هانيش خالف ميل

 ي پول رفت که همه. فروشي شد ي لباس سرعت وارد يک مغازه از سر بگيرد، هيتلر به
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اول يک پالتو و يک شلوار عادي براي خودش خريد، بعد بخش اصلي . را خرج کند
پول را به يک لباس شب اختصاص داد، کت فراک سياه با ُدمي بلند، شنل، پيراهن 

جوانا  انداز خاله پس. هاي ورني براق دکمه، کراوات ابريشمي، کمربند صدفي، کفش بي
  . بود که بتوان يک نمايش با آن ديدقدر پول باقي مانده فقط آن. تحليل رفت

شناخت؛   بود، تنها اثر واگنر که هيتلر نميآورده را به صحنه 1اپراي وين رينزي
 ،Parsifalداد براي هزارمين بار به  زد؛ البته او ترجيح مي سرنوشت به او لبخند مي

Lohengrin يا Tannhauser تر به بازشناسي متمايل  گوش دهد، زيرا بيش
  .کردن به واگنر عزيزش نبود کجي ولي قادر به دهان.  کشف چيزي جديدبود تا

هرگز رينزي را به صحنه نياورده ! عجب. از همان اولين قطعه، از سر شور بر پا ايستاد
خود را در قالب ِتنور !   داستانیعجب! که اين زيباترين اپراي استاد است بودند، درحالي
  خلق،فرزنِدرينزي، . برخاسته ارز عليه نظم حاکممبکه به گذاشت، رينزي،  قهرمان مي

مراتبي عميقاً  بنِد سرود خلق، شوريده بر سلسله عيها، ترج  محبوب تودهتحسين شده و
در عقايد و مبارزه .  بودفرای همهآل و  رينزي، مطهر، ايده. فاسد، اشرافي و سودجو

ر کنار او خواهرش بود؛ رفقايي داشت، اما نه همسري و نه دوستي؛ تنها حضور زنانه د
اش  چون ديگر موجودات شفافيت توانست او را از تمرکز باز دارد و هم ابتذال روزمره نمي

گروه کُر در اوج بيانگر صداي متحد خلق بود؛ و باالخره جمعيت، اين . را از او بگيرد
ز هيتلر که ا. يي و جهتي يافت، هارموني شکل و متفاوت، وحدتي مي جمعِ واحدهاي يک

 حول ی گرد آمده به خلقجمعيتتبديل : يافت میتوده متنفر بود، باالخره راه حل را 
آلِ خود به ذهن   ايدهی، القارهبر قلوب حولِ محورِ يک اتحاِدشخصيتي کاريزماتيک، 

. رهبر، تجليلِ رهبر، ستايشِ رهبر، عبادت با بيعت با رهبرشان با  آهنگ نمودن آنان، هم
ي  اگر سه قطعه. کرد کرد، او مذهبي نوين را تجربه مي گوش نميهيتلر ديگر به اپرا 

. گذاشت کرد، دو اَکت پاياني سقوط او را به نمايش مي اول عروج رينزي را تصوير مي
همين که . برعکس. نبودشور و هيجاِن برخاسته در وجود هيتلر موجبِ فرونشستنِ اما 

اش که مردان بزرگ  را بر سرِ اين عقيدهبه رينزي خيانت شد و مورد افترا قرار گرفت، او 
. اند، مصرتر کرد اند، که نوابغ همواره رنج بسيار کشيده مهري قرار گرفته همواره مورد بي

                                                 
1 - Rienzi 
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ميرد،  چنان سربلند، قهرماني بازنده ــ مي خورده اما هم شکست باالخره وقتي رينزي ــ
سپارد، هيتلر با تنشي   ميبرده به بنايي در مرکز شهر خود را به آتش در تنهايي، پناه

اين است روش : گرفت لرزيد، عميق، طوري که تمام وجودش را در بر مي دروني مي
  .يي همواره در ميان ابرها مردن، تنها، در اوج اقتدار، تنها فراتر از همه، سربلند با پيشاني

 شدتي شگفت هنرمندان را تشويق گويي هنرمندان روي سن، به در انتها زماِن سپاس
کرد که اين  گزاري مي ها سپاس شان، از آن گزارشان بود براي آوازخواني سپاس: کرد مي

. اند کرد که خودش را به او شناسانده گزاري مي ها سپاس قطعه را به صحنه آوردند، از آن
  ...شود چه زيبا بود، سياست، وقتي اين هم تبديل به هنر مي

در اصل، او هنوز حق انتخاب . دانوزني ترک گفت، شا اش را در حالت بي صندلي
 فعالً، هنوز چيزي از ...بله؟ چرا که نه؟ معماري يا سياست. داشت، معماري يا سياست

دست نداده است، تنها مسير خود را اشتباهي گزيده است، او مسير نقاشي را گزيده بود 
چيز از اول شروع  همه. توانست ببيند تري مي وضوح بيش   حاال، به. که يقيناً راِه او نبود

  معماري يا سياست؟ حتا شايد هم هر دو؟. شد مي
اش را به خاک  ها رينهولد هانيش منتظرش بود تا پوزه  پلهپايينبيرون، جلوي اپرا، 

  .بمالد
  

*     *     *  
  

  ــ تو عاشق مني؟
  ...!چه سئوالي. ــ البته

زن هرگز حتا تصورش را . به جای پاسخ فرياد کشيده بود. آدولف ـ هـ: استال لبخند زد
ي مردي براي يک زن خارج  هم نکرده بود که فريادي به اين قدرت بتواند از حنجره

در زندگيش باالخره توانسته بود چيزي را از آِن خود . و حاال زن سرشارِ غرور بود. شود
پايان رهنمونش  احساسِ ژرف و مطلقِ آدولف را که خشونِت وابستگي، به لذتی بي. کند
  .کرد مي

  ــ و تو، آيا من را دوست داري؟
  :کردن کالمش گفت نرمي و با مزمزه و زن به



 139                                                                                  اريك امانوئل اشميت

  .ــ اوه، البته
زن بسيار بيش از ايثاري که . داشت زن او را دوست مي: اين بود وضعيت شگرف حاکم

که مقدمات ازدواجش با کارمند  درحالي: داشت تا کنون برايش کرده بود او را دوست مي
  .شرفت بودبانک در حال پي

استال متوجه بود که نگاه مردم . ي عشاق وين زدند، مثل همه در اطراف درياچه قدم مي
به آدولف تغيير يافته؛ در اثر عشق جذابيتي نوين يافته، گويي زيبا و قدرتمند به نظر 

  .خواند زنان را به خود مي. رسيد مي
ن از سر و کولش باال حال زنا. به او قدرتي بخشيدم تا زنان را به خود جذب کند«

  ».خواهند رفت
رفت تا ترکش کند، او را رنج دهد، ولي درعوض، و با وجود نبود خودش به او  زن مي

  .يي زيبا بخشيده بود توانايیِ تداوم زندگي
. فروشی رفتند تا خنکي بستني را به جان خود بريزند ی بستنی دوتايي به درون يک دکه

  .کرد  را پخش ميني شادا بيوهوفلکي موسيقیِ  چرخ
  ات چه شکلي بايد باشه؟ ــ زِن مورد عالقه

  .ــ تو، فقط تو
  .به اطراف نيگا کن و بگو کدوم زن برات جالبه. گم ــ جدي مي

آلودش را ميان جمعيت گرداند و در پايان به دو زن  ي اخم بي هيچ شور و شوقي، چهره
 از بس که ...کرد ني اشتباه مييع. استال با ولع به آنان چشم دوخت. جوان اشاره نمود

  .پاافتاده بودند اين دو پيش
تو . ترديدي ندارم. کشه که تو بغل يکي ديگه باشي تر از شش ماه طول نمي ــ بيش

  .جووني و من پير
  .ــ تو پير نيستي

  .شم ــ مهم نيس، پير مي
  .طور ــ من هم همين
  .ــ من قبل از تو

  ».ر آزرده استقد قدر حساس، چه قدر زيباست، چه چه«
  .تو هم مث بقيه. تونه راضي به يه زن بشه ــ هيچ مردي نمي
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من حيوان نيستم، . گويي زني که گويي از حيوانات مي ــ طوري در مورد مرد حرف مي
  .توانم خودم را کنترل کنم مي

بُِبريش و ... خودتو کنترل کني. زني ــ ببين، هنوز هيچي نشده از فداکاري حرف مي
  .نه ممنون، احتياجي به ترحم ندارم. شي که با استالي پيرت بموني بافسرده

و . داشت تر هم دوستش مي داد، بيش تر او را مورد حمله قرار مي زن هرچه بيش
  .دانست که او را عميقاً آزار خواهد داد مي. برد تر به اوج لذتش مي هايش بيش پاسخ

استان ما در جايي قطع شود، يقين اگر د. کني خودي خودت را عصباني مي ــ استال، بي
  .داشته باش که در اثر تمايل تو بوده و نه من

  .ناگاه آرام شد استال به
دانست  طفلک، اگر مي. قدر محق باشيم حق نداريم که بدون اطالع از چيزي، اين«

  ».کردن چه چيزي هستم مشغول آماده
 گرفت، درست مثل ي گوشش را به دندان زن به او خيره شد، و در يک حرکت نرمه

  :به او گفت. خواست گيالسي را با دندان از درخت بکند کسي که مي
  .ــ دوستت دارم

  .ــ البته که دوستم داري، من هم تو را دوست دارم
  .و زن آهي کشيد و با خود انديشيد

  ».قدر سختم است که اين عشق را تاب آورم و چه«
  

*     *     *  
  

  .ي مرگ ناگهاني، هراسناک، تشنه.  فرا رسيده بودچون يک اعالم جنگ زمستان هم
جا  تنها حق داشتند شب را در آن. يي مردانه پناه برده بودند هيتلر و هانيش به نوانخانه
ي همسايه،  در صومعه. گذراندند بايست خارج از محل مي سر کنند، ولي روز را مي

کوشيدند  روزها مي. رنگ کردند، داغ و تيره خواهران روحاني سوپي ُپرمالط توزيع مي
که هر چهار ساعت يک بار فقط يک چاي  ها بگذرانند؛ ولي درحالي اوقات را در کافه

کشي، که موهاي  هاي بزرگ و بوگندوي فقر را به دنبال خود مي خوري، که ساک مي
شکلت  هايِ بي ات زير ريش پنهان شده، که لباس ات فرو ريخته، که چهره چرب بر يقه
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شد  شدن زياد؛ مگر مي اند، شايد هم خسته از پوشيده دوخت خود را از کف دادهتاروپود و 
پذيرفت که راه حلي  که از کافه اخراج نشد؟ هيتلر چنان مصرانه فروکاهي خود را نمي

خوابي  ديد که براي رخت همراهاِن فقر را نمي. کور و کر شده بود: براي خود يافته بود
ها، اين سپاِه  خانمان گردها، بي ها، ول ند، الکليافت در نوانخانه به جان هم مي

هايي که در اثر رفتار  فحش. گان پرسروصداي بدبو که به آن تعلق داشت سرشکسته
شنيد؛ ترحم خواهران روحاني و انزجار بورژواها  شد را نمي اش نثارش مي بسته و متکبرانه

اگر چه . ديد را نمی کردند و ميوج ناني جست ها را در پي لقمه را وقتي که با هانيش زباله
از جهان و حتا از . به اعماق جامعه فرو رفته بود، اما حتا قصد دانستن آن را هم نداشت

  .خودش کنده شده بود
هاي  چنان فرصت هانيش ديگر قادر به تحمل اين همراِه خاموش نبود که هم

. هيتلر بسته شده بود. کرد درآوردن را رد مي آمده در اثر اوضاع جوي براي پول دست به
حقيقت .  يا چيزي حمل کندکند حتا براي يک يا دو کورون حاضر نبود که برف پارو

کردن  هانيش براي قانع. ها قادر به اين کار هم نبود  به اسکلتيابی شباهت اين بود که با
گفت که باالخره کمي ِمهر درون او  بردِن صبر و تحملش، به خود مي خودش و باال

دانست؛ درحقيقت، او  چرا که خود را مسئول اين همراِه يافته در اثر تصادف ميمانده، 
هاي يهودي گذاشته بود و اميدوار بود  باف ساز و قالي چند تا از تابلوهاي هيتلر را نزد قاب

  .گرها و هواي بد بتواند تجارت را به همان نحو سابق ادامه دهد رغم نبود گردش که به
 فقرايي که براي دريافت ی همه که خواستندهران روحاني ، خوا1909شب کريسمس 

از . شب شرکت داشته باشند رفتند در مراسم دعاي نيمه ها مي شدن نزد آن سوپ و گرم
گی به  ها داده نشود، همه پذيرفتند و همه ن که مبادا فرداي آن روز غذايي به آنيترس ا

  .صحن صومعه رفتند
حراب نشست، احساس کسي را داشت که به دوراِن  نزديِک میي تاريک هيتلر در گوشه
ديد که  چون کودکي با رداي سفيد در گروه کر کليسا مي خود را هم. کودکي بازگشته

کردن به سرودهاي روحانی احساس  کند؛ با گوش هاي طاليي کليسا را حمل مي نشانه
ين آوازهاي اش را بازيافت، احساس خوبي بود؛ خود را به هنگام اول اولين آواز جمعي

چيز  ؛ نظمي که هيچبه او آرامش می دادآورد؛ تداومِ اين مراسم  اش به خاطر مي جمعي
تواند منکرش شود، اين مراسم از  ــ حتا شکاکيت ــ نه قادر به توقف آن است و نه مي
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کرد؟  ها او چه مي در تمام اين سال. هاي بسيار دور بدون هيچ تغييري منتقل شده سال
ي سالمت  رنگي که نشانه دک خيره شده بود، برهنه روي کاه، موم صورتيبه مسيحِ کو
زد، پدر و مادري باالي سرش بودند، حيوانات  سردش نبود، بچه لبخند مي. جسم بود

ها، حتا  آهنگی پديده توانست باور به عطوفِت جهان داشته باشد، هم خانگي، مي
توانست برهنه  او نمي. توانست ر نميهيتلر، ديگام . توانست به آينده اميدوار باشد مي

توانست  توانست لبخندي بزند ــ به کي؟ مي ديگر نمي. شود، بس که سردش بود
اش وارد زمستاني شده  زندگي. گرفت کس آن را نمي چنان دستي دراز کند، اما هيچ هم

  .بود که راه خروجي نداشت
د و مهرباني که مثل بوقلمون پولدارِ فاسدشده از امي روي اين مسيحِ گستاخ خم شد، بچه

زد، صداي قاروقور شکمش را  ها برق مي ي شب کريسمس زير نور شمع شده سرخ
  .آرامي روي آن استفراغ کرد شنيد و به مي
  

*     *     *  
  

  .نامه چهارشنبه صبح رسيد
  آدولف،

ترين ماه زندگيم را در  بخت ای، خوش تو موجب فرار من نشده. مجبورم  ترکت کنم
ها فکر خواهم کرد، حتا  چنان خاطراتي از تو دارم که هميشه به آن. ر تو گذراندمکنا

. دهم شهرم را تغيير مي. وجويم مکن جست. روم من مي. وقتي که زني بسيار پير باشم
تو تنها مردي خواهي . دهم ام را ادامه مي بار زنانه سرنوشت غم. طور نامم را نيز همين
  .ام داشتهام دوست  بود که در زندگي

  سپارمت و متشکرم  به خدا مي
  آريان ـ استال

يي ميان کلمات برقرار کند و  توانست رابطه. دقايق زيادي طول کشيد تا آدولف ـ هـ
. توانست درک کند استال از نظر پنهان شود نمي. ها قائل شود نظمي ميان آن

شناس در  باستاناو درست مثل يک . ی رنجيدنش بشود توانست بپذيرد استال مايه نمي
خواند و باز  حال بازکردن رموز پاپيروسي که خطاب به او نوشته نشده، نامه را مي
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ي يافتن کليد رمز معما بود،  در آرزوي لحظه. گشت وجوي خطا مي به جست. خواند مي
  .يي که خواهد توانست به اين شوخي بديع سير بخندد لحظه

استال براي هميشه و : را به پيامِ نامه رساندی متن او  ولي بازخواني دوباره و چندباره
  .بدون هيچ توضيحي ترکش کرده است

. رفته حرکت مانده بود، سنگين و درهم يي سيمان بلعيده باشد، بي آدولف گويي کيسه
. نه. حتا جايي براي فوران خشم، فحاشي يا انزجار باقي نبود. رنجي متراکم بود و بس

 کشيدِنآغوشی و دربر  همبي. زندگي. ي بدون استالزندگ. کننده درد و رنجي منجمد
  . عشقي مشترک زندگي بي.  استالتنِِِِ

؛  به هزاران فکر تبديل شدپارچه ای يک از قطعه هزاران تََرک برداشت و سپس رنج
تر شده و  هميشه در اين لحظه است، درست بعد از شوک، موقعي که رنج  سبک

  .رسد  حد میينتر دردناکبه شود، که  پراکنده مي
! تمامش کردنهرچه زودتر ! تمام کردن. آدولف خود را به ديوار زد؛ با سر به ديوار کوبيد

  .سرعت به مرگ انديشيد شده در پيکار با شر، آدولف به هايِ ويران ي هستي مثل همه
خواست خود را به نام عشق  در ترکيبي آميخته و مغشوش ميان ايثار و خودخواهي، مي

ي  در اثر کوبيدن سرش به لبه.  اندوه خود را پايان بخشدی   و در لحظهبه آتش بکشد
کنارِ ديوار . شد داشت خفه مي. اش غرق خون بود اش باز شده، چهره قفسه، پيشاني

بگذار هر دردي بر پيکر وارد آيد تا شايد . زد چنان خود را مي روي دو زانو نشسته، هم
ودي، زخم و شکستگي بر پيکرش فزوني تر کب هرچه بيش. درِد روح را کاهش دهد

  .کشيد تر رنج مي يافت، و کم تر به جسم انتقال مي گرفت، درد روحش بيش مي
کردن غيض و خشم بر پيکر خود، شروع به خواندن مجدد نامه کرد  بعد از ساعتي خالي

زن به زيبايي از . استال او را به قصد ازدواج ترک کرده است. و کوشيد آن را بفهمد
. بختي کافي نبود رسد که اين خوش اش با او سخن رانده بود، به نظر مي بختي شخو

  .جواني: زن در او تنها يک ُحسن يافته بود
ي  نرمی و مثلِ حرکتی آهسته گريه کرد، هر قطره اشک گويی لبه آدولف در آرامش به

. داختپر اش مي تيغي بود که آرام و به نحوي دقيق و وسواسي به دريدن پلک و گونه
. جواني تنها کيفيتي است که او حفظ نخواهد کرد. کشيد سختي نفس مي به

تيپ  نه زيادي خوش: گرفت ها قبل نگرانش کرده بود، نتيجه مي چيزي که از ماه همان
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او : زن حق داشت. ن که زني را حفظ کنديبود، نه ثروتمند و نه زيادي جالب براي ا
  ...يک يادداشت. ارزيد ميي کوتاه قطع رابطه ن بيش از يک نامه

  .کرد خود را مالمت مي
بار خود را مرتکب شده بود؛ آدولف وين را روز   جنايت نفرت1909 دسامبر 21استال در 
اش آنجال   و خالهاش ژلی دخترخالهشدن به خواهرش،  وسوم ترک کرد و با ملحق بيست

مه سنگ تمام در بازگشتش ه. ها را سورپريز کرد رائوبال، براي شب کريسمس آن
که تصور  درحالي. اش کردند، نوازش شد برايش جشن گرفتند، غرق بوسه. گذاشتند

ها تحميل خواهد کرد، توانست پريشانیِ خود را با  کرد که مصائب خود را به آن مي
يي که  هررو، تنها مرد در خانه به. ها پنهان کند؛ خودش هم متعجب بود موفقيت از آن

، در آن ساکن بودند، احساس خوبي داشت، با ژلی، پائوال و يک زن و دو دختر کوچک
هاي استال  يافت، افسون خويي را بازمي گرفت، نرم ي خانه جانش حرارتي مي عاملِ زنانه

  .کردند رنگ عمل مي به شکلي ظريف، سنگين و بي
کرد که غيض و  گمان مي. تری به کار پرداخت روی افزونيدر بازگشت به وين، با ن

طلبي است ــ  جاه   ــتوانم زندگي کنم دهم که بي او مي به او نشان ميت ــ غضب اس
داد؛  کشيدن خود را پاداش مي به گمانش با رنج. بايد ثابت کنم که لياقتش را داشتم

  . خواست مردي شود که لياقت استال را داشته باشد مي
تفاوت، با  ي بيمدل. کرد شدت احساسش را تحريک مي طراحي برهنه، طبعاً بهکالسِ 

وگو  گزين استال شده بود، اما آدولف در ذهنش با استال به گفت پيکري رؤيايي جاي
شد، لحظاِت  ها در ذهن او انجام می طراحي. کشيد نشست و او را چون استال مي مي

قلم را . زيست مباحثه يا خشم را که هرگز با استال تجربه نکرده بود در ذهن مي
  .کرد  اما نه طراحي که جدل ميچنان در دست داشت هم

ي انساني با سبيلي بزرگ، پروفسور رودر پشت  ي ايستاده پيکري عظيم، يک مجسمه
ناگاه کاغذهاي او را برداشت و به کارهاي  به. سر آدولف بود و کار او را زير نظر داشت

  .دقت خيره شد اش به پيشين
  يد ببينم، پسرم، چه اتفاقي افتاده؟يــ بگو

  د؟ــ ببخشي
ها را چنان  رودر طرح. ي ُپرانتقادش با استال قطع شده بود، از جا جهيد آدولف که مجادله
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  .ها را دارد کردن آن در دستانش گرفت که گويي قصد وزن
  شويد؟ کم نقاش مي ــ چه اتفاقي افتاده؟ نکند داريد کم

  .زد يک ورق می به ها را يک رودر برگ
شما تا حاال فقط .  باالخره عاطفه، باالخره خشونتباالخره احساس،: ــ اين را ببينيد
طور خنثي، کودن و مجري، درست مثل عدسيِ دوربين  و همين. تکنيکي بوديد

کالمت را با نقاشي : بهتر بگويم. يديگو  آه بله، حاال داريد چيزي مي...و حاال. عکاسي
از اما ما نداشتم، تا حاال تصور خوبي از ش:  به شما بگويم پسرميدبگذار. کني بيان مي

  .آورم امروز من شما را يک نقاش به حساب می
آوردن  جا براي تائيد و به. آورد متعجب بود رودر خودش از چيزهايي که بر زبان مي

  .داد آرامي تکان مي درست عقايدش گردنش را به
  .يک نقاش واقعي. اما نقاش. ــ يقيناً نقاشي مبتدي

  .بندي جمالتش راضي بود ولکارش را تائيد کرد، خودش از فرم
او که تاکنون خود را . زد ي سينه بيرون مي آدولف اما قلبش از فرط شوق داشت از قفسه

ظی دريافت کرد که حتا خوابش را يد و غليشمرد چنان تشويق و تمجيد شد ناکام می
. گي از شوق تغيير داده بود مندي تا نشئه چند کلمه اوضاعش را از عالقه. ديد هم نمی

  .خودش هم از اين تغيير سريع در احواالتش در عجب بود
اش را  گي  داشت با اين امتياز ويژه و خطرناک که زندهاش گیزندبراي اولين بار، در 

ي کارش را بسازد، حتا از  گونه مايه داند چه هنرمند مي: شد داد، آشنا مي شکل مي
 بماند و يا تبديل به هيواليي تواند انساني مهربان ی فراگير، ميي گردآورنده. هايش غم

. دهد تا هنرش را اعتال بخشد زمان ديگران را رنج مي کشد و هم شود که رنج مي
  آدولف کدام راه را برخواهد گزيد؟

  
*     *     *  

  
  .ــ حرفت را باور ندارم

ام، ولي اين دفه،  بهت خيلي دروغ گفته! خورم خورم هيتلر، قسم مي ــ قسم مي
شنوي  ئه ــ مي يه خوابگاه. خورم ان مادرم و به شرافتم برات قسم ميبه ج. ئه راست
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کامالً . گم؟ پناهگاه نه، يه خوابگاه ــ بله، يه خوابگاه مردونه، تو شمال شهر چي مي
دونن با  ان که نمي جهودهايي اونو ساخته. ي وسائل راحتي مدرن ساز، با همه تميز، تازه

هاي جهوِد وين، فقط چون ناراحتي   ـترين خونواده دار کار کنن، بله، پول پولشون چه
به ! شونبرون براي من و تو! کارلتون! ريتس. ان  ساختهيه کاخان، برامون  وجدان داشته

ي اول، چند تا سالن و يک  طبقه. خونه کف، کتاب ي هم طبقه. کردم چشمم اعتماد نمی
زيرزمين، . ذارن يارمون ميهاي شهر رو در اخت ي روزنامه سالن مطالعه که هر صبح همه
يک نهارخوري هم داره . کنم آره، سلموني، شوخي نمي. حمام، خياط، کفاش، سلموني

طور يه آشپزخونه، كه اگر ترجيح بدي، غذات رو  دن و همين که توي اون غذامون مي
  .خودت آماده کني

  ها چي؟ ــ اتاق
بايس هر روز صبح  . يمــ تند نرو، خب ديگه، هرکدوم حق يه اتاقک واسه خواب دار

  .ها روزي پنجاه هلر ي اين و همه. ئه اين قانون. حتا اگه شب برگرديم. اونو ترک کنيم
  کني بتوانيم؟ ــ فکر مي

خوان ــ به فکر کي  ساز تابلواي تو رو مي باف و قاب از موقعي که گليم. تونيم ــ مي
ي يه  بزن بريم واسه! کارلتون! سريت. کافي پول داريم ي اندازه رسيد؟ ــ واسه اين کار به

  !زندگي زيبا
  . که حق با هانيش استکند اعتراف مجبور شدهيتلر 
جاکه بدتر از اين هم ديده بودند، خوابگاه مردانه در نظرشان چون هتلي لوکس  ازآن
پيش از هرچيز . آميزشان هاي موفقيت ي اجتماعي در پي تالش آمد، ارتقاء رتبه مي

 هرچند بسيار ناچيز، اما همان چيزي بودکه دو قشر را از هم متمايز خوابگاه پولي بود،
ابند که تا ديروز يگاني ب باخته رديِف پاک شد که خود را هم نمود، مانع اين مي مي
ن که خوابگاه محلِ گذار جمعيتي جوراجور بود، کارمند اداري، يو ا. َدمشان بودند هم

هاي  ی با دشوارييارويشان رو ي مشترک همه وران؛ نقطه معلم، افسران بازنشسته، پيشه
ي بسيار کوتاهي  يي؛ تنها دوره دوراني گذرا بود؛ در تقال ميان دو شغل؛ به دنبال خانه

ها را از موقعيتي برتر  هيتلر و هانيش ماندگار شدند؛ چيزي که آن. جا بودند مقيم آن
ي مواقع به نسبت وِگل؛ پانسيونرهاي قديمي؛ گاه کرد؛ صاحب حق آب برخوردار مي

تویِ سالن در انتهاي ميزي بلند و . آوردند واردها، خود را ميهمان به شمار نمی تازه
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 »صندلي آقاي هيتلر«چون  گان آن را هم بلوطي نشسته بر روي صندلیِ راحتي که همه
كرد و نقاشي در  به رسميت شناخته بودند، روزها را به خواندن روزنامه سپري مي

اش  نهيريحال که امنيت يافته بود به تنبلي د. قل، فقط براي گذران زندگييي حدا اندازه
بايست هربار  کارواداشتنش مي زيست و هانيش برای به بازگشته بود؛ در رؤيا مي

داراني   نزد مغازهمناظر شهر کهنک سری از يکرد، تا جايی که  سختي سرزنشش مي به
روزي هانيش، که اين . د خوب فروش رفتکه به تابلوهاي ارزان برای دکور نياز داشتن

نقاشی يهودی به . وحالي اميدش را بريده بود، رقيبی در مقابلش گذاشت حس همه بي
او . اش کرده بود هاي يک کافه کشف اسم نيومن که در حال کشيدن کاريکاتور مشتري

و خوشش از شانس بدش، هيتلر حسابي از ا. جا کار کند را با خود به خوابگاه آورد تا آن
آوردن  پايينها با هم در مورد هنر به بحث نشستند، چيزي که باعث  آمد و ساعت

  .سرعت توليد هر دو شد
ماندند، مثلِ هيتلر و نيومن، خود را  جماعِت سالن، کساني که روزها در خوابگاه مي

ي بورژواها فکراِن اين دنيایِ ناپايدارِ خرده دانستند، به نوعي روشن هاي محل می نخبه
  .سرخورده و هراسان

گر بار سراغ هيتلر آمده يطلبي د نشيند، جاه خانه دوباره به گل مي مثل گياهي که در گل
عزيز، با ظهور عکاسي اين هنر ديد ــ  ي خود را تنها در نقاشي نمي ديگر آينده. بود

 کاري دائمي عمارات و به اين ترتيب کپي. کرد  ــ خود را آرشيتکت تصور ميمردهديگه 
کرد  وقتي نيومن به او يادآوري مي. کرد اش در کشيدن يک چهره را توجيه مي ناتواني

هايش را باال  که يک آرشيتکت بايد دانش بااليي در رياضيات داشته باشد، هيتلر شانه
  :کرد چون امري عادي تکرار مي انداخت و هم مي

  .البته. ــ البته که بايد رياضيات را شروع کنم
مثل هميشه، . قع هنوز الي يک کتاب حساب يا جبر را باز نکرده بودولي تا آن مو
  .ي مطلب براي او کافي بود همين ايده

اش   دامانش را گرفته بود؛ عاليق سياسيرينزييي پس از شنيدن  شده عواطف شناخته
. زد  دلش غنج مي1ها تشديد شده بود؛ هيتلر براي شوينرر  ي روزنامه ي هرروزه با مطالعه

                                                 
1 -Schonerer 
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ک يشوينرر . مان ابتداي نوجواني، شوينرر موضوع اصلي بگومگو با پدرش بوداز ه
ي خود را  کرد و مبارزه شی عاشق آلمان بود؛ هرچيزی که آلمانی نبود نگرانش میياتر

گی  ساله هيتلر در سيزده. بر وحدت ميان کشورش، اتريش و رايش متمرکز نموده بود
دمت اين دولت بود، تمايل داشت اين ي عمر در خ فقط براي آزار پدرش، که همه

بعدها هنگام اقامت در وين و در برخورد با . ي انتقاد به دولت اتريش را برگزيند نحوه
کردن به كالم  مرکز گرد آمده بودند، دوست داشت با فکر اقوام مختلف که در وينِ جهان

.  برتري داريمگفت تا موقعي که آلماني هستيم بر همه شوينرر خود را راضي کند که مي
ي رفتارش هم عالقمند شده بود، دشمني با کاتوليسيسم، ضديت با ليبراليسم،  به نحوه

هايِ ناشناخته که  دشمني با سوسياليسم، خالصه دشمني و ضديت با تمام اين دکترين
ي جزئيِ تقريباً  ي جزئي، يک نکته ولي يک نکته. يافت ها نمي هيتلر جايي براي آن

: جود داشت که هيتلر را تبديل به هوادار سرسخِت عقايد شوينرر کرده بوداقرارناکردنی و
ن که در يگی مجرد ماند، تا ا ساله وپنج بايست تا بيست اين ايدئولوگ معتقد بود که مي

هاي روحي و جسمي بتوان نژاد ژرمانيک را اعتال  سالمتي کامل و با حفظ تمام توانايي
ها قبل  داشت، هنوز هيچ نشده هيتلر را که از مدت یآداب نظافتي که او مقرر م. بخشيد

کرد، شاد کرده بود؛ حاال توجيهي علمي و رواني براي  به همين روش عمل مي
گزيني هيتلر از جنس مخالف ديگر يک معضل نبود، بلکه  رفتارهايش يافته بود؛ دوري

ها  ل، هماناش به گوشت و الک اشتياقي شد؛ به همين ترتيب بي دامني مي بدل به پاک
شوينرر . کرد شوينرر توجيهش مي. گشايند راني مي که شوينرر معتقد بود راه به شهوت

  .اش شده بود رينزي
  :پرسيد وار او را تحمل کند، گاهي از او مي هانيش که مجبور بود اين اشتياق ديوانه

  پيوندي؟ ــ خب چرا به جنبش او نمي
  :داد براي فرار از سئوال، هيتلر پاسخ مي

  ...کنم  اين کار را مي...کنم ــ حتماً اين کار را مي
مبارزه درست . پنداشت کرد؟ خود را ذاتاً ناتوان از پيوستن به گروهي مي چرا مبارزه نمي

داد در رؤيا  هيتلر ترجيح مي. دار مثل تحصيل بود، فعاليتي روشن و آشکار، واقعي و هدف
  .بماند

چرا : مشکل سياسي. کرد رر متحيرش ميستيزيِ شوين ن که يهودييي ا به اضافه
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وار ضديهود بودند؟ شوپنهاور، نيچه، واگنر،  داشت ديوانه ي مرداني که او گرامي مي همه
ارزش،  هاي زيبا و اصيل، در اين نفرِت پست و بي گی وسِط اين انديشه همه. ...شوينرر

يان دشمني با يي م شد رابطه موفق نمي. ريخت تمرکزِ هيتلر به هم مي. غلطيدند مي
گونه اين نوابغ  چه. ... طور واگنر همين. اش بيابد هاي ديگر انديشه يهوِد نيچه و بخش

ها  يي را بر آن توانستند به اين روز بيافتند؟ اين نفرِت جانبي، انگلي و حاشيه مي
  .آورد بخشيد ولي در عجب هم بود که چرا اين نفرت همواره سر برمي مي

کوشيد  اوايل مي. کرد گرفت، دخالت مي يي که درمي ث سياسيدر سالن گاهي در مباح
جلوي خودش را بگيرد تا شخصيتي را که در اثر سکوت و انزوا از خود ارائه کرده بود، 

ولي . داد ها نمي شدن به آن ي نزديک يي که از ديگران گرفته بود، اجازه با فاصله. نشکند
کرد مجبور است  مزخرفات احساس ميداشت، با شنيدن  گاهي اين خودداري ترک برمي

خاست و توفانی غضبناک بر پا  د، به پا مييکوب دخالت کند؛ مدادش را روي ميز می
کلمات . ريخت کرد، پيکري به زبان آمده که آماسِ برآمده از سرِ خشم را بيرون مي مي
  .گريد کيبريده، با فرياد و در پی  شدند، بريده سختي خارج مي به

. داد کسي به او پاسخ نمي هيچ. آور بود آورد سکوتي عذاب  به دست ميتنها چيزي که
زماني طوالني،  شد؛ و پس از مدت  شد، سکوتي طوالني حاکم مي وقتي ساکت مي

شد، گويي هيچ اتفاقي نيافتاده  اهميت از سر گرفته مي وگو در مورد موضوعاِت بي گفت
بدبختانه . هيچ استعداد سخنوري نداردقدر هوشيار بود که متوجه باشد  هيتلر اين. باشد
يي نبرده است، آتش درونش تنها خودش را به شور  ديد که از هنر اقناع هيچ بهره مي
شدند که بحران  منتظر مي. کردند داد، تحملش مي کسي به او گوش نمي. آورد مي

ا براي پا ر توان فردي يک  ــ مگر مياز او دلگير نيستندفهماندند که  به او مي. بگذرد
آخرين باري که . دهند که او ساکت بماند ترجيح میلنگيدن سرزنش کرد؟ ــ ولي 

اش که در خوابگاه زندگي  ترتيب شلوغ کرد ــ براي دفاع از دوستان يهودي اين به
خريد ــ از نگاِه مبهوِت آقاياني  يي که تابلوهايش را مي طور يهودي کردند و همين مي

گي کرد، که گويي  قدر احساس شرمنده خيره شده بودند، آنکه در پايان صحبتش به او 
در اثر اسهال هيکل خود را به کثافت آلوده باشد، چنان كه وقتي سر جايش نشست با 

در آن روز هيتلر در . خود عهد کرد که از آن پس هرگز ميان جمع سخن نخواهد گفت
  .ذهنش براي هميشه از سياست دست کشيد
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وقت بيش از چهار  دو روز، يک هفته، هيچ. آمدند بگاه مردان ميطورموقت به خوا همه به
کردن يک خانه، بازگشت به  زماني مورد نياز براي بازيابي خود، پيدا. کشيد ماه طول نمي

يي براي پرش در جهت بازگشت به اجتماع بود، نه يک  موقعيت خوابگاه مثل تخته. کار
يي بورژوايي را در  اافتاده در عاداتش، زندگيهيتلر، اما غرق در رؤياهاي خود، ج. پناهگاه
  .جا گذراند برد و به اين ترتيب چهار سال را در آن  فقرا پيش ميی برایخوابگاه



  
  الهام

  
  .ــ جنگ شروع شد

گذاشتند که خبر . نيومن، برنشتين و آدولف ـ هـ. سکوتي سنگين به استقبال خبر رفت
يي که با سرنگ در بدني  اي انتشار مادهميانشان پخش شود، درست مثل نشستن و تماش

؟ آيا زنده شود يا او را از پا خواهد انداخت موجبِ برپاداشتن بيمار میآيا : تزريق شده
  ؟ميرد ماند يا می می

ش در وين گرما، نه گرماي معمول تابستان، بلکه ياز چند هفته پ.  جنگ بودند اينمنتظرِ
. رسد  که اصوالً پيش از رعد و برق فرا ميافزا بود کاه و مالل گرمايي سنگين، جان

 ها به هاي داغ ميان اسالوها و اتريشي تنش. داشت  تََرک برمي از هر طرفامپراتوري
همه فقط . شدن داشت ور چيز رو به شعله منطقاً همه. ری رسيده بوديناپذ  تحملمرز

 28در :  فرود آمدچون آذرخش يي هم و باالخره جرقه. ي اوليه، بودند منتظر بهانه، جرقه
ولي بارانی . ها، پرنس فرانسوا فرديناند را در سارايوو به قتل رساندند  صرب1914ژوئن 
شد،  چنان افزوده مي ي ابر هم تر بر توده از چهار هفته پيش. د و توفاني هم به پا نشدينبار

تند، در شدن هس افزا بود، مردم گويي روي آسفالت رو به له هوا سنگين شده بود، فضا غم
لوليدند، عرق کرده، لرزان،  دويدند، در کابوسي سنگين تنها مي هاي وين مي خيابان
. شد فاجعه نزديک مي. اند ن که مبتال به تب استوايي شدهيزنان، آگاه به ا نفس نفس

همه حساس و عصبي چشم به آسمان . بيشک بعضي نگران بودند و برخي ديگر بی
 28در آن روز . چه مقدر است هرچه زودتر صورت پذيرد  دوخته و استدعا داشتند که آن

سرعت فرود   ابرها باالخره ترکيدند، رگبارِ باران زنجير گسسته بود، تندباد به1914ژوئيه 
  .آمد مي

  .ــ جنگ شروع شد
جا دويده بود و تا، پيش از  از همان. نيومن خبر را در بازگشت از شهرداري آورد

  .وستش، راه تفکر را هم بر خود بسته بودگذاشتن خبر با دو د درميان
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برای با هم زيستن . گر را ترک نکرده بودنديد کيي عالي  ي مدرسه سه جوان از دوره
 گی فقط با هنر زيست؟ ــ ساله وپنج توان در بيست ــ مگر ميکرده بودند  بهانهمنافع را 

نقاشي، ادبيات،  ی ساليق مختلف در زمينه.  دوستی بودشان اما تنها دليل هم زيستی
پرداختند، عقايد و  مي  يي توافق نداشتند، بر سر هرچيز به بحث فلسفه؛ در هيچ زمينه

شد  می. گذاشتند به بحث ميتا پاسی از شب گذشته نقطه نظراتشان را ساعات متوالي 
  .شان بود ي اصلي توافق انگيز زمينه هاي بحث توافق عدمگفت 

  .ــ جنگ شروع شد
شايد نه . مصيبت است: ده هر سه نقاش با هم موافق بودنديک بار هم که ش

طورحتم مصيبتي براي  ولي به. ها شايد هم نه براي معاصران آن. براي اتريش
  .ها آن
. شوند، و روز بعد از آن به ميدان جنگ اعزام خواهند شد می به خدمت فراخوانده فردا

ي  همه. تياري بر خود ندارندزنده بمانند يا بميرند، اهميتي نخواهد داشت، ديگر اخ
هاي گذشته، تالشِ ُپرزحمت و صادقانه به قصد فراگيري  ـ هايشان در سال  کوشش

ها،  ها، چشم ي دست شان ــ محدوده  محدودهگسترشِ دائمي براي نبرِدهنرشان، 
. غيرضروري. فايده بي. شد حدشان، مباحثاتشان، همه هيچ مي تصورات ــ، اشتياق بي

حاال . کرد کاست و با هم برابرشان می می ترين حد ارزش فرو به پائينجنگ همه را 
گوشِت . گوشت. خواست  همين را ميملت. دو پا و دو دست. ديگر فقط گوشت بودند

. گوشت و استخوان. خورد شدن مي چيزي که فقط به درد کُشتن يا کُشته. دمِ توپ
قدر که  ميان نيست، فقط همينروح و جاني در . تر نه بيش. دوپايي مسلح. همين و بس

ای که کوشيده بودند داشته  آن استقالل فکری. از ترس به خود بشاشد کافي است
ی آن را در رختکن  نبردشتافتن يا مردن، همه ي زمانيِ به بايست در فاصله ، حاال ميباشند

، شان بود ی آنچه که دليلِ عالقه و احترام ميان همه. يک پادگان به امانت بگذارند
  وکرد، حاال همه مضحک ی آن چيزهايی که هريک را به ديگری وابسته می همه

پرستانه ناپذيرفتني  بار و از نگاهي وطن ، از نظرگاهي مدني نفرترسيد مسخره به نظر می
  . بودملتديگر متعلق به . شان به خودشان تعلق نداشت آينده. آمد به نظر می

شان، براي  آل هنري خيانت به ايده. انت بودجنگ برايشان نه فقط ناکامي، بدتر، خي
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خيانت . گرفتن يک اسلحه دوش شان، براي به هاي تحصيل خيانت به سال. شدن توپچي
و . واحدی نظامیی در ي شدن به شماره شان، براي تبديل هاي طوالنیِ خودسازی به سال

لق، براي هاي نو به جهاني خا ي هستي بازانه ودل خصوص خيانت به افزايشِ دست به
  .شدن در کشتاري عمومي، خلقِ اثري حاکی از نابودي، فرار به جلو در خالء مغروق

  کنيد که جنگ زياد طوالني نشود؟ ــ فکر مي
ي  دهنده ولي سکوِت پس از آن نشان. آدولف به اين نحو کوشيد دردی را تسکين دهد

  .تأثير ناچيز آن بود
  .گويند ايي است که هر دفعه ميه وپرت کنم اين از آن نوع چرت ــ تصور مي

  .نوشيدند تا کالم بازگردد مي. به آشپزخانه رفتند و نيومن بطري شراب باز کرد
شان  نفري شان را فرا گرفته بود، براي اولين بار جمع سه زده همه خشمي يخ. فايده بي

 به اشتراک را با هم هايشان توتفاکه مايل بودند. داد اش را از کف مي دليل وجودي
حاال ديگر فقط پيکر بودند، . خورد شان ضربه مي حتا دوستي. هايشان همانندیگذارند، نه 

توانستند رفيق به شمار آيند، نه  حاال مي. شدن سه پيکر قوي و سالم، آماده براي کشته
، دوست زيرا که رفاقت تنها به اشتراک گذاشتن شرايطي همگون است؛ نه رفيقدوست؛ 
شان  چه که ميان  هاست نه آن گر به دليل تفاوتيد کياشتن د ي دوستي دوست نشانه

  .مشترک است
. جوانان براي ابراز شادي از آغاز جنگ اجتماع کرده بودند. گرفت بيرون، فريادها اوج مي

رفته ميان جمعيِت ُپرخروش، ُپرشور و متعصب،  رفته. زدند فرياد مي. خواندند آواز مي
، اندک اندک دهان شد به ن و حاکي از پيروزي دهانشعارهاي سرشار از نفرت عليه دشم

  .سرايی فراروئيد، خروش صداها، پرشور، مصيبت بار به هم
  .آدولف اولين نفري بود که واکنش نشان داد

  .روم سراغ يک زن ــ من مي
ها مخالف  آن. يافت نفري دوباره شکل مي جمع سه. بقيه کمي با تعجب نگاهش کردند

  .بودند
  :نيومن گفت

  خواهي بکني؟ کار مي ـ چهـ
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  .خواهد باشد ــ خوابيدن با يک زن، هرکسي که مي
  :برنشتين گفت

  دادن؟ ــ خوابيدن يا خود را دلداري
ن که تا يست که خوب بلدم و ا ــ خودم را با چي دلداري بدهم؟ خوابيدن، اين تنها کاري

  داشت يا نه؟کارگرفتن هنرم خواهم  دانم آيا فرصتي براي به چند روز ديگر نمي
  .خنديدند

گونه به اين خبر واکنش نشان  رود تا ببيند مردم چه  مي نيومن گفت که به خيابان
  .دهند مي

دانم که آيا فرصت براي ديدن موقعيتی  ــ باالخره، روز اعالم جنگ در وين است، نمي
  .چنينی باز هم پيش بيايد اين

اش  ی نزديک بود، از بيان جملهاش به مرگ وقتی متوجه شد که از نظر ديگران اشاره
  .پشيمان شد

  :به برنشتين گفت
  ــ تو چي؟

  .پايه جدايم کنند کنم، نقاشي و نقاشي تا وقتي که از سه ــ من؟ من نقاشي مي
آدولف . در ميان سه نفر او از همه بااستعدادتر بود. بار صحبت کرد برنشتين با شوري غم

س، خودشان اولين کساني بودند که کارش را برند؛ برعک و نيومن هيچ رشکی به او نمی
ن که او به اين يحال از ا دادند، خوش کردند، او را سرمشق کارشان قرار مي تحسين مي

برنشتين هم استاد و هم فرزندشان شده بود؛ . سرعت به چنين مدارجي رسيده است
 غريزي گرفتند را بايست فرا مي چه که ديگران مي  استادشان، زيرا که برنشتين آن

اش بارهاوبارها نيازمند اعتماد  هاي روحي دانست؛ فرزندشان، زيرا برنشتين با بحران مي
برنشتين همين حاال . ها شده بود تا قادر باشد بار ديگر به کار بازگردد مرز آن بي

هاي وين به نمايش گذاشته شده بود، و او بود که از  کارهايش در يکي از بهترين گالري
  .نفري را به عهده گرفته بود رج اصلي جمع سهش خيها پ ماه

  .کردند رفت، آدولف و نيومن نگاهش مي که به سمت آتليه مي درحالي
  :يي مورمورش شد، به سمت نيومن برگشت و گفت آدولف لحظه
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  کني که من؟ ــ تو هم به همان چيزي فکر مي
  ــ در مورد برنشتين؟

  .ــ بله
  .ــ بله

برنشتين تا اين حد بااستعداد بود، اگر برنشتين به اين سرعت اگر . ترس برشان داشته بود
؟ مشيت الهي، قادر جوانمرگ شودخود را ساخته بود، به اين دليل نبود که مقدر است 

نشيند، حاال هم براي او دامي تدارک نديده بود؟  چه بر دل نمي  ي آن متعالِ همه
. نه. رت؟ قلب آدولف فشردسرنوشتي درخشان و تراژيک؟ مثل پرگولز، موزارت، شوب

ولي باز هم . کار پديد آورده بود يقيناً، تا همين حاال او چندين شاه. برنشتين نه
لئونارد داوينچي بيش از شصت سال . او نه. نه. تر پديد خواهد آورد کارهايي بزرگ شاه

 تمنا. خداي من. شد برنشتين حداقل بايد معادل همين نصيبش مي. نصيبش شد
  .برنشتين نه. عدالتي نه يب. کنم مي

  :آدولف گفت
  .جايي برنخواهد خورد  به هيچ...ــ اگر عدالتي باشد، اين من هستم که اول بايد بميرم

  .هاي بسته جواب داد نيومن با لحني سرد و با دندان
  .هرصورت عدالتي نيست ــ به

  .خاطر نگاهش کرد آدولف آسوده
و خب . تولد، مرگ، استعداد. نسي استچيز شا همه. عدالتي نيست. ــ حق با توست

  .براي ما هم همين است که هست
  . آمد و به ميان جمعيت ُپرهياهو رفتپايينها  سرعت از پله آدولف به

توانست   را پيدا کند، هرکدام از اين زيباروياني که ميتخواست ايزوبل، لني يا مارگي مي
هيچ نياز ديگري . با او بپردازدبازی  بهترين نحو ممکن به عشقاو را بپذيرد، تا به 

  .کرد احساس نمي
ايزوبل، لني يا . گرفت جو رابطه مي آدولف از فرط عالقه به لذات تن، فقط با زنان کام

ن که خود را در ي و تنها دليل ابودندشان  شوهرانی  وابسته همه متأهل بودند، تمارگي
ونه آنان را به احساسات گ دانست چه گذاشتند، اين بود که او مي اختيار آدولف مي
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شان مصمم بودند با در اختيار  اين زنان در پناه ازدواج. شان رهنمون کند ناشناخته
گذاشتنِ هر چه بيشتر خود در چنِگ معشوقی که آگاهانه هيچ اصراری در تحميل خود 

شان، رازِ بعدازظهرهايشان،  زندگي آدولف پرانتز. به آنها نداشت، چيزی را تغيير ندهند
ن که استال يآدولف، پس از ا. ، بوديافتند شان را بازمي وعي حيوان که با او خوي حيوانين

. خواهند بود زناکار زنان اش گيري کامپناِه درنگ درک کرده بود که  ترکش کرده بود، بی
. کند عالقه عمل مي وپاچلفتي و بي کار عموماً دست فاحشه مثل يک مهندسِ تازه

اش متوجه اين   به خودش است، مشغوليت ذهنيِ عمدهی حواسش نوجوان مجموعه
لونِد . گذارد برای اين که معشوق خوبی باشد، از خود بيش از اندازه مايه میاست که 

مجرد .  دنبالِ خود دارددل باخته گان را بهی از ي طناز نماد پيردختري است که مجموعه
وجوي  تر در جست بيشي مردي مستبد نباشد  مدت، موقعي هم که تحت سلطه طوالني

گيِ متعادل بر رفتارش  خالصه، تنها زن شوهردار است که زنانه. شوهر است تا معشوق
تفاوت نشده؛ از نظر جنسي  حاکم است؛ از نظر اجتماعي جاافتاده است، ولي هنوز بي

 است؛ مشتاقچنان  گرفته؛ آشنابامرد ولي هم  کامواقعاًصاحب تجربه است، ولي نه 
  .گزار است چون که موقت است به معشوق موقتي سپاسهمواره نسبت 

مستخدم زن با مراقبت و نگاه به . ي ايزوبل را به صدا درآورد آدولف زنگ درِ خانه
. دهد، او را به داخلِ خانه راهنمايي کرد که گويي جاسوسي را راه مي اطراف، طوري

  . آمداستقبالشايزوبل به 
ده، باريک و قلمي، نرم، فرورفته در زمين درست يپاهاي کش: ايزوبل نعمتي خداداد داشت

زير گردآمده نشده با حرکاتی خشن و به طعم خون  ی اهلیي الهه. ي مرتعش مثل دو نيزه
ي  خلوتگاه کوچک زن را عطر آالله. اش ي پيراهنِ بورژواييِ ابريشمي خشِ برازنده خش

  .کننده بود حريکت. کننده و تا حدودي زننده سنگين، مست. سياه ُپر کرده بود
  .ايزوبل، با ديدن آدولف اشک به چشم آورد

  ...ــ کوچولوي نازنينم
های زن  روی پستانآدولف خود را .  فشرد بازوانش را گشود و با محبت زياد او را به سينه

  .رها کرد
  ... شايد زخمي برداري...روي  به جنگ مي...دهم ــ آدولف عزيزم، من از دستت مي
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آدولف او را در اوج احساس . دار می شد غصهبايست  نمي. اد که ادامه دهدآدولف اجازه ند
ي خود را در آغوش اين  آمده بود که تن برهنه. خواست، نه نااميد ی معاشقه می و آماده

  .بخشي به مردان پديد آمده بود، بياندازد پيکر شکوهمند زيبا که فقط براي نشاط
اش  برهنهو حتی با اندک خشونتی ناگهاني . نمودوارترين شهواتش را نيز مهار ن ديوانه

ن مشغول ينمود، لبانش را به لبان او چسباند تا ساکتش کند، و گويي به نبردی سهمگ
  .ورزي پرداخت است، به عشق

آورد،  هزاران فکر و خيال به او هجوم میوِن زن، با هر باال و پائين رفتن درفرو رفته در 
توان درست موقعی که خود را تا اين  نده خواهد بود؟ آيا میي ديگر ز آيا تا يکي دو هفته

داد؟  چيزي بيش از همه عذابش مي مرد نبوِد چه کني، ُمرد؟ اگر مي حد زنده احساس مي
اش؟ نقاش  ظرافت پوست زن؟ چي؟ ديگر هيچ؟ کار نقاشي. بازي با زن عشق. زن

ورت، هيچ مدرِک قابل هرص به. حداقل نه هنوز. دانست بزرگي نبود، اين را خودش مي
يي را از دست  شده يا روي بومي وجود نداشت که نشان دهد بشريت نابغه اتکا، قاب

. ن که نقاش بزرگی استرويای اي خورد ــ  حسرت رؤيايش را ميدر حالی که. دهد مي
طور ممکن شده  چه. داشت بخشي از خودش که دوستش مي. اش بود اين بخش اصيل

ي زندگيش را  مانده شد که او باقي ن لطافت داشت؟ چرا نميکه ايزوبل شکمي به اي
بايست  طور و در همين حال بماند، فرورفته در پيکر داغ و مرطوب ايزوبل؟ اگر مي همين

  .در همين شرايط. ي توپ کشته شود، خب همين حاال با يک گلوله
  .آمد نگراني باز سراغش می. گشت آلتش به حالت عادی بازمی. کام گرفت

  .ز به تنهايي خود فرو رفتبا
  آيي؟ ــ موقعي که مرخصي بگيري به ديدنم مي

ي  رفت که به دنياي مردان بپيوندد، ولي او هم وظيفه آدولف مي. ايزوبل شاد بود
پرستانه  يي وطن به نوعي، او هم در اين بسيج عمومي وظيفه. اش را انجام داده بود زنانه

  .جنگيم براي توجيه صلح است که مي. ورآ استراحت جنگ. به انجام رسانده بود
ت را به من اختصاص هايبايست تمام بعدازظهر گردم، ايزوبل، تو هم مي ــ من برمي

  .بدهي
  .کنم عزيزم ــ يک کاريش مي
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شوهر پيرش هرگز به جبهه اعزام نخواهد شد؛ زن ! کنه فکر کردي که يک کاريش مي
حال حفظش خواهد   راضی و خوش،هر روز بيش از روز پيش  شوهرتحقيربا شهوِت 

اش را  او هم همبستگي! يافت اش وقتي آزاد مي آمده مرخصي البته که براي سربازِ به. کرد
  .داد با شرايط جنگي نشان مي

  .ــ تمام وقتم مال تو خواهد بود
چه   کردن به آن از فکر.  زبانش بند آمده بودخودشزن پيشاپيش از ايثار و ازخودگذشتگي 

هايي که خواهد  در دروغ. زدن شوهرش خواهد کرد، به هيجان آمده بود گولکه براي 
  .ديد پرستي خود مي گفت نشاني از احساسات روحي و وطن

ولي تنها يک راه حل وجود . مجدداً احساس تلخي داشت. هايش را پوشيد آدولف لباس
  .ندارد؛ بايد به ديدار لني رفت

  .تبعد هم مارگي
  

*     *     *  
  

  !راــ هو
  .بمبي از شادي. فريادي بر فراز جمعيت منفجر شد

مونيخ از . ميدان ادئون تاکنون چنين جمعيتي به خود نديده بود. 1914دوم اوت سال 
شان را   ژوئن، همان شبِ قتل، مردم رأي28. روز اول آرزوي ورود به جنگ را داشت

 را  راينقراول شد سرودي فاريگ را غارت کرديم، چون ارکستر حاضر ن زديم کافه: دادند
سپس جمعيت دو زن را که فرانسه . داشت پرستان را به طپش وامي بنوازد که قلب وطن

ها،  هاي هر جناح و گروهي، حتا چپ هر روز روزنامه. زدند، خرد و خمير کردند حرف مي
. راهنمای عمل بودمنتظر چه بوديم؟ اصول اتحاد . گفتند مشتاقانه از ورود به جنگ می

اين تابستان . ها متحد شوند بايست عليه ديگر ملّيت زنند، مي مي که آلماني حرف ميمرد
خواندند و بعضي  برخي آن را تولدي ديگر مي. بارنشستنِ احساس يک ملّت بود شاهد به

مردم نقاط اشتراکشان را بيش از نقاط افتراق لمس . نيز بر آن نام رستاخيز نهاده بودند
شناسم، من فقط آلماني  ديگر حزبي را نمي«: ن گفته بودقيصر در برل. کردند مي
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  . کرده بودنبرد و لويي سوم باواريا هم باالخره سرزمينش را وارد »شناسم مي
ريخت، با لذتي سرشار به احساسي  هيتلر به همراه جمعيت شور و شوقِ خود را بيرون مي

هزار نفر  ها دا در صداي دهگرفت و ص هر شعار و هر سرود را فرا مي. گير پيوسته بود همه
شنيد، تنها فريادي جمعي در گوشش طنين  ديگر صداي خود را هم نمي. داد مي
شد  پيوست، در آن حل مي يي غيرانساني، تقريباً جامد و فلزي؛ به آن مي انداخت، نعره مي

عضوی پيکرش ديگر تنها . شد و اگر خارشی در گلو هشيارش نکرده بود، در آن گم مي
او که . آمد به تنش ميتوسط جمعيت بود که با هر غريو و حرکت جمعی متحرک 

 جمعيت به ی  همهدخولِپذيرفت، حاال راه  ترين تماس فيزيکي را نمي گاه حتا ابتدايي هيچ
شده،  ورقه شده، ورقه ؛ لهکنندها، مغز، قلبش را ُپر دهان، گوشتا خود را گشوده بود، 

داده، در تالش بازيابي نفسش، از باالي  ازدست دلشده، کورشده، تعا شکسته، خفه درهم
در اختيار دريغ خود را  بي. ببلعدتر فرو بازهم بيشجهيد تا  پيکرها از سويي به سويي مي

ي اين هزاران جان و  ، بدون حجب و حيا، بدون حساب و کتاب به همهگذاشت می
  .هستي، چرا که اينان ديگر افراد نبودند، بلکه يک خلق بودند

گرچه پدر و مادرش خطاي . خواست که آلماني باشد تلر خود را در مونيخ بازيافت، ميهي
دانست که  بودن را مرتکب شده و او را در اتريش به دنيا آورده بودند، هيتلر مي اتريشي

توانست متعلق به  نمياو . رفتنی، اصيل، و در شأن او بودياين تنها تولد پذ. آلماني است
  .تر از آلمان باشد يف، ضعتر ملّتي کوچک

رسد فرو   ميجويی کامسپس به آرامشي که در پي . ارتعاشاتی داشتجمعيت باز هم 
ها و  آيي به پايان رسيده و در خيابان ، فهميدند که گردهمخود را بازيافتهرکسي . رفت
  .ها پخش شدند کوچه

 گامِ ينزيباتر رفت و سروِد هيتلر به گروهي پيوست که به سمت يک آبجوفروشي مي
ست که در  کافي. يي درنگ در جمع پذيرفته شد بي ثانيه. خواند  را ميمرگ در جهان

تنفرمان را . کنيم کلکش را می. شان پذيرفته شوي التهاب آنان شريک باشي تا در جمع
آسا و  هاي برق پيروزي. زنيم عظمت آلمان را فرياد مي. کنيم از دشمن اعالم مي

  .کنيم کلکش را می. کنيم بروبرگرد را اعالم مي بي
ها که  چيزی نمانده بود آن. سوختند جواناِن بورژوا، همراهان هيتلر، در آتش اشتياق مي
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شان بزرگ شده بودند از فرط  و تسهيالت طبقاتیتکاليف کالس غرقه در پول، امنيت، 
که ها تعلق دارد،  گمان برده بودند که پهلوانی به گذشته و قصه. حوصلگي تلف شوند بي

 را هرگز نخواهند شناخت؛ در حسرِت خطراِت بزرگ بودند، و در جنبشهيجاِن 
. ها بازگردانده شده بود با جنگ آينده به آن. شده پنداشته بودند گی خود را تمام ساله هجده

جنگ . کنيم کلکش را می. شدند با ماجراجويی آشنا میباالخره . لرزيدند  ميریصب بياز 
داد، قدرت  ها باز پس مي شان را به آن جواني.  مداواشان کرده بودآسا چون دارويي معجزه

، شليک کردنجويي، براي  تن، جوشش خون، پاهايي براي دويدن، بازواني براي ستيزه
گرداند، برتر، َرُجل، تنها کسي که  ها بازمي شان را به آن گي جنْگ مردانه. کردن براي خفه

. کنيم کلکش را می. آل، ايثار داد، ايده ت ميها عظم جنگ به آن. خيزد به نبرد برمي
  .کنيم کلکش را می. بميرند يا زنده بمانند، وطن پيشاپيش آنان را آمرزيده بود

.  بودحال و هوای تائيد کردنکرد، چرا که در  ي اين تفکرات را تائيد مي هيتلر همه
و عدم تناسب از فقدان امنيت، خطر، فقر در حالِِ فرار ها،  آنالِف خکه برهرچند 

  .اجتماعي بود
اما اين بار در ، شکست ويندر حالِ تجربه کردِن مجدِد کرد؟  هيتلر در مونيخ چه مي

  .مونيخ بود
چهار سال ــ  و پس از گذراِن چهارسال در خوابگاه مردان باالخره به سنِ ــ بيست

دن ميراث کر با نقد. وهشت هلر هشتصدونوزده کورون و نود. دريافِت ميراث پدرش رسيد
 بدون اطالع به 1913 مه 16ي لينز به تاريخ  آلوئيس هيتلر توسط دادگاه محله

بخشي از پول . ها، گم شد دادن به آن همراهانش در خوابگاه، به قصد خالصي از شيريني
يک  مشترکی با ي اتاقِ خ کرد و باقي را به اجارهرا صرف خريد بليط سفر به موني

با دريافت پولش ديگر . ص داد که در قطار با او آشنا شده بودگرد اختصا ي دوره فروشنده
اش نيازي نداشت، پس هيچ آدرسي از خود باقي نگذاشت، شايد بتواند به  به قيم قانونی

ولي سيستم اداري اتريش، از . اين شيوه از انجام خدمت سربازي در اتريش رهايي يابد
او هم در دفاع از خود . ر آلمان بازيافتداو را ي پليس،  هاي موجوِد اداره طريق پرونده

جا  اش او را به آن مدعي شده بود که هنرمندي رؤياپرداز است و وسواسِ رسالت هنری
  خودداریپس از آن پانزده روز. ها را ُپر خواهد کرد کشانده است و سرانجام روزی برگه
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لزبورگ معرفي نموده  خود را در پادگان سا1914ی  تلوتلوخوران در فوريه، از خوردِن غذا
  .بود، که در اثر ضعف بدني از خدمت سربازي معاف شده بود

با رفتنِ . کاري را از سر گرفته بود ی خريده و کپييها پستال در مونيخ هم کارت
حتا گالري ستافل، . هايي هم پيدا کرده بود رستوران، مشتري به مغازه و رستوران به مغازه

 گرفته بود که چندتايي از تابلوهايش را، مخصوصاً به در ميدان ماکسيميليان، تصميم
هاي قديمي و بازار روز ــ و قيمت  خاطر موضوعشان ــ شهرداري، تئاتر ملّي، کوچه

بدون تالشي براي رشد، نقاشي را بی هيچ . کرد، بفروشد ارزاني که هيتلر درخواست مي
فراي تصوراتش . کند ش ميدار جزئي که فقط امرار معا داد، مثل مغازه عشقي انجام مي

کرد  هر تابلو بين پنج تا بيست مارک، اگر خوب کار مي: کرد وکتاب مي حساب
شد معادل هشتاد مارک در ماه؛ شش  توانست ماهانه دوازده تابلو کار کند که مي مي

شد يک مارک براي دو وعده غذا  مارک براي اجاره خانه، سي مارک مواد غذايي که مي
ها  ماند که نظافتي بکند، روزها در کافه رک وسائل کار، فقط همين ميدر روز، پنج ما

خواني بگذراند و دو سه شبي هم در ماه به اپرا برود و در  ساعات طوالني را به روزنامه
يي رؤيا داشت، به  بوِد جرعه زماني که احساسِ کم. رديف ايستاده برنامه را تماشا کند

هرچند اگر . اش ميان معماری و سياست انتخاب کند بايست براي آينده گفت مي خود مي
خودش به معماری تمايل داشت نه سياست، چرا که خودش هم شد،  از او سئوالی می

  . زدن در جمع را ندارد دانست توانايي حرف مي
خوان، خود را در  حرف و زياد مسموم از جرايد، کم. ي جنگ تغييرش داد هاي آهسته گام

هاي تحريريه بود، جهاني که  کرده بود، دنيايي که فقط در سالندنيايي مجازي محصور 
، جايي که گيوم دوم فرانسوا ژوزف را تو ای از چند سياستمدار بود ی ساده مجموعه

کرد، جايي که لويي سوم باواريا اداي پسرعموهاي ثروتمند شهرستاني را  خطاب مي
ي خون؛  ادب، صرب تشنه  بيآورد، جايي که فرانسوي امپرياليست است، انگليسي درمي

گرايي است، دنيايي  هايي ابتدايي که جهِت اصليِ آن ساده دنيايي با قابي روشن و رنگ
دهد، جايي که تکرار معادل حقيقت  خبر خواننده را قلقلک مي انگاري ذهنِ بي که ساده

 ي جرائد در آرزوي جا که همه از آن. شود است، جايي که پويايي تبليغات شمرده مي
جنگ بودند، چه جنگي تهاجمي چه تدافعي، هيتلر روزي در حين نوشيدن يک شيرقهوه 
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سپس . به آن متمايل شد. اين را خواست. به اين نتيجه رسيد که جنگ ضروري است
زمانی که فرانسوا ژوزف اتريش، سپس قيصر .  داشتتأخيرمنتظر شد، چرا که دولت 

ود را به جنگ اعزام کردند، او که از خدمت گيوم و باالخره لويی سوم باواريا مردان خ
ن که يگي و غرور از ا سربازي فرار کرده بود، از شوق منفجر شد ــ ترکيبي از برانگيخته

اش جنگ  شدن از انزواي خشماگين براي خارج. ها پيش حق با او بوده است ــ از مدت
خصوص براي  به. فتترين چيز بود، خود را با مردانی ديگر در احساسی مشترک بازيا کم

  .کرد ازش را برآورده نمیيتر از جنگ ن زی کمياش چ آليسم ي ايده تغذيه
  .ها، همه اين دور را مهمان صاحب کافه هستيد ــ بچه
اش کف مرتبي زدند،  بازي ودل ها همه به افتخار صاحب کافه و براي سپاسِ دست جوان
 به خاطر عذاب وجدانش به آبجو ها را چي آن قدر مست بودند که متوجه نشدند کافه آن

  .ماند مهمان کرد، عذاب وجدان کسي که در پشت جبهه مي
به . به هم قول ديدار در جبهه را دادند. گر را ترک کردنديد کيکشيدِن هم،  با درآغوش

اسامي . شان بخورند ها را در جمجمه گر قول دادند به اتفاق مغز فرانسوييد کي
چيز  الکل همه. ن که از ياد نرودياي بلند تکرار کردند، براي اباهم به صد گر را همهيد کي

چيز را به  حال همه ها، و درعين کشيدن را بزرگ کرده بود، صداها، عواطف، درآغوش
  .نمود سمت خندق فراموشي راه مي

يي مبهم از شب پيش و شوقي سرکش براي  فرداي آن روز، هيتلر سردرد داشت، خاطره
ها مشتاقِ صميمت و   زنده و ُپرحرارت داشت، جايي که انساندنياياين بازگشت به 

  .گرنديد کيدلي با  هم
خدمتش را برداشت و خود را به پادگاني رساند، از بلبشوي  به ي آماده درنگ دفترچه بی

گزيد، خود پشت  ها را برمي گروهباني که داوطلب. اش را آزمود عمومي سود برده، شانس
ن که مدارک را يرفت و زحمت ا شدن مي خمير رو به سياهت سرِ جمعيت مانده درحال

. ز کردين که اتريشی است پرهي از گفتنِ اهم داد و هيتلر دقت نگاه کند به خود نمي به
طپيد که هر آن منتظر بود از حرکت بايستد، خارج شد، مبهوت به  قلبش به شدتي مي

  .سي کرده بودنوي باالخره در ارتش آلمان نام: حيات ُپرنور قدم گذاشت
اين را به . بفرما، باالخره سربازي آلماني شد. غسل تعميد شد. يافت باري ديگر تولد مي
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  .کف آورده بود
. رفت رو مي قدم. ی آموزشي فشرده را بگذراند روزهاي بعد به پادگاني منتقل شد تا دوره

. رفت يز ميخ سينه. گذشت از موانع مي. کرد با تفنگ شليک مي. کرد حمام را نظافت مي
اش را  خوابيد، پيکرش، وقتش و انرژي خاست، نُه شب مي شش صبح از خواب برمي

يي گوشت  قطعه: ي مواد غذايي داشت ی دو جيره شب اجازه. کامالً وقف کرده بود
فعالً . وقت غذايي به اين خوبي نخورده بود هيچ. زميني ي خوک و ساالد سيب شده بريان

ها شليک  زودي امکان خواهد يافت که به انسان کرد، به هاي کاغذي شليک مي به هدف
  .کند

  :گفت کنان به خود مي خواب َپرِ کاهش زمزمه هر شب موقع درازکشيدن روي رخت
  .يي را نصيبم ساخت گزارم که زندگي در چنين دوره ــ از خداوند سپاس

  
*     *     *  

  
، گروهـي سـرباز    شـامپانی ي   يک شب پاييزي قطار در بازانکور، شهر کوچکي از منطقـه          

  .نفس را پياده کرد تازه
جـا روي     گرفت، همـين    کرد شکل واقعيت به خود مي       چه که حتا تصورش را هم نمی          آن

هاي آخر را در پادگان، همان  اين هفته. در جبهه بود. سکوي ايستگاه قطار، آدولف ـ هـ  
کوشـيدند هويـت و      کوشيدند به سرباز تبديلش کنند، همان وقتي کـه مـي            وقتي که مي  

  .ي ابتکارش را از او بگيرند، گمان برده بود که به دامِ يکي از رؤياهايش افتاده است قوه
آخر از همه پا روي سـکو  . تر شبيه به دکور اپرا بود     ايستگاه کوچک و صميميِ قطار بيش     

  .گذاشت
، رسيد  شان مي   دادند، پيشاپيش صدا به گوش      همه گوش مي  . رفقايش خشکشان زده بود   

. رسـد، مـبهم، از جبهـه        قدر ضعيف که مثل افق بود، خرناسي که از دور به گوش مي              آن
  .رسيد که روستا را فضايي سنگين در خود گرفته به نظر مي. زمينه غرشي در پس

  !به ستون چهار! ــ خبردار
هـاي نگرانـي را    هـا زمزمـه   ايـن فرمـان  . رسيدن دستورات آدولف را تقريباً راحـت کـرد     
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ايـن هـم    . کـشيد   شان روي زمـين سـوت مـي         دار و سنگين    هاي ميخ   کفش. پوشاند  مي
گونه غرشي چنين ضعيف و چنـين غيرواقعـي کـه هـر               چه. کرد  ها را خاموش مي     زمزمه

ی خود محو کند، توانسته بود تا اين  توانست آن را زير سيطره   آساني مي   صداي ديگري به  
هـا غالـب شـود، همـين          ات بـر آن   دادند تـصور    بايست اجازه مي    حد نگرانشان کند؟ نمي   

  .درآمد ترس هستند تصورات پيش
بايست تعدادي روستا را پشت سـر         سپاه هنوز مي  . آسمان به رنگ بنفش تيره درآمده بود      

کـاو و     شـان کـنج     کرد که جلـوي درِ خانـه        گذارد، از مقابل کشاورزان فرانسوي عبور مي      
زمـين سـياه   . کردنـد  قدقـد مـي  تفـاوت    هاي روستا بي    مرغ. کردند  بيمناک نگاهشان مي  

 که تاريکي کامالً حـاکم شـود، سـپاه در           آنپيش از   . شد  افق از نظرها محو مي    . شد  مي
  .مقابل يک انبارِ کشاورزي متوقف شد

هايي که بر دوش داشت، با ولـع بخـار           پشتي و سالح    کردن خود از کوله     آدولف با خالص  
ازيابي خود در ميان اين تبخير عظـيم        با ب . ي خشک را فرو داد      سنگين برخاسته از يونجه   

سـربازان  . خبري و جواني به يـادش آمـد         اش، دوران بي    و گرم، احساسات دوران کودکي    
  .کنيم کلکش را میخوريم،  خنديم، مي مي. گفتند تر خود را بازمي خاطرات هرچه زننده

آبجـو و  ي نـشاط ناشـي از    ها دستور استراحت داده شد، همه ن که به آنيولي به مجرد ا  
غـرش  . رسـيد   هـا بـه گـوش مـي         صداي شليک تـوپ   . شوربايِ چربيِ خوک َپر کشيد    

مـوج و قدرتمنـد       شد و مـوج     يافت، منکسر مي    تري مي   وار و متداومش دقت بيش      خرناس
. شـد  تنش، سکوتي که بـا انفجـار خـشونت شکـسته مـي      يافت، مثل طبلي ُپر     انتشار مي 

اش برای مـرگ را نيـز بـه           ار خود، پويايی  ب  هاي نفرت   سمفوني آهنين جبهه اندک تفاوت    
  .يافت خواب به چشمانشان راه نمي. همراه داشت

ها در آسماني آرام بـه پـرواز درآمـده            چکاوک. فرداي آن روز، آفتابي تابان بيدارشان کرد      
آدولف گمـان ُبـرد شـايد      . رسيد  هيچ به جز صداي طبيعت در سحر به گوش نمي         . بودند

  .ديشب اسير وهم بوده است
. رسـيدند   هايـشان مـي     بايست به خنـدق     تا دو ساعت ديگر مي    . جاده را در پيش گرفتند    

آدولف دوباره لذت گردش بـا مـادرش را مزمـزه           .  بود عطرآگيني شامپاني زيبا و       منطقه
  .کرد مي
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شـده،    هاي ويـران    ها، پناهگاه   سوراخ. آمد  کننده درمي   اندک طبيعت به هيئتي نگران      اندک
نشانی از چمن باقی نمانده بـود و ِگـلِ ُرس رو            :  شده بود   ت قصابي دش. درختان شکسته 

هـاي    شـليک . دريـد   شده، فضاها را مـي      هاي ترک   ي نامنظمي از خندق     شبکه. آمده بود 
  .رسيد طبيعت بيمار به نظر مي. رسيد زاراِن دور به گوش مي دورادورِ تفنگ از دروِن بيشه

. آمد  از سمت جبهه به سوی آنان پيش ميسرعت تمام کنان به پت دو کاميون قديمي پت
 از زير چادر  ها از کنار آدولف رد شدند، احساس کرد فريادهايي خفه وقتي کاميون

يکي، دوتا دوتا، و بعد  ها رسيدند، پياده، يکي سپس زخمي. رسد ها به گوش می کاميون
ر بغل، و چنان ُپرشمار، مواج و لنگان، برخي يک و برخي دو عصا زي دسته، هم دسته

حرکت  مچ پايي وسط زمين و هوا آويزان، پايي بي. هاي ديگران بعضي ديگر روي شانه
چسبيده از ترس؛ به  هم هاي باز، موهاي به سالح، پيراهن را به دنبال خود کشيده، بي

عيب و  به اين پيکرهاي تازه و سرحال خيره شده بودند، بي. کردند گان نگاه مي رسيده تازه
رسيد از خود  افتاده، به نظر مي يي خسته و چشماني گود با چهره. جب بودنددر تع. سالم
  .پرسند آيا ممکن است به اين سهولت راه رفت؟ آدولف رو برگرداند مي

هاشان با   يا چانه پيشاني. شان زخم برداشته بود دند که چهرهيرس هايي می حاال زخمي
شد از توي چشمانشان  تب را مي. يي بود ده بود که از خون خشکيده قهوهيب پوشيتنز

انگار . گان خيره شده بودند رسيده چون چشماني در عمقِ جمجمه به تازه هم. خواند
 رنج ».ام شجاع باش و بگو که زخمي شده! شجاع باش و نگاهم کن«: نديبگو

تر از  چی خيلي بزرگيپ بيزد، اما سرهاشان، که با تنز شان را شخم مي هاي مردانه چهره
  . کرد ی عادی شده بود، شبيه کودکاني تنومندشان مي هانداز

. ف در راه بودنديهای سالم و سرحال با سرعت چشمگير به رد برانکاردها توسط جوان
های آغشته به ِگل از سرما  برخی از آنانی که روی برانکارد حمل می شدند، در لباس

خون داشتند که  به هی آغشت هاي بزرگ پنبه هاشان تکه لرزيدند؛ بعضي روي شکم می
گر عضالت يزد؛ بعضي د ی پنبه بيرون می چنان از ميان آن توده هايشان هم خون و روده

ها باشند،  شد، گويي نگران گلوله دستشان روي چوبي که در دست داشتند منقبض می
حرکت،  گی برسند؛ و ديگراني بی فرش به پايان زنده ی سنگي نگران اين که کنار جاده

. رامشي ترسناک، با زخمی راه بر خروج حيات از پيکرشان گشوده بودندخفته در آ
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چي، هنوز سالمند؟ : نديانگار بگو. گشودند ها مي رسيده شان را به روي تازه چشماِن بسته
  تا کي؟

 جايگاههايي که هنوز صاحبِ  هاي تازه را ديد، آن باالخره، سپاه به کمپ رسيد و زخمي
. پانسمان و بوي ُيد هاي سر، بی ون پوششي بر زخمب، بديتنز زخمي نبودند، بي
سربازي با . يي سوراخ شده بود هايي پهن و سفيد که با ترکشِ خمپاره گروهباني با شانه

دماغ، با سوراخي  نوجواني بي. هايش را در دست داشت شکم شکافته که هنوز روده
  .کرد ميجهيد، و حباب هوا درست  بزرگ وسط چهره که خون از آن بيرون مي

فريادهـا بـر    . دويدنـد   پزشک، پرستار و حـامالن برانکاردهـا يکـي از پـي ديگـري مـي               
  .ر بودنديناپذ بعضي از فريادهاي ناشی از درد تحمل. افزود شان مي نظمي بي

. سرعت برنـشتين و نيـومن را بازشـناخت          آدولف به . ها به واحِد خود پيوست      سپاه ذخيره 
  .گر را در آغوش کشيدنديد کي

  ... زخمي شده باشيد...ترسيدم که شماها قدر مي آن. حالم قدر خوش ها، چه اوه، بچهــ 
ولـي نيـومن و     . موقع جلوي زبانش را گرفـت       ، خيلي به  »مرده«چيزي نمانده بود بگويد     

  .ي خود شاد، اصالً متوجه نشدند برنشتين، به نوبه
  :برنشتين فرياد زد

  !ــ به جهنم خوش آمدي
  .و خنديدند
  :فتنيومن گ

بينـي   که مـي  طور نيهم. ــ به نامزدي براي مصدوميت، نقص عضو، مرگ خوش آمدي  
  .شوند گان پيشين خارج مي َبرنده

  .و خنديدند
مرگي زنده ماندن، يا ريق رحمـت را          با سگ . جا هست   ــ فقط دو راه براي ماندن در اين       

  .سرکشيدن
  .ــ انتخاب کن

  ...و خنديدند
نـه، فقـط يونيفـورم      . انـد    شده متفاوتبگويد که عجيب و     ها    آدولف جرأت نداشت به آن    
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کمی شان بود،     شان هم نبود، موضوع اين رنگ زرد چهره         امبرگونهيشان نبود، ريش پ     ِگلي
  ...ها، چيز يي بنفش دور چشم مومي، حلقه

  :نيومن چشمانش را تنگ کرد و گفت
  .ــ  اسهالِ خوني

  ــ ببخشيد؟
روزي يک سـاعت    . هامان سوخته   معده. الِ خوني است  بيني، اثرات اسه    چه که مي      ــ آن 

  .کشم دانم چرا تنبانم را باال مي ديگر خودم هم نمي. رميگ زانوهايم را توي شکمم می
؛ تا حاال هرگز کالمـي از       »تنبان«نيومن تا حاال هرگز نگفته بود       . آدولف شوکه شده بود   

  . بزند...م بدنش نگفته بود؛ امکان نداشت حرفي از خودش هنگااسافلِ
  :خواند، نتيجه گرفت رسيد ذهن او را مي نيومن که به نظر مي

  .کني ــ عادت مي
از مقابـل مـردانش عبـور کـرد، سـاعات حـضور را            .  همه را به تجمع فرا خوانـد       فرمانده

  .ها قول غسل تعميدي آتشين براي شبِ فرارو داد برايشان گفت، و به آن
  ؟هچه کسي نوازنده يا نقاش؟ هــ و حاال در اين رديف هنرمند کي

دهنـد، قـدمي از       اش بـه او مـي       ن که شايد کاري درخورِ ارزش اجتماعي      يآدولف شاد از ا   
  .صف به جلو برداشت
  :برنشتين زمزمه کرد

  .ــ نرو
  . به آدولف نزديک شد و لبخندي زدفرمانده

  !هاي متخصص نياز داريم براي آشپزخانه به دست! زميني ــ بيگاريِ سيب
  .بارِ آدولف زدند زير خنده  برنشتين و نيومن در مقابل نگاه رقت.و رفت

خواستند به او توضيح دهند در  يافت که مي پس از خواب بعدازظهر آدولف دوستانش را باز  
  .گونه از خود دفاع کند جريان نبرد چه

هاست   با گوش .  بتواني بجنگي ولي نه وقتي که کر باشي        هــ شايد اگر چشمت چپ باش     
تـر     صـداهاي از همـه قـوي       ها، بـا    رسيده  ي تازه   مثل همه . دي  ر را تشخيص مي   که خط 
 ايـن . کني   اشتباه مي  اما . بزرگ ذغال  های صندوق، صداي   هش   منقبض مي  تها  ماهيچه
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. هافت جاها مي  ولي هميشه دورتر از اين  هتأثيرگذار. تشريفاته. يهمراسم مهمان . ه ارگ صدای
جيـک    فش و يـا جيـک       ميو، فش   رچيزي که ميو  کشيدن، ه   هايت بايد متوجه سوت     گوش
هايی که می تـوانی ازشـون    از آنهاي سرگردان هستند، نه  ها انفجاري   ؛ اين ه باش هکن  مي

 پس از   های ترکش ،شوند پخش می  که بعد از انفجار شراپنل       قطعاتیي    ، همه پرهيز کنی 
سـوراخ  راخ  فـضا را سـو    رگ تـو را بزننـد،        پيش از اين کـه شـاه      هايي که     انفجار، ترکش 

، ولي هـارپ    نه کوبي    صداي اُرگ و طبل   : شنوي، آدولف   خب، صداي من را مي    . کنند  مي
   روشنه؟...و پيکولو

  .ي رئيس را سر برد آدولف، گيج، حوصله. نيومن در انتظار پاسخي بود
  :برنشتين گفت

  .ماني هرصورت، با خودمان مي ــ به
. رساند  هاي اخير او را به اين شب مي         هرونِد حياتش در هفت   . مانددر کمين غروب    آدولف  

صبرانه انتظارش    پذيرفت، ولي بي    چنان آن را نمي     ن که در اعماق وجودش هم     يبا وجود ا  
  نياز داشت و اين شـب      دليلشايد آخرين شب حياتش روي زمين باشد؟ به         . کشيد  را مي 

 با قطار، ی آموزشی، سفرش هاي دوره کردن هنرش، به اعزامش، ماه    به رها  توضيحی بود 
  .شد وارد فضايي روحاني مي. بازيابي برنشتين و نيومن

  .ها پاشيده شد باالخره آسمان خاموشی گرفت، سياهي بر رنگ
  .يافت ظلمت ظفر مي

گـون خـود را بـر آسـمان           يک منور آسمان را روشن کرد و روشنايي شبح        . صداي سوت 
شـد،    ده نمي ي حرکتي د  هيچ. آمد  زمين چون جيوه در نظر مي     . زمان متوقف شد  . گسترد

  .گويي دشت سراسر در کمين نشسته بود
  .شد تر مي چنان تيره ظلمت هم

. ها آغـاز شـد      غريدند، رگبار مسلسل    ها از همه سو مي      توپ. باري شروع شد    ناگهان آتش 
آدولـف ديگـر قـادر بـه تـشخيص          . منورهـاي سـبز   . منورهـاي قرمـز   . منورهاي سفيد 

  .من نبودهاي آلماني يا انفجارهای دش سالح
  :نيومن فرياد زد
  .ــ سرت را بدزد
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هاي مختلف به جهات متفـاوت        ها و انواعِ گوناگوِن پرتابه      ي انبوه گلوله    باالي سرش توده  
خـوان و     کـشان، هـم     صـفير ،  گسيختهوجوي قرباني،     در حرکت بودند، زنبوري در جست     

  .خائن
هـايش بيـرون      از رگ خـون   . ترکشي گردنش را بريد   . سربازي در کنار او فريادي کشيد     

  آيا ُمرد؟. َمرد افتاد. تاب جهيد، زنده و جاري، بي
  .ــ از اين طرف

دونـد؟ کجـا      به دنبال چـه مـي     . دستور از کجا آمد؟ آدولف به دنبال برنشتين به راه افتاد          
ديگـر  . شکم يک تيرانـداز ازپاافتـاده  . يک شکم بود. روند؟ روي چيزي نرم راه رفتند    مي

  .دهند ادامه مي. دکن چيزي احساس نمي
منفجـر  . يي در نزديکي فـرود آمـد        خمپاره. باران خاک . فوران ناگهاني زمين در مقابلش    

  .نشد
  !ــ ادامه بدهيد

  تر است؟ تري برخوردارند؟ يا جايي که دهشتناک روند؟ جايي که از امنيت بيش کجا مي
آدولف هيچ  . دکر  پت مي   باالي خندق آتش جاري است، هوا در برخورد با قطعات فلز پت           

همه دارند به هم شـليک      . آيند، شرق، غرب، شمال، جنوب      از همه طرف مي   . فهمد  نمي
يا اين  يي درکار است؟      ها تسلط داشته باشد؟ نقشه      کنند؟ کسي هست که به تمام اين        مي

  ؟ی هرچه بيشتری داشته باشد که بازی به اين هدف است که کشته
  .ميرد مي. کند همهمه مي. کشد خرناس مي

  !ي شليک ــ آماده
مقـابلش؟  . بينـد   به چي؟ چيزي نمي   . بايد شليک کرد  . ي خندق چسبيد    آدولف به ديواره  

  .جا؟ شليک کرد اين
راحـت پـشت ماشـين مرگبـارش        . چي در نزديکي او سر پست خود رفـت          يک مسلسل 

، با اطمينان شـروع بـه شـليک رگبـار             نشست، درست مثل يک کارمند بانک پشت باجه       
  .کرد
  .ف از اين که متوجه شد هر دو در يک طرف هستند، شاد بودآدول

  !ــ از اين طرف
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رويـم؟ آدولـف،      کجـا مـي   . رسند؟ داالني ديگـر گزيدنـد       از کجا مي  . باز هم دستوري نو   
. چـپ . راسـت . چـپ . راست. چرخيم  باز هم مي  . چرخيم  مي. کرد  برنشتين را دنبال مي   

  .از دشمن واقع شدهيي نزديک يا دور  داند که در فاصله ديگر نمي
  ايم؟ يا شايد عادت کرده. تر از جاهاي ديگر کرکننده است جا هياهو و سروصدا کم اين

  :برنشتين در گوشش گفت
  .ــ خوب گوش کن

هـا را تـشخيص داد، سـپس          شدن تـوپ    ابتدا سرخ . آدولف شروع به تفکيِک صداها کرد     
از اصابت، گلوله انفجاري بزرگ     سه ثانيه بعد    . اصابت. ي توپ در حين پرواز      ي گلوله   ناله

اند، اردويي    ي بسيار بزرگي پرنده به سويش هجوم آورده         احساس کرد دسته  . را پديد آورد  
  .صدها ترکش به روي خاک باريدن گرفت. زن زنان و چهچه سوت

تـوانم مـرگم را از سـه          محشره، حاال مي  . گزاري به برنشتين لبخند زد      ي سپاس   به نشانه 
  .زد ي منورها به سبزي مي پريده شان زير نور رنگ چهره. ويي کنمگ ثانيه قبل پيش

ها فوران    ها از خندق    نعره. قيامت است . لرزيد  زمين مي . آتش با خشونت از سر گرفته شد      
هـاي شـن      کيـسه . ريخـت   تيرهاي چـوبي فرومـي    . افتادند  سربازان به خاک مي   . زد  مي
ان خود را حفاظت کرد وقتي که در     تو  گونه مي   چه. آدولف چشمانش را بست   . ترکيدند  مي

  اي؟ يي آتشفشان قرار گرفته ي قله دهانه
  .ــ از اين طرف

گـذرد   جا مي چه اين  جا هست که وانمود کند از آن  چي؟ باز هم دستور؟ باالخره کسي اين      
  آورد؟ سر درمی

 جاي تعجب است کـه    . دو جنازه . بايد از رويشان پريد   . اند  دو جسد در ورودي نقب افتاده     
  .ها نيست تر از اين بيش

  .قدرتمندتر. تر است لرزش زمين گسترده. ترند جا سنگين ها اين خمپاره
  .ــ از اين طرف

اجـسادي کـه بـا خـاک پوشـيده شـده و در              . هاي ديگري زير پا     جنازه. دويدن. هزارتو
  .اند هاي شن گير کرده گي ميان تيرهاي چوبي و کيسه آشفته

  .دهيم ادامه مي
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آيـد، ولـي ُپـر از شـليک خـشک مسلـسل و                تر انفجار پيش مـي      ها، کم   قتوي اين خند  
آيا به عقـب    . چيزي که درست مثل آرامش پس از توفان است        . هاست  وتروق تفنگ   ترق

  ايم؟ بازگشته
  .گروهشان تازه به نزديکي دشمن رسيده است. برعکس

  .کنيم ــ حمله مي
کـه    از کنار پيشروي كنند، درحالي    ز  يخ  نهيانداز بود كه س     صحبت از فرستادن چند نارنجک    

  .رو حمله خواهند کرد بقيه از روبه
تـوپ کوچـک    . وگوهـاي مـشورتي، سـربازي فريـادي کـشيد           ي زماني گفت    در فاصله 

ريخت، به شکمش اصابت کرده       رنگي، که قطعات نوراني يک منور از آن بيرون مي           سياه
  .گران پرتاب شدي دهايش به صورت روده:  افتادپايين. نارنجک منفجر شد. بود

يـي بـزرگ، سـبز زيـر نـور مـاِه              يي در نزديکي او آشکار شد، چهره        آدولف ديد که چهره   
يي زد    آدولف نعره . درآمده از فرط نگراني و خشونت       پوشيده شده، چشماني گرد و ازحدقه     

  .بازويش به سمِت داخل خندق آويزان ماند. زده از پا افتاد مرد حيرت. و شليک کرد
آمدند   ها مي   و بقيه از جا پريدند و کماندوهاي دشمن را که مستقيم به سمت آن             برنشتين  

  .زير آتش گرفتند
: نگاهش را به خاطر آورد. اش اش چشم دوخت، اولين کشته   زده، به کشته    آدولف، وحشت 

آدولف  سراپای   يي عصبي     لرزه. ترسد  رسيد که او هم درست مثل خودش مي         به نظر مي  
  .پيکرش را پيمود، گويي خودش نيز زير باراِن گلوله رفته باشدتمام . را درنورديد

  .و شليک کن. ــ فکر نکن، بيا
آدولف زانو به زمين داد   . ره شود يبرنشتين بود که متوجهش شد و مانع که نگراني بر او چ           

هيجـان و   . ترسـد   ديگر نمـي  . نجات پيدا کرده  . پايان  و شليک کرد، با کينه و خشمي بي       
  .ط استغيض بر او مسل

  .حاال از اين طرف. ــ ترتيبشان داده شد
  رسند؟ از کجا مي. باز هم دستور

. خواهد کـه ُبکـشد      نشدن مي   براي کشته . کرد  فکر نمي . آدولف به برنشتين چسبيده بود    
اگـر نـه،    . بله، حداکثر خشونت  . تر باشد   جا که ممکن است از همه خشن        خواهد تا آن    مي
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  .شود مرگ نصيبش می
  . اين طرفــ شما، از

خيـز رفتـه و       بايست در اين منطقه سـينه       مي. از جمله برنشتين و آدولف    . شش نفر بودند  
سـرعت ايـن مأموريـت را         بايست به   مي. چي دشمن را هدف نارنجک قرار دهند        مسلسل

ها چسبيده به زمين باشـند و مـوقعي           انجام دهند، براي حفاظت خودشان از رگبار شليک       
  .حرکت بمانند مالً بيشود کا که منور شليک مي

رسـيد    ها که به نظر نمـي       فرانسوي. گر کمک کردند  يد  کيشدن از سوراخ به       برای خارج 
  .دادند ها شده باشند، واکنشی نشان نمي متوجه آن

  .خيز جلو رفتند سينه
  .کردند با اطمينان پيشروي مي

  .يي بلند شد، يک شوک ناگاه صداي ناله
  .برنشتين زمزمه کرد

  !ــ خمپاره
مردان چهار ثانيه منتظر شدند، ده      . ولي خمپاره بي آن که منفجر شود در خاک فرو رفت          

  .خيز ادامه دادند ثانيه، بيست ثانيه، باالخره، خيالشان راحت شد و به پيشروي سينه
. آمـد   از پـشت سرشـان مـي      . آدولف مشخصاً صدايش را شـنيد     . ي بعدي رسيد    خمپاره
  ! ميرد ي آلماني مي حاال با يک خمپاره: يعجب حماقت. يي آلماني بود خمپاره
زمـين را درسـت مثـل مـادري در          . آدولف به زمين چـسبيد    . صداي سوت .  سرخ اجاقی

  .بوسيد کرد، مي ن که حفاظتش مييآن را براي ا. آغوش گرفته بود
  .مصدوم شده بودند. کشيدند مردان فرياد مي
  .جايش درد نداشت هيچ. کردن نداشت آدولف جرأت باور

  ـ برنشتين؟ـ
  تو چي؟. ــ خوبم
  .ــ خوبم

ها که با فريادهاي مصدومان متوجه اين سمت شده بود، آتش             ي فرانسوي   خانه  ولي توپ 
کردند، هنـوز متوجـه حرکـت کمانـدوها           به جهتي غلط شليک مي    . خود را از سر گرفت    
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  .نبودند
  .ــ دنبالم بيا

بـه سـرعتي    .  نيز به دنبـالش    آدولف. برنشتين از جايش بلند شد و شروع به دويدن کرد         
  .دويدند که نفسشان بند آمده بود مي

  .سپس دو تاي ديگر. يي منفجر شد خمپاره
شـان    آمدنـد و زيـر چترهـاي ابريـشمي           مـی  پايينمنورها از همه سو     . بمباراني آغاز شد  

هـا در اطرافـشان در        گلوله. شد  چي قطع نمي    رگبار شليک مسلسل  . کردند  نورافشاني مي 
  .محلشان شناسايي شده بود. رفتند ختلف ميهاي م جهت

  .ــ بخواب
  .آدولف به داخلش افتاد. برنشتين توي گودال يک خمپاره پريد

لرزيد که گويي داخل معدني در حـال          ي گودال چنان مي     ديواره. باالي سرشان غوغا بود   
  .فروريختن باشند

.  روي کمر آدولف افتـاد     .آمد  مردي روي او فرود     . ي گودال شنيد    آدولف فريادي از دهانه   
ماننـد جـايي بـراي جنبيـدن          ، خيلي سنگين و در تنگي سوراخ قيف       استاش سنگين     تنه

  .باقي نيست
ماموِت محتضري که بـه او چـسبيده و         . ترسد  مي. قادر به انديشيدن نيست   آدولف ديگر   

لرزشـي  . ي اعصابش را از کـار انداختـه         دادن است، سلسله    هايش در حال جان     روي شانه 
ـاکن و                   ش ديد از پيکر مرد گذشت و سپس درست مثل يک پمپِ هواکش به او چـسبيد، س
  بايد مرده باشد، کي هست؟. تر از پيش حرکت، و اين بار سنگين بي

شـلوارش  . سـوخت   باسنش مـي  . دهد  بوي گند مي  . آدولف فريادي از سر نااميدي کشيد     
چيزهايي که تـا کنـون      ي    اين از همه  . طرف اسهال را رويش خالي کرده بود      . خيس بود 

  .ها شروع به ناليدن کرد مثل بچه. رسيد به سرش آمده بود بدتر به نظر مي
  .ــ برنشتين، به هيکلم ريده شد
  .برنشتين با مهرباني لبخندي زد

  .ايم ، همه اين را از سرگذراندههــ اين غسل تعميد
  .آدولف ساکت شد
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هرحال   بهي اين شب چيست؟       امهي اد   خب که چي، صرفه   . بگذار هرچه زودتر تمام شود    
ي ديگر، بـدجوري ترتيبمـان        امروز، فردا، دو روز ديگر يا شايد هم ده ثانيه         . ما محکوميم 

. مـرگ .  اگر دعايي هـم هـست، همـين اسـت          خب چرا منتظر شويم؟   . داده خواهد شد  
  .هرچه زودتر

 ايـن    آدولف هرگز باورش نکرده بـود، حـاال هـم وسـط            ...به درگاه کي دعا کنيم؟ خدا     
بايست به درگـاه کـسي        برنشتين؟ آره، اگر مي   . نداشت تغيير عقيده    کشت و کشتار قصد   

نوايي مثل خـودش اسـت،    ولي برنشتين هم آدم بي. دعا کرد، آن شخص برنشتين است   
نواي انساني    راستي با اين پوست و گوشت و استخوان بي        . پيکري لرزان زير ابري آهنين    

  ت عظيم رهايي يافت؟توان از اين مصيب گونه مي چه
قـدر کنـد پـيش        ن که چـرا ايـن     ينگران از ا  . آدولف از فرط نگراني و خشم غمگين شد       

هايي  خشم عليه دو طرف، فرانسوي. قدر طوالني شد رود، چرا مرگ او و برنشتين اين مي
کس اين    هيچ. کردند  بارانشان مي   هايي که خمپاره    که زير رگبارشان گرفته بودند و آلماني      

بينيم به سمت چه کسي شليک        حتا نمي . بر همه تحميل شده   . کند  ا رهبري نمي  جنگ ر 
ی  همـه . يابنـد کـه مـرده باشـند     دشمنان هم مثل رفقا فقط زمانی چهره مـی      . کنيم  مي

ي  کنـد، همـه   انسان تواِن صناعت خود را صـرف مـي        . انساني درنورديده شده  معيارهای  
چـه را کـه خـودش            ناشي کنترل آن   محصوالِت صنعت فلزکاري، ولي مثلِ يک جادوگر      

خود از درون زمين      رسيد فلز و آتش خودبه      حاال به نظر مي   . دهد  شروع کرده از دست می    
  . باشند جوشند، گويي در پي انتقام مي

ـ اميـدوار بـه ا    . کـرد   ها ذرات خاک را پخش مـي        ي قيف، اصابت گلوله     روي لبه  ن کـه   ي
  .نارنجک به ميانشان نياندازند

. نگاهش در نگاه برنشتين گره خـورد      . ايل مجدد خود به زندگي متعجب شد      آدولف از تم  
احـساسي بـسيار    . ي فـرار از ايـن گـودال         منتظـر لحظـه   . هر دو درگير يک حس بودند     

. شـود  ي حيات کـه در حيـوان آشـکار مـي       غريزه. ها تعلق نداشت    قدرتمند بود اما به آن    
  .کند يان بدل ميپا چيز را به نبردی بي  ي حيات است که همه غريزه

  .ها فاصله گرفت و سپس خاموش شد بارشِ خمپاره
يي که روي دوش داشت درگيـر بـود، احـساس کـرد از شـدت                  چنان با جنازه    آدولف هم 
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. هاي عـصبي تخليـه شـده بـود          در اثر تنش  . حمالت کاسته شده، آرامش پس از توفان      
  .کرد احساس سبکی می

  .شد خطي روشن در افق نمايان مي
  .بريم بيرون. هکن  طلوع ميهباش، خورشيد دارــ زود 

بايست خـود را از شـر بـار روي دوشـش              آدولف اول مي  . رون خزيد يبرنشتين از سوراخ ب   
کـردن بـه      يـي از نگـاه      وقتي بار گران از دوشش به زيـر افتـاد، لحظـه           . کرد  خالص مي 

و گـروه   اين کشته يکي از شش عض     : اش اجتناب کرد، سپس کوشيد او را بازشناسد         چهره
يـي سـرخ      نقطـه . آمد  بازش به نظر کهربايي مي      چشمان زرد و نيمه   . شان بود   کوماندويي

در همان حوضچه رهايش کرد     . خون روي سبيلش لخته شده بود     . اش بود   روي پيشاني 
  . و به دنبال برنشتين به راه افتاد

 سرشـار از    ها  خندق. کرد  ی احساس امنيت و بازگشت به خانه می       ي آدولف به طرز احمقانه   
اند؛ هـر     اند، برخي ديگر کشته شده      برخي از تيراندازان زنده   . شده بود   قطعه  پيکرهاي قطعه 

ي خنـدق، رو بـه دشـمن؛ تنهـا            داده بـه ديـواره      اند، ايستاده، تکيه    دو در يک حالت مانده    
  . هاست ها و مرده حرکتي مطلق و نبود انعطاف تفاوت ميان زنده بي

خيـال،    گرفتند، بي   ها اوج مي    چکاوک. آورد  ش را با خود مي    رنگ  سحر روشنايي خاکستري  
  .انداخت هاي شب پيش مي ناپذير، در لوليدني که ناخودآگاه آدولف را به ياد ترکش تحمل

. ترکش. پاره قطعات آهن. ها سوراخ. کرد به دشِت حايل ميان خودشان و دشمن نگاه مي    
کردند و  ن وسط چند زخمي که ناله مي  و آ . ها که پخش بود     قطعات پيکر انسان  . ها  جنازه

  .خواستند هاي مختلف کمک مي به زبان
لبخنـدش  . آدولـف لبخنـدي زد    . هايش را ماليد    برنشتين به او نزديک شد و مردانه شانه       

يي دوستانه  برنشتين، موقر، فهميد و ضربه   . يافت  گزاري بود، کالمي نمي     سرشار از سپاس  
  .قه زداشک در چشمانشان حل. اش کرد حواله

جـايي    ها، همان   اش را به سمت جنازه      ن که تسليم احساس نشود، چهره     يبرنشتين، براي ا  
  :خاست، گرداند و گفت ها برمي که ناله

  .کنيم، بميرند ــ ولشان مي
  کني بهتر است که اين جنگ را مرده ترک کرد تا زنده؟ ــ جدي، برنشتين تو فکر نمي
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  .کشيد  در وين بود، سيگار نميتا موقعي که. برنشتين سيگاري گيراند
  .کند چيز عادت مي ــ مشکل انسان اين است که به همه

  کني؟ طور فکر مي ــ اين
  .گذارند خالقيت ــ تازه اسم اين را مي

اش   بـه توضـيح عقيـده     . آشکارا از توتون متنفر بـود     . دود را فرو داد و چهره درهم کشيد       
  .ادامه داد

بـري از آخـرين     گذرانديم، در محيطي خالق، با بهـره      ــ ما همين امشب، شبي خالق را        
  !عجب وفور خالقيتي. هاي خالقيت تکنيک و صنعت فرآورده
. ي يـک مـرد      ي کودکي بـود تـا نالـه         تر شبيه ضجه    کرد، بيش   ی ضجه مي  ي خورده  زخم

  .ها انداخت برنشتين سيگارش را به دوردست
  .ــ آه، اين هم از نازنينِ کوچولوي من

ي، که يک گوشش کنده شده بود پيدايش شـد، روي تيـر چـوبي               ي پلنگيي بزرگ     گربه
هاي برنشتين شروع به      با تعريف . کشيد  بيروني خندق کمرش را قوس داده و خرناس مي        

  .وورجه کرد ورجه
آدولف متوجه شد کـه تنهـا       . هاي برنشتين ماليد     آمد و خودش را به پوتين      پايينباالخره  

ي ميان دو گوش      تين دوال شد و شروع به نوازش فاصله       برنش. نيمي از دمش باقي مانده    
  .رسيد گربه هر آن از لذت منفجر شود به نظر مي. گربه کرد

  .گفت برنشتين لبخندزنان به آدولف مي
در هر دو طـرف هـم رفقـايي دارد،          . طرف در حرکت است     طرف به آن    اين پيشي از اين   

 هرجوري که خواستي باور کـن،  دانم که من تنها مرد زندگيش نيستم، ولي  خوب هم مي  
  .من که عين خيالم نيست

شـناخت بـاز      باالخره آدولف براي اولين بار احساس کرد که برنشتيني را که در وين مـي              
اکـراه    گربـه بـي   . ده را نوازش کـرد    يبر  ي گوش   او هم به زانو نشست و گربه      . يافته است 

  .فوري پذيرفت
  :برنشتين زمزمه کرد

چيـز از جنـگ    هـيچ .  نوازش فرانسوي و آلمـاني قائـل نيـست         ــ اين پيشي فرقي ميان    
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  .نفهميده
  .چيز را فهميده ن که همهيــ يعني ا

دست، ايـستاده بـاالي سـر         دو دوست باالخره به هم لبخند زدند، درست مثل سابق، هم          
  .ي مدهوش از لذت گربه

  
*     *     *  

  
کـه دشـمن مـشخص شـده بـود،          حاال  . شد  هيتلر براي اولين بار با فوائد نفرت آشنا مي        

هـا؟    انگليـسي . ي خـون    رحـم و تـشنه      اسالوها؟ موجوداتي بي  . کشيد  تر نفس مي    راحت
اين هم از   . هاي طماع و ازخودراضي     ها؟ امپرياليست   فرانسوي. دل  مارهايي سرد و سنگ   

و . مطلوب چـه بـود؟ آلمـان و فقـط آلمـان           . هايي در انزجارش نسبت به هرکدام       تفاوت
ديگر وقـت زيـادي بـراي       . باالخره به مفهومي از جهان دست يافته بود       . هنامطلوب؟ بقي 

داد   رفيقي کمي از شراب فرانسه تعريف کند؟ فوري جواب مـي          . کرد  کردن تلف نمي    فکر
ی   مـزه    يکي ديگر از پنيـر خـوش       مثالً. هاي راين نيست    چيزي بهتر از تاکستان     که هيچ 

کسي جرأت داشـته و از شـجاعت دشـمن          . ناميد  فرانسوي چيزي بگويد؟ او را خائن مي      
گـري بـه خطـا        داد که نبايد ميان شجاعت و وحـشي         چيزي بگويد؟ با حرارت جواب مي     

وگو سنگين و کُند بود، حـاال   چيز را در آستين داشت؛ او که هنگام گفت جواب همه . رفت
د فهميده بو . ناپذير  سخاوتمند و خستگي  . ي جوشان جمالت، ايده و شعار شده بود         چشمه

بختـي،    اين بهاي خوش  . دار بود   بايست جانب   شده، مي   های طرح   که در برابر تمام پرسش    
چه کـه ايـن      رها کرده بود؛ هر آن، تقريب را،هيتلر شک و ترديد را. راحتی و آسايش بود 

از و حاال ديگـر     ي انتقادي گره زده بودند،         به انديشه  به اصرار لوحانه     ساده خرفتاستاداِن  
فکرهـا    ايـن روشـن   .  رهـا کـرده بـود       را   ي انحطـاط بـود،       عارضـه  هـای  هنـشان نظر او   
. پيـر و پاتـال    . ی بيمـار  ي عده. ارتباط با قلب    ی بودند خالي از احساس و بي      يمغزها  خشک
کوشـند بـا القـاي نـوع           کـه مـي    افراد ضعيفی . بله، نيچه حق داشت   . ضعيف. ها  مردني
تمندان و موجودات سالم را در دنيـاي        خود به عنوان روح حقيقت، قدر     ی   ابلهانهي    انديشه

بايـست بـه      حقيقـت؟ چـه نيـازي بـه حقيقـت داريـم؟ چـرا مـي               . ناتواني خود فرو برند   
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مـا تنهـا    . وجوي حقيقتي رفت که به نفع دشمن تمام شـود؟ هـيچ دليلـي نـدارد                 جست
آلمـان فـراي    . ما. وجوي حقيقتي باشيم که در راستاي منافع ماست         بايست به جست    مي
  .چيز  همه.چيز همه

 مونيخ  »داوطلباِن ُپرخروش «ي    ي آموزشي، هيتلر و بقيه      پس از گذراندن چند هفته دوره     
ي رود،    در کناره . ی راين را در پيش گرفتند       ي غرب ترک کردند و کناره       را به قصد جبهه   

هـا مثـل    رفت، جنگل راين به پهنايی شکوهمند پيش مي     . هيتلر احساسي روحاني داشت   
هاي زيباي سبزرنگش   خيال و غرقه در نور آفتابِ کنارِ آب          روستاهای آسوده  ی تار بر  ي پرده

هـا،   آواز نـاقوس . داد هاي گل، ناقوسی صدا درمـي       شده با بوته    زينت. قامت افراشته بودند  
او بـراي دفـاع از ايـن        . 1اش  اش، گرال   خون زمردي . اين آلمان بود  . ملودي قديمي پيانو  

ی شـور و شـوقي کـه بـه جـانش               دربرگرفتن همـه   اش براي   سينه. خواست بجنگد   مي
 وقتـي کـه از      .اميدوارم که آلمان خيلـي سـريع برنـده نـشود          . آورد  ريخت جا کم مي     مي

هـا و يـا       خريد و تيترهای بـزرِگ اعـالن پيـروزی          ها را مي    گان خياباني روزنامه    فروشنده
. کـرد    را زائل می   اش  خواند، طعمِ تلخِ دلخوري، شادی صميمانه       های دليرانه را مي     رشادت

  نکند او دير به جبهه برسد؟. کرد هر پيروزي نوين نگرانش مي
وقتـي کـه سـپاهيان بـراي        . ها را در فالندر پياده کـرد        قطار در شبي سرد و مرطوب آن      

يي از بـاالي      ي ايپر در حرکت بودند، انفجاري رخ داد، خمپاره          رسيدن به پايگاه در حاشيه    
ده نفـر درجـا کـشته       .  انفجار ...منور. نشان منفجر شد  سرشان گذشت و در انتهاي ستو     

  :دود و آثار مواد منفجره هنوز پاک نشده بود، که هيتلر فرياد زد. شدند
  !ــ هورا

  :ي ديگر فورا با او تکرار کردند دويست حنجره
  !ــ هورا
  .همه انتظار اوف، باالخره بعد از اين : زده شده بود شدت هيجان هيتلر به

                                                 
همان تُنگي كـه  . در آن شراب خوردند گرال نام تُنگي است كه عيسي مسيح و حواريون در شام آخر             ـ  1

 در قـرن دوازدهـم و       چكيد را در آن جمـع كـرد        از پهلوي عيسي مسيح مي    ژوزف آريماتي خوني را كه      
  . ـ مسيزدهم شمار بسياري رمان و داستان بر مبناي جستجوي اين ظرف ساخته شد
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غريدند، افسران    ها مي   شدند، توپ   ها به رگبار شليک مي      دند، جايي که گلوله   به جبهه رسي  
هـا    ناليدند، اجـساد بيـرون خنـدق        ها مي   دادند، زخمي   انرژي خود را در فريادزدن هدر مي      

شده با تيرهاي چـوبي       جا در پناه خندقي ساخته      دادند، و اين    جا جان مي    افتادند و همان    مي
موقع رسيده بود، در خواب بود تا خـستگي راه را از              يتلر که به  نامرتب، با الاليي جنگ، ه    

  .تن به در کند
  .فرداي آن روز بيدار شد و زندگي در کمپ را ستود

هـا و     ها، داالن   کرده با خروج از خندق      هاشان سرخ و عرق     حاملينِ برانکاردها پشت گردن   
ا جمـع و سـپس      گـان شـب پـيش ر        سرعت سربازان و افتاده     ريزهاي کيلومتري، به    خاک
  .کردند ها جدا می ها را از زخمي کشته

زدنـد، پـا قطـع        آمپـول مـي   : سـرهم   پشت. کردند  يي تلف نمي    پزشکان و پرستاران ثانيه   
جـا     که آن  کفن گاِن بی  کشتهروکش چادرها پوششي بود بر      . کردند  جا مي   کردند، جابه   مي
ها نامـه     کي ديگر به خانواده   نوشت، و ي    ها را مي    يي نام مرده    شان کرده بودند؛ منشي     جمع
ي   کرد، همه   ها توزيع مي    ها، سالح و کمربندشان را ميان زنده        نوشت؛ گروهباني کفش    مي

باالخره افـسران تأسيـساتي هـم رسـيدند، مهنـدس           . آن چيزهايي که هنوز سالم بودند     
شـان   ها ميدان جنگ را تنها در رابطه با تخصص ي، ايني سنگرسازي، مهندس آب؛ حرفه  

دادند؛ بايد زمـين را کنـد، بـاز هـم کنـد،               ديدند؛ دستوراتشان را به گروه کارگران مي       مي
هاي بتوني پـي ريخـت، بـاز     هايي ديگر ساخت، پايه هايي ساخت، باز هم پناهگاه      پناهگاه

هم پي ريخت، نجاري کرد، زير ديوارها شمع زد، ديواري ساخت، ترازش کرد، بازسـازي،   
ِت آبِ روي   يکني مجـدد در زمـين، هـدا         برداري، چاه   خاککردن زمين،     تميزکاري، صاف 

 هـای  توالـت  و سـاختن     هـای صـحرايی    توالتمی، بستن   يرهای قد يزمين، بازسازی مس  
هـا را     هـا پناهگـاه      سست و تنبل مثل لـشکر مورچـه        پيرمردهای گردان کارگران، . جديد

هـا را کنتـرل    مسلسلفرماندهاِن آتشبار   . جا تميز کنند    چيز را يک    کردند تا همه    اشغال مي 
هـای نمايـشی ترتيـب     افسراِن حفاظت در برابر گـاز حملـه  . کردند که مبادا گير کنند      مي
بر  گان را در دسترسي به ماسک گاز بسنجند و          گيِ و سرعت همه     دادند تا ميزان آماده     می
. فريـاد بکـشند   دادند    هايي که بيش از پانزده ثانيه براي گذاشتن ماسک طول مي             آن سر
ز يچ همه. آوردند خورده در شير گرم مي   آشپزها تشت بزرگي ناِن خيس    . رسيدند  ها مي   نامه
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ی هيتلر را تسخير کرده  اين سازماِن انديشه  . کاري از سازماندهي    انگيز بود، شاه     بر ستايش
  .ي کامل ي عالي، اين جامعه ها، اين جامعه ي توانايي بود، بسيجِ همه

اش انتقالِ اوامر ستاد      وظيفه. پدافند را به او سپردند     دومي امربری هنگ اول تيپ        وظيفه
تيـپ بـا      تحت فرماِن آجودان هوگو گوتمان بود، مردي خوش       . فرماندهي به سربازان بود   

هـاي پهـن و کمـر باريـک ـــ            شانه    يي برجسته ــ    يي و سبيلي بلند و سينه       موهاي قهوه 
آل، افـسر جزئـي از آن         يـده زد؛ افسر جزئي ا     با صداي بلند حرف مي    که  چشماني روشن،   

پيش از اين هم سمبلِ ذهنـیِ       توان ديد، از آن نوعي که         ها مي   کاري  دسته که روي کنده   
  .هيتلر بود

  .ــ به سربازان بگوييد که چهار روز ديگرغسل تعميد در آتش خواهد بود
  .ترين انتظار خواهد بود اين چهار روز طوالني

انتظار داشت  . کرد  زدن با سربازان ُپر مي      ه با حرف  ها پيش وقتش را در جبه       هيتلر از هفته  
خـورد،   هـاي عـادي برمـي     خصوص به آدم    ها بشنود، اما به     که داستان رشادت و قهرماني    

غرغرو، کساني که غرق در جزئيات زندگي روزمره بودند، ساعت غـذا، کيفيـت غـذا؛ در                 
يي به صحبت در      قهسپس متوجه شد که اين مردان عال      . خورد  ابتدا از اين امر تأسف مي     

هايي که پشت سرمان هستند، خودشان  مثل آن! طبيعي است. هاي نبرد ندارند   مورد شب 
هـا،    تـر بـه آن       با نگاهي دقيق   !ها در قلب حرکت هستند      اين. دهند  را با حرف فريب نمي    

يـي    گـذار از چهـره    : شـدند   افتاد عوض مي    ن که شب فرو مي    يمتوجه شد که به محض ا     
کرد، کشش نويني عضالتـشان را شـکل          گي رهايشان مي    گي، خسته   هغمگين به سرزند  

  .ورزيد و در انتظار بود ها حسادت مي هيتلر به آن. زد داد، چشمانشان برق مي مي
  .ديميش روز چهارم فرا رس و باالخره، گرگ

موضوع بر سر ماندن و کمين کردن درون اين بار ديگر  . اعالم شد که حمله خواهند کرد     
گيرکـردن    غافـل .پيـشروی کـردن در دشـت   . ، بلکه بر سر خروج از آن بـود    خندق نبود 

  .کننده خواهد بود امشب تعيين. تصرف اراضي. ها دشمن از جناح
  .تن پريد به هيتلر وسط جنگ تن

در خط اول نبود ــ امربر هرگز در خط اول نيست ــ ولي حامل دسـتورات اصـلي بـود،                    
  .نبرد بي او صورت نخواهد گرفت
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چـِک منورهـا کـه        زحمت صداي چک    به. باران در تاريکی    خمپاره. تهيه شروع شد  آتشِ  
  .شود بخشند شنيده مي هرازچندي هوا را کمي روشني مي

صداي . ها دور نيستند    فرانسوي. ها را پشت سر گذاشتند و وارد جنگل شدند          مردان داالن 
  .رسد شان به گوش مي شليک

  .ي جنگل پيشروي کرد در کنارهبايد . کند هيتلر دستورها را منتقل مي
  .دهد فحش مي. دود مي. غرد می. دود مي

ي رفيقـان   چهـره . گذرنـد  ها صفيرکشان از ميان درختان مـي        گلوله. ها شروع شد    شليک
  .افتند رود و مي درهم مي

  .دود می
  .عظيم است. کند خود را بزرگ حس مي

  .دود می
ترسي از مرگ ندارد، مـرگ را       . ترسد  از چيزي نمي  . کند  شليک مي . جو شده است    جنگ
  .جويي مطلق است جنگ. کند ها مي نثار آن
  .دود مي. خيزد برمي. رود خيز مي سينه. رود شيرجه مي. دود مي

چيز را    ديگر خودش نيست، تنها واکنش است؛ پيکرش از او هوشمندتر است؛ بدنش همه            
فقـط يـک    . ورخيـز د. فقـط او  . او واحد اسـت   . کند  چيز را حس مي     داند؛ بدنش همه    مي

آورد و فراتـر از او        دورخيزي کـه بغـض بـه گلـويش مـي          . ي يک دورخيز    همه. دورخيز
  .التهاب. ترين حد در او افزايش يافته قدرت به بيش. رود مي
  .دود مي

روح   تا پيش از اين او تنها بخـشِ بـي         .  از هر زمان ديگر    پرتنش تر .  است پرتنشزندگي  
  .فراتر از وجود. ردحاال وجود دا. آن را شناخته بود

  .دود مي. خندد مي. دهد فحش مي. افتد مي. دود مي
يـي   انـرژي . اند هاي تنش در کمين نشسته  ي عصب   همه. ي خون تنش بسيج شده      همه

وقـت بـه      ي قدرت را در وجودش متمرکز کرده است هـيچ           ي منابع ناشناخته    دروني همه 
هـاي   پـيش از ايـن حـس   . بـود گاه به ايـن وضـوح نـشنيده     اين شفافي نديده بود، هيچ 

  .او غولي است. اش هرگز چنين قدرتي نداشت پنجگانه
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. غريـزي . ناپـذير   سـريع، خـستگي   . زيباسـت، اهـريمن   . اش بيدار شـده     اهريمن دورني 
يـي جاخـالي      اندازد، مقابل گلوله    خود را به زمين مي    . او قدرتمند است، اهريمن   . هزارساله

پرهيـزد    همواره از مرگ مي   . يي قوي، اهريمن    مهشا. خيزد  کند، برمي   دهد، شليک مي    مي
  .و سرخوش است .بخشد يي قاطع، نرم و سرخوش مرگ مي و با ضربه

  .اهريمن جايگزين شد. بله، انساِن درونش ُمرد
  .دود مي. کند شليک مي. دود می

گـيم تـا      هرگز در زنده  . بختم  من خوش .  است يورشي    خلسه.  است يورش. آتش است 
سپاس، خداي من که جنـگ را بـه   . باالخره من وجود دارم . ام  نبودهبخت    اين حد خوش  
  .من شناساندي

  
*     *     *  

  
از چنـد هفتـه   . اين هم يکي از عوارض جبهه بود. ها بيزار شده بود از پرنده. آدولف ـ هـ 

، اندک منفذي در سکوت درست مثل       پريد جا می ترين صدايي از      پيش گوشش با کوچک   
يي که منورهـاي   آمد؛ پيکرش با آواز قناري اش به نظر مي گي ي زنده ترين مخاطره   بزرگ

شد؛ بـدنش بـا شـنيدِن آواز تـازه و سـبک               آوردند، منقبض مي    آغازگر نبرد از خود درمی    
اش را بـه      رفت، با سوت خائن شراپنل سينه       يي رهاشده در فضا به زمين شيرجه مي         گلوله

يـي را در      سطح زمين، که انفجار خمپاره    فش در     چسباند، از شنيدن صداي فش      زمين مي 
يـي، حتـا      شد؛ حاال با اين وضعيت هيچ پرنـده         پي داشت، از فرِط نگراني خيس عرق مي       

توانـست صـدايي از خـود درآورد کـه نـزد او               شان در صبحي زيبا و آفتابي، نمي        زيباترين
  .نشاني از مرگ نداشته باشد

. کـردي در بهـشتي زمينـي هـستي     ي شامپانی طوری بود کـه فکـر مـي         هوا در منطقه  
بـه  . مرخصیِ کوتاهی شاملِ حالِ آدولف، نيومن، برنشتين و چند نفـر ديگـر شـده بـود                

  .زاري کنار رود رفته بودند علف
وشو بود؛ حقيقـت،      شان شست   بهانه. لخت، در آب شفاف و روشن     . تني بودند   مشغول آب 

. يـر از جنـگ بخـورد بازيابنـد        بايست تنی را که به درد چيز ديگری غ          اما اين بود که می    
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قـدر   شدند، چـه    هايشان جدا مي    وقتي از يونيفورم، پالتو، گتر، زانوبند، کيف کمري و سالح         
  توان اين همه را حمل کرد؟ گونه مي چه! الغر و باريک بودند

فقـط برنـشتين    . از بقيـه دور شـده بـود         آدولف خود را در دسِت رود رها کرده بود، کمی           
يي علف زير دندان      که شاخه   ي آب، درحالي    تن، در کناره    به   نشسته، لباس  کرد،  تني نمي   آب
هـای    آدولف به تـن   . ماليد  اش مي   اش عاشقانه خود را به پوتين       ي زخمي   جويد و گربه    مي

پوسـتي سـفيد،    . برهنگـی يونيفـورم همـه بـود       اين بار   . کرد  جواِن دور و برش نگاه مي     
سته، پاهـايي بـزرگ و سـاده، آلـت جنـسيِ            يـي برجـ     يي استوار حولِ کمر، سينه      منحني

. افتـاده   حاشـيه   فايـده و بـه      هايي آويزان، بي    شکل، بيضه   ي پشميِ مثلثي    گرفته در توده    جا
جنگم، حتا مثل يک انسان عليه        ها نمي   يي عليه فرانسوي    چون اتريشي   شب هم . جانوران
جانم . جنگم  جنگم؛ بلکه مثل جانوري عليه مرگ مي        هاي ديگر هم نيست که مي       انسان

کـنم،    کنم، نارنجک روي سر مرگ پرتاب مي        من به مرگ شليک مي    . دهم  را نجات مي  
 مـستراح   يک ساعتي تـوي   . خوردن. در انتظار خوردنی  . روز هم جانورم  . نه روي دشمن  

کمـي  . بعـد خـوردن   . کـردن   کردن و اسهال را تخليـه        گذراندن، ماتحت را هوا    صحرايی
  .ماندن  براي زندهنبردبه . ماندن تقليل يافته ندهگي به زه زند. خوردن. خوابيدن

تر از يک حيـوان هـستم، چـرا کـه             من بيش ! آه، آره . گيرانداز آب خارج شد و سيگاري       
. کشند؟ ممنـون ارتـش      موش صحرايي، يا زرافه سيگار نمي      مگر نه که     .کشم  سيگار مي 

شـان    کردن را ميـان    شدن و خود را متفاوت از حيوان احساس         ي انسان   هر روز اين وسيله   
. يک بـسته تنبـاکو بـراي جويـدن        . ده سيگار عادي  . پنج سيگار برگ  . کردند  توزيع مي 

ي   رفـت، تعـويض پاياپـاي نـشانه         آها، داشت يادم مي   . های بعدي با خودشان     زدن  تاخت
 لُخت کنـار برنـشتين      .شرمنده. تري است، خودمان را دسِت کم گرفته بودم         شرايط عالي 

کنش خواست که خود را به پاهاي او بمالد، اما با تماس با تن خـيس                گربه در وا  . نشست
  .آدولف از جا جهيد

  .ي گربه زدند زير خنده رفته ي درهم با ديدن واکنش و چهره
  .ــ گربه از آب متنفر است
  :آدولف رو به برنشتين گفت

  .رسد که مثل تو باشد ــ به نظر مي
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  .تر است ــ اوه من، در مورد من کمي پيچيده
  .برنشتين سرش را به سمتي ديگر گرداند تا آدولف ديگر سئوالي نکند

ها ملحق شد، به حدي شاد و سـرخوش بـود کـه               وخيزکنان و شادان به آن      نيومن جست 
هـا    آميز به تبـاين رنـگ       آدولف باري ديگر ستايش   . آمد  اش کودکانه در نظر مي      گي  برهنه

ريشي حسابي براق که دماغي مغرور با       پريده و ريش سياه او خيره شد،          ميان پوست رنگ  
  .چين نقاشي کرده بودند نيومن را گويي با مرکب: گرفت هايي لرزان را در ميان مي پره

  :اش گفت برنشتين حين ماليدن شکم گربه
  .گی را برايم تعريف کنيد ساله تان تا چهل گي ــ دوست دارم که زنده

  کني؟ ني نميت گي؟ اول بگو ببينم تو چرا آب ــ چي داري مي
همه بايـد   . چيز مسري است    در شرايط حاضر انگار همه    . ــ اَه، تو هم شروع نکن نيومن      

همه بايد يـک    . همه بايد در آتش کشته شوند     . همه بايد به جنگ بروند    . يک کار بکنند  
. تنـي کننـد     همه بايـد آب   . همه بعدش ناتوان از توليد همان گُه هستند       . گَندوگُه بخورند 

  ...همه بايد
  بازي چيه؟. من ساکت شدم. ــ باشه، فهميدم

گی کرد؟    ساله  ــ بازي از اين قراره که بايد گفت که چه کارهايي بايد ميان امروز تا چهل               
جايي که مطمئن نيستيم که فردا صبح زنده باشيم، به نظرم بد نيـست کـه تـصور                    از آن 
  چرا که نه؟ خوبه؟. کرد

  :نيومن گفت
  .ــ باشه

  :آدولف گفت
  .اشهــ ب

  کنه؟ ــ کي شروع مي
دادند   راحتي به اين سئوال جواب مي       تر به   چند ماه پيش  . فکرکردن به موضوع مشکل بود    

شـان    يي با گذشته و يا آينده       اما جنگ حضور دشوار خود را تحميل کرده بود، ديگر رابطه          
بايـست کـه بـه        ن که به يادش بيايـد کـه و چـه هـست مـي              يهرکدام براي ا  . نداشتند
بـودن باشـد،    ن که چيزي فراتر از زنـده يگي براي ا اش مراجعه کند تا بداند از زنده        هانديش
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  .چه انتظاري دارد
  :شود پرسيد آدولف موقعي که مطمئن شد مانعِ فکرکردن کسي نمي

  ــ من؟
  .ــ برو

  .برو ــ
خواهم با شما به وين برگردم، روزهاي طوالني را فقـط             ــ اگر جنگ فردا تمام شود، مي      

تا بگذرانم، بعدش هـم بـه کـار           ي بهترين غذاهاي روي زمين براي خودمان سه         تهيهبه  
چنـان دارم کـسي را کپـي          هـم . ام  هنوز سبِک کارم را پيدا نکـرده      . ام ادامه بدهم    نقاشي
کـنم کـه     ها را سـتايش مـي       من طوري آن  . از جمله برنشتين  . خيلي استاد دارم  . کنم  مي

درآمـدن    رنگـي   اهم از اين موقعيـِت هـر روز بـه         خو  مي. موجب فقدان هويت خودم شده    
  .خالص شوم

  :برنشتين پرسيد
  شوي؟ گی چه مي ساله ــ در چهل

ـ  داران حرفـه  آورد، که مجموعـه  نفس، کسي که خوب پول درمی به ــ نقاشي با اعتماد   ی ي
خواهد يک تـابلوي بـزرگ هـم از او     چندتايي از تابلوهاي کوچکش را دارند و دلشان مي    

  .شندداشته با
  ــ زندگي خصوصيت چي؟

تر از خودم، فقـط بـراي         شايد کمي جوان  . تعداد زيادی زن  . جويي  فقط کام . بري  ــ لذت 
  .بله، بايد اين اسم را به صورت جمع صرف کنم. زنان. تغيير وضعيتي که حاال دارم

  .ــ نيومن، نوبت توست
آرای   تـرين صـحنه    گی من بـزرگ     ساله  در چهل : ها، خيلي ساده است     ــ گوش کنيد بچه   

 يا ريچارد اشـتراوس     2، ُدبوسي 1توان کاری از ودکيند     نمي. تئاتر در اتريش و آلمان هستم     
  .را بدون من به صحنه برد، هرچند که قيمت من خيلي باالست

                                                 
   ـ م1864ـ1918نويس،  نامه ، نمايشFrank Wedekind ـ1
2 - Claude Debussyـ م1862ـ1918نويس  نامه ، نمايش .  
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  ــ و زندگي خصوصيت؟
پنـدارد،    کند، کـه مقدسـم مـي        همسري وفادار که ستايشم مي    .  محروم از هيچ   دقيقاًــ  

چند . کند  کند و خودش بزرگشان مي      شان مي   کند، تروخشک    درست مي  شش بچه برايم  
و وحـدتی   . عمومـاً زنـان هنرپيـشه     . ام  ي ثروتمند که با هنرم تسخيرشان کرده        معشوقه

خواهد نبـوغم را      ها از طريق مكاتبه، زني که فقط مي         بزرگ با زني اسرارآميز در دوردست     
  .حفاظت کند

  .اشتها ــ فقط همين؟ چه کم
  .زه چيزی از جزئيات نگفتمــ تا

. چه همين حاال هست را توصيف کـرد           نيومن چيزهايي کامالً خالف آن    . زدند زير خنده  
  .آراييِ تئاتر بود ي مشترک که عاشق صحنه تنها با اين نکته

  .آدولف به سمت برنشتين برگشت
  ــ خودت چي؟

 داشته باشد را تمام کرده      کردن  ــ من؟ اميدوارم که باالخره بتوانم تابلويي که ارزش نگاه         
  .باشم

  .پريد وسط حرفشبه اعتراض آدولف 
  !بيست دفعه! ــ خب تو که قبالً اين کار را کردي

  .آورم پول؟ مطمئناً خوب پول درمی. ــ وسط حرفم نپر، شرط بازي اين است
چيـز    ن که تو همـين حـاال همـه        ييا ا . آوري  ــ خب تو همين حاال هم خوب پول درمی        

  .داري
گی ديگر بـه شـماها دروغ    ساله خواهد در چهل  خصوص دلم مي    هررو، به   ولي به . شايدــ  

  .نگويم
هـايش    لب. کرد  اين دفعه شوخي نمي   . آدولف و نيومن دردمندانه به برنشتين خيره شدند       

  .لرزيدند مي
  گويي؟ تو؟ ــ تو به ما دروغ مي

  .ضور شما برهنه باشمام در ح ــ شما بهترين دوستان من هستيد و من هنوز نتوانسته
خب کـه چـي کـه جلـوي مـا برهنـه باشـي؟ خـب                 ! کني  شوخي مي ! ــ برهنه؟ همين  
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  .محجوبي، همين
  !زاهدمآبــ حتا 

  !ــ اين که چيزي نيست
 انداختـه بـود و   پـايين با وجود ابراز مخالفـت آدولـف و نيـومن، برنـشتين چـشمانش را             

هـا    ا حدودي سرخ کرده بود، از آن      هايش را ت    زده در آن را که پلک       کوشيد اشک حلقه    مي
  .مخفي کند

توانم به شما بگويم که       نمي. طور که هستم به شما نشان دهم        توانم خود را همان     ــ نمي 
  .کنم کنيم، من تنها وانمود مي وقتي از زن صحبت مي

هـاي الغـر      تـو از زن   . ات با ما يکي نيست، خب همين        کني؟ سليقه   ــ چي را وانمود مي    
  .آيد خوشت مي

  .برنشتين ادامه داد
  .من مردها را دوست دارم. ي شما هستم سليقه کنم که هم ــ نه، من وانمود مي

  .آدولف و نيومن ساکت شدند
  .اند ن که نفهميدهيزده سرش را باال گرفت، با تصور ا برنشتين وحشت

  . با مردان را دوست دارمی جنسی ــ من رابطه
خوبه، فهميدنـد، الزم    : اند   را راحت کنند که فهميده     آدولف و نيومن تائيد کردند تا خيالش      

  .نيست بهش اضافه هم بکني
هـاي گياهـان ُپرپـشت بيـرون          يک جفت قرقاول از ميان چند درخت برآمده وسط بوته         

. خوردنـد  ن که سالح به همراه ندارند تأسف مـي    يتوي رودخانه، مردان همه از ا     . جهيدند
  .سمت جنوب بودندشاهد پرواز و رفتنِ دو تکه کباب به 

وسط اين دشت باصفا بـا رودي خروشـان در آن،   . چنان ساکت بودند آدولف و نيومن هم  
رسـيد کـه اعتـراف        ي اين منظره، در معرضِ تهديد جنگ، بـه نظرشـان مـي              در حاشيه 

ن که با کسي دوست صميمي      يالبته از ا  . اهميت است   برنشتين هم بسيار بزرگ و هم بي      
جـا    ولي ايـن  . يي در خود داشت، لرزشی بر تنشان گذشت         ناشناختهاند که چنين چيز       بوده

کردنـد، اگـر ايـن امـر موجـب            ها را رديف مـي      ي جوان   در اين دشت که هر صبح جنازه      
هـا بـه    چيـزی بيهـوده، سـاييدن پوسـت    ! بـود  شد خيلي مسخره مي شان مي  شدن  شوکه
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ردنـد، کـه منتظـران      ک  آوري مي   هاي دريده را جمع     گر؛ همان زمان که هرروزه تن     يد  کي
تـوان    گونـه مـي     چـه ! کردند  ابتال به قانقاريا و منتظران قطع پا را روي برانکاردها دراز مي           

اثـر تمـايز قائـل شـد؟      هاي فعال و چيزهايي تا اين حد عبث، شخصي و بي         ميان هستي 
گونه آدولف و نيومن توانسته بودند حتا براي يک ثانيه گمان برنـد کـه ارزشـمندتر از                    چه
 فقـط بـه     شان بود؛  برنشتينی که همزمان استادشان، فرزندشان و منبع الهام        اند؟  نشتينبر

   زن احساس خوبي دارند؟ های يک وسط لنگن که يدليل ا
  .آدولف با بوسيدن برنشتين به اين لحظات ُپرتنش پايان داد

آن اتفـاقي نيافتـاده کـه از        . کار بسيار خوبي کردي به ما گفتـي       . ــ تو دوست ما هستي    
  .شرم داشته باشي

  .نيومن هم همين کار را کرد
  ؟واقعاًــ 
  .واقعاًــ 

  زنم؟ ــ من حالتان را به هم نمي
  .ولي نه. کمی بشويیآيد خودت را  بدمان نمي. ــ نه

  . انداخت، گويي در حين جرم دستگير شده باشدپايينبرنشتين سرش را 
  ... ترسيدم که.دهند حالم را تغيير مي. ــ منتظر بودم بقيه بروند

   تا اين حد؟...ــ 
بـه ايـن هـم      . يـي ميانـشان نبـود       ديگر فاصـله  . تمام شد . هر سه با هم زدند زير خنده      

  .توانستند بخندند مي
  

*     *     *  
  

  ــ اين سگ مال کيه؟
  .ــ مال امربر هيتلر، جناب سروان

  .جا بيايد نييد به ايــ به او بگو
  . داخل ستاد فرماندهي شدسروان هوگو گوتمان سری خاراند و
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هيتلر از نظر او آخرين کسي بود که امکان داشت مراقبت از سـگي ولگـرد را بـه عهـده              
بر و جـسور نـشان    دليلي براي ضديت با او نداشت، برعکس هشيار، مطيع، فرمان     . بگيرد
ي مأمور ارتباطات با سرعت و کيفيـت          ، وظيفه را داشت هيتلر رفتار سربازي عالي     . داد  مي
رسـيدند، هميـشه      ها به پايش نمي     کدام از ديگر امربر     شد، طوري که هيچ     الي انجام می  ع

. تازه او را سـرجوخه کـرده بـود        : گشت  بعد از رساندن پيام، سالم به مقر فرماندهي بازمی        
پرستي  کرد که وطن هوگو گوتمان احساس مي   . کننده بود   نگران شبودن  ولي همين عالي  

هـای داخـلِ       از شـوخی   فـارغ نامـه،     رو، بي   تک. ه کرده است  گر احساسات هيتلر را خف    يد
 رکيـک کرد، امربر با شوخي و مکالمـات           مي جاری را تحمل پذيرتر    که وحشت    ها خندق

آوردنـد    ها هم سر حالش مي      هوگو گوتمان که عاشق زنان بود ــ و زن        . کرد  دشمني مي 
  :دطوراتفاقي اين مکالمه را شنيده بود که حيرانش کرده بو ــ به

  خواي با ما به ديدن دخترا بياي؟ ــ خب آدي، مطمئني نمي
افتخـار  ! خوابيـد   هاي فرانـسوي يـا بلژيکـي مـي          د با زن  ير  مي! يهرسواي! هآور  شرماين  ــ  

  خواهيد بگذاريد؟ بودنتان را کجا مي آلماني
جـا    دختراي باحال آلمـاني هـم اون      . آدی. بيا ديگه . هوس کرديم خب  . بابا کوتاه بيا  ــ  
  .تهس

  .ندارمبرای تلف کردن ــ نه من وقت زيادي 
دانـم چـي رو       خواي بنشيني و اون شورب نمي       خواي به ما بگي بازم مي       نمي. ــ بسه بابا  

  .بخوني
  !بله! ــ شوپنهاور

  وقت تا حاال با يه دختر طرف نشدي؟ گن هيچ ه ميتــ عجب، آدی، پس راس
ها تلف کنم؟ قرار هم نيست کـه ايـن          جور چيز   ــ فکر کرديد وقت زيادي دارم که با اين        

  .کارها را شروع کنم
اين امربر، هيتلـر، خـودش حواسـش        . آمد   مانده بود، نفسش درنمی    حيرانهوگو گوتمان   

پنداشـت، درسـت سـر        تازه خود را فراتر از همه هم مـي        . قدر مضحک است    نبود که چه  
ی رفقايش قـرار      همهاش خود را فراي       دامني  با عفت و پاک   . از همه باالتر  : جاي خودش 

بختانـه    خـوش : اش شـد   چنـدش يـي     گوتمان براي لحظه  . کرد  شان مي   داد و زيرپا له     مي
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شان وحشتناک    قدر دستورات   فکر کرد در چنين حالتي چه     . فرماندهانش اين تيپي نيستند   
ها را فرماندهي کرد، وقتي خود تعلقي به انسانيت نداري؟            توان انسان   گونه مي   چه. بود  مي

 خـودش هـم    جاست کـه    کرد، مشروعيتش نزد سربازانش از آن       گمان مي گوتمان  هوگو  
اش مثـل     هـا، اشـتياق کـاري       تـر از آن     تـر و نـه بـزدل        هاسـت، نـه شـجاع       مثلِ خود آن  

هاست، همان عادات عوامانه را با خود دارد، مشترک، عادي، فقط با اندک برتـري                 همان
  .در کيفيت
سـگ  . دود  ه شادمانه بـه سـمت صـاحبش مـي         شدن به پنجره، سگ را ديد ک        با نزديک 

رسيد که شادي سـگ بـه هيتلـر           به نظر مي  . جنباند  وکپلش را از شادي مي      شکاري کون 
بعد، با  . به زانو نشست، لبخند زد و مهربانانه حيوان را نوازش کرد          . هم سرايت کرده باشد   

دنـد خـود را   ن که به او خبـر دا يتا ا. ی چوب شروع به بازي با سگ کرد  ي کردن تکه   پرت
  .مرتب کند زيرا احضار شده است

درنهايت اشتباه کرده بـود، ايـن هيتلـر         . هايش را تاب داد، مردد بود       هوگو گوتمان سبيل  
بر اساس  . کرد  ولي اين مشکل او را حل نمي      . چيزهايي از خصوصيات انساني هم داشت     

که اگـر ايـن       اليدرح. بايست ماليمتي براي پذيرش حيوانات داشته باشد        مقررات، او نمي  
!  بـه جهـنم    ...طور دوست داشـته شـود       هيتلر محتاج بود به چيزي عشق بورزد و همين        

  !بينيم مي
  .ــ جناب سروان

گوتمان نگاهي به سرجوخه هيتلر که سالم نظامي داده بود انداخت، از فرط الغري توي               
 خالصه  :ها گودافتاده، سبيل درهم     اش به رنگ سرب، چشم      هايش غرق بود، چهره     لباس

  اش را از او بگيرد؟ توانست تنها دليل شادي آيا مي. يک بدبخت
 شـما را بـراي دريافـت    ... به شما اعالم کـنم کـه   ...ــ امربر هيتلر، شما را خواستم که      
  .ام نشان صليب آهنی معرفي کرده

از سر ناباوري شروع    . ي امربر درخشيد، پوست صورتش از فرط احساسات تازه شد           چهره
  .دن کردز به مژه

  . در آينده...ی يک خواهيم ديد براي درجه.  صليب آهنی درجه دوطبيعتاًــ 
  .گوتمان چرخيد، از برانگيختن احساسات امربر، تقريباً معذب بود
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  .توانيد برويد ــ مي
روزي که صليب آهنی را دريافت کـنم، زيبـاترين روز زنـدگيم             . ــ ممنون جناب سروان   

  .خواهد بود
جـا، مـال      اين سـگ، آن   . لياقتش را داريد، هيتلر، شما لياقتش را داريد       . مــ ترديدي ندار  

  شماست؟
  .کنم دارم تربيتش مي.  پيداش کردم، گم شده بودها وسط خندقــ بله جناب سروان، 

  .ــ بسيار خوب، بسيار خوب
  .ــ اسمش را گذاشتم فوکسل

تـوانم     مي ...کنم   فکر مي  تا موقعي که مزاحمِ نيروها نباشد،     . ــ بسيار خوب، بسيار خوب    
  . بپذيرم...دوست شما را

  .کند ــ دوستش دارم، فقط از من اطاعت مي
تاباند تا    اش را جلوی سبيلش گرفت، وانمود کرد آن را مي           انگشت اشاره . گوتمان نشست 

دوستش دارم، فقط از مـن اطاعـت        «. به خود حالتي بدهد، ميان ترحم و تمايل به خنده         
چاره، از بس که فقط اطاعت کرده، حاال او هـم نيـاز دارد کـسي را                   ي اهريمنِ ب  »کند  مي

. هيتلر نقش جناب سروان را داشت، و سگ هم سرباز         . داشته باشد که به او دستور بدهد      
 نـه عـشق، نـه، فقـط جبـران      ...چرا زودتر به اين قضيه فکر نکرده بود؟ جبران مافـات  

  .مافات
گيرش بـود، باعـث       خشي از شخصيِت آسان   انداختن، که ب    کرد دست   گوتمان احساس مي  

 ...رفـت از خنـده بترکـد       طي دو ثانيـه مـي     . خواهد شد جايگاه جديش را از دست بدهد       
  .دستمالی از جيبش درآورد و وانمود به عطسه کرد

  .جناب سروان. ــ عافيت باشه
. »عافيت باشه، جناب سـروان    «:  استعداد غريبي در جمالت احمقانه دارد      واقعاًاين هيتلر   

  .ناگاه گوتمان دوباره عطسه کرد به
  .توانيد برويد ــ ممنون، امربر هيتلر، مي

  ــ جناب سروان، اين مال شماست؟
. ی را که از جيب جناب سروان به زمين افتـاده بـود بـردارد              ي هيتلر دوال شد تا تکه پارچه     
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  .متوجه شد کَپيه است
خواسـت    دلـش نمـي   . کـرد اش را گرفـت و پنهـانش          گی عـرقچين    گوتمان، با دستپاچه  

کرد، نه به     شان مي   به عنوان آلماني فرماندهي   . سربازانش چيزي در مورد اصليتش بدانند     
راحتـي جايگـاِه      قدر نژادپرستي در ميان عوام بود که ايـن مـسئله بـه              آن. عنوان يهودي 

  .فرماندهيش را فروکاهد
چه بـدان       رسيد آن   ميچنان لبخندي به لب داشت و به نظر ن          نگاهي به هيتلر کرد که هم     

هيتلر يـک   ! گير يک ضديهود نيافتادم   ! چه شانسي «. پی برده اثري رويش گذاشته باشد     
  .»نوع مکانيسم غيرانساني است، ولي ضديهود نيست

بايـست محرمانـه      چه در اين دفتر ردوبدل شـد مـي            البته آن . توانيد برويد   ــ ممنونم، مي  
  .زنم ب آهنی حرف ميطبعاً از پيشنهادم در مورد صلي. بماند

ش سگش رفت، گويي سگ پيشاپيش فهميده باشد صـاحبش مـدال            يزماني که هيتلر پ   
ي   هيتلـر درگوشـش همـه     . برايش جشن گرفتـه بـود     : صليب آهنی دريافت خواهد کرد    

وگوهايش را نجوا كرد، سپس شروع بـه تعريـف از خـود از زبـان سـروان                    جزئيات گفت 
داشت، عاشق سروان گوتمان بود، نماِد يک افسرِ          ميهيتلر ارتش را دوست     . گوتمان کرد 

مثل هميشه،  . گي  دار، فعلِ برازنده    هيکل، قوي، صدايي خش     تيپ، خوش   عيار، خوش   تمام
  .رسيد با او موافق است آهنگ به او داشت ولي به نظر مي فوکسل توجهي ناهم

طي تمام شده   حال بود که سه روز مرخصي اجباريِ مأموران ارتبا          خصوص خوش   هيتلر به 
  .رفت بود و از امشب دوباره براي مدت سه شب به مأموريت مي

هايش   رنگش را درآورد و يادداشت      ی زيتوني   کردِن خود براي حمله، دفترچه      به قصِد آماده  
بـيش از هـشتاد درصـد       : از ابتداي نبردها، حساب هنگ خودشان را داشت       . را مرور کرد  

االن فقـط   . د سـه هزاروششـصد نفـر بودنـد        وقتـي رسـيدن   . سربازان کشته شده بودنـد    
شـان    بايست حذف   هايي هم بودند که مي      البته کشته . ششصدويازده نفر باقي مانده بودند    

هـا را بـا دشـمن         هاي سـاکس و وورتنبـرگ، مـونيخي         هنگ: ی يک اشتباه    کرد، نتيجه 
شـد    تر از ايـن نمـي       بيش. خطا .ها را زير آتش گرفته بودند       انگليسي عوضي گرفته و آن    

هـا ـــ      تر باشند ـــ جنـازه       بايست از همه خشمگين     ها که مي    تازه، آن . شان را گرفت    يقه
. ريـزي بزرگـي بـود       هرحـال خـون     بـه . ديگر در وضعي نبودند که بتوانند اعتراض کنند       
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ي بلکه ي رفتن عده که چيزي که هيتلر را بيش از هرچيز شيفته کرده بود نه ازدست      آن  حال
  . که ماندند بودکسانيود، يا بهتر است گفته شود يي ديگر ب ماندن عده

 هرگـز بـه او دسترسـي    هـا  کـه گلولـه  چطـور بود  . ي خطرات را از سر گذرانده بـود         همه
شـد؟ چـرا      شده هميشه از کنـار او رد مـي          ها و يا منورهای شليک      ؟ چرا ترکش  نديافت  نمي

 را در مقابـل ايـن       همواره خود ؟  جستند  از او دوری مي     خمپارهگلوله های توپ و     هميشه  
  .ديد استفهام می

دو هفته پيش، روز روشن، دور ازجبهه، نزديـک سـتاد فرمانـدهيِ فرومـل، مـوقعي کـه                   
بمباران کرکننده کمي رو به آرامش رفته بود، به سمت اتومبيل کلنل ليست رفته بـود تـا        

يده بـود،   ها دراز کش    راننده، که در بيست متري اتومبيل توي چمن       . نگاهي به آن بياندازد   
گلوله تـوپی روی    . يي با او صحبت کرد      هيتلر ايستاد و سي ثانيه    . صدايش کرد وسط راه   

جايي که، اگر به راننـده جـواب نـداده بـود،      درست همان .  را نابود کرد   اتومبيل افتاد و آن   
قطعات موتور که هرکـدام بـه       : پاره باقي نماند    يي آهن   بايست باشد، چيزي به جز تکه       مي

  .خاست هاي آتش گرفته برمی ده بودند و دودي سياه که از چرخجايي افتا
  تصادف؟

دويد، آيـا     ها مي   چند شب بعد همراه اشميت و باخمان براي رساندن فرمانی داخل خندق           
زمـين زيـر    . تصادفي بود که اتفاقي باورنکردنی افتاد؟ توفان آتش امان همه را بريده بود            

غرش انفجارات  . کردند  ها در ظلمت نورافشاني مي    منور. لرزيد  ها مي   ی انفجار توپ    ضربه
سـه  . کـرد   ها فرو مـي     ها و بدن انسان     ي درخت   دريد و قطعاِت آهن را در تنه        شب را مي  

شـان    پـشتي   هايشان را زير کوله     چسباندند، سر و شانه     امربر هرازچندی سينه به خاک مي     
چيز   ُپرقدرت رگباري که همه   تيز و   : زير باراِن گلوله بودند   . پشت  کردند، مثل الک    فرو مي 

با توجه به صداي تيـز      . باز هم يکي ديگر   . هيتلر به سمت راست غلت زد     . کرد  را درو مي  
 پايين روي او    قرار گرفته و گلوله       خمپارهدر مسير سقوط    آمد، فهميد که      يي که مي    گربه

 چيز سنگينی درست کنار دست راستش فرود آمد، طـوری کـه زمـين را بـه                . خواهد آمد 
  .خمپاره عمل نکرده بود. وخُل روي سروصورتش ريخت خاک. ارتعاش واداشت

  اصالً چرا درست همين خمپاره منفجر نشد؟
  تصادف؟
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  بايست از حفاظت حرف زد؟ آيا نمي
  .ر که ِگرد هيتلر کشيده شدهيي حفاظتي غريب و نفوذناپذ پرده. بله

ـ  رسيد قصِد شروع حمله     یها خيلی سنگين بود، به نظر م        ها و فرانسوی    آتش انگليسی  ی ي
  .ويرانگر داشته باشند

 بـسته بـود کـه آن زمـان بـرای لجـستيک و               فـورنس هيتلر سگش را پشت ساختمان      
در آنجـا هيتلـر،    .و به سرعت بـه فرومـل رفـت   شد،    های اداری از آن استفاده می       بخش

شه هميـ . اشميت و باخمان را به پايگاه فرماندهی در خطوط مقدم جبهـه اعـزام کردنـد               
ها هـم   کردند تا مطمئن باشند اگر يکی از آن ها را گروهي روانه می براي انتقال پيام امربر  

  .تير خورد ديگران پيام را برسانند
با ورود به ساختمان هيتلر احساس غريـبِ        . شان را به انجام رساندند      دشواري مأموريت   به

دار؛   لـه يچراغـي فت  دهانش بـدطعم بـود، مثـل سوسـوي          . وار و بيگانه داشت     چيزي موج 
شـايد  ! خدای من، اگر امشب جنگ را ببازيم      . رسد  کرد اتفاق ناگواري فرا می      احساس مي 
لبخندي زد، چند . دانم نمی. جنگ است. نه. يک کسي فوکسل را باز کرده    . هم فوکسل 

هايش فرو    ی شبانه را درون شش      قدمي از بنا دور شده، نفس عميقي کشيد و هواي تازه          
  .داد

  . به زمين پرتابش کردانفجاري
 .و درون ساختمان منفجـر شـد   ی توپی درست به ساختمان فرماندهي اصابت کرد        گلوله

پاهـاي  . هـاي خردشـده     سينه. شده  هاي داغان   کله.  پيکرهاي خونين  .يک قصابی کامل  
اشـميت  . ها، امربرها، دو سرگرد، يک فرمانده       جا بودند، تلفنچي    افراد زيادي آن  . شده  قطع

 هـم   قابل تـشخيص   حتاهاي ديگران     مانده  جا مانده بودند، در ميان باقي        همان و باخمان 
. ها و قطعاتشان را بيرون بياورنـد        ي جنازه   دو ساعت طول کشيد تا توانستند همه      . نبودند

. کردنـد  ها را لگدمال مي شده روي خاک هاي خون پخش وآمد لخته   ها در رفت    برانکاردی
هيتلـر ايـن بـار      . ده بود که هنوز سر پا بودنـد       يي چسب قطعات پوست سوخته به ديوارهاي    

او حفاظت شده   . دانست که مصونيت او تصادفي نيست       مي. توانست ترديد کند    ديگر نمي 
. يي فراانساني اين احساس را به او داد و مجبورش کرد ساختمان را ترک کنـد                 اراده .بود

شود جنگ    کند، موجب مي    گ مي پيمانی ميان او و کائنات بسته شده که او را توانا به جن            
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  .را ببرد و زنده از آن خارج شود
  .سروان هوگو گوتمان مغشوش و نگران به محل رسيد

همين چند لحظـه    . تائيدي مکرر بر تفکراتش دريافت کرد     . هيتلر با ديدن او از جا جهيد      
ر شده، زيـر آوا     قطعه  اش هم در ميان اين جمعِ قطعه        پيش ترس اين را داشت که فرمانده      

ی آن    دهنده  يي نديده بود، اين امر نشان       اگر سروان گوتمان از انفجار خمپاره صدمه      . باشد
  .بود که هيتلر حتماً صليب آهنينش را دريافت خواهد کرد

اش را    خبـری دوران کـودکی      همـان بـی   . کـرد   سرنوشت برايش فرش قرمز پهـن مـي       
 در برابر انرژی و توانـايی       چيز قادر به مقاومت     يافت، همان احساسی که گويی هيچ       بازمی

  .او نيست
او . توانست تـصادفی باشـد      نمي: نه، حاال ديگر مدرک داشت، مدرکي که مکرر شده بود         

تقـديری  او  : او مثل ديگران نبـود    . نماياند  ی بختش راهي را به او مي        ستاره. برگزيده بود 
  .شِ رو داشتي پدگرگونه

  
*     *     *  

 
  .ر بودسرما هم درست مثل آتش مرگبا

. کـشت   ی خاک موقع اصابت به زمين درست مثلِ ترکش خمپاره آدم می             زده  قطعات يخ 
يـي سـوخته و      ی کچـل بنـد کـرده بودنـد، تپـه            از سر شب تا حاال، منورها به ايـن تپـه          

  .خاکسترشده، پوشيده از سرباز، زخمي و جنازه
بختانه تـداومي    خوش.گير کرد ، نيومن و برنشتين را غافل. رگباري از گلوله آدولف ـ هـ 

ی خـاک بـه       زده  هـای يـخ     خراش بـه پرتـاب تکـه        نداشت؛ در ميان صدايي تيز و گوش      
  .سروصورتشان بسنده کرد

  :برنشتين گفت
  !ــ زکي

  :آدولف گفت
  !ــ حيف
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يافتنـد، سـه مـرد وانمـود      هربار که از خطري نجات مي: اين تکيه کالم طنزآلودشان بود   
  .اند کردند که متأسف شده مي
  ! زکيــ

  !ــ حيف
ـــ زنـده      گرفتند ــ پيروزي خودشـان، نـه آلمـان          شان را جشن مي     به اين شکل پيروزي   

  .ماندن
ديد گريـزان از خـرد، در    هر شب سربازاني مي. شد آدولف بي آن که متحير باشد شاد مي   

هـايي بـر زبـان        کـشيدند، فرمـول     لحظات پيش از نبرد، دعاخوان، صليب بـر خـود مـي           
فـشردند کـه    آويختند و يـا در دسـت مـي    م يا ديگر ابزاري را بر خود مي       آوردند، طلس   مي

بـه درگـاه    . چيـز تـصادفي اسـت       همه. چيز باور نداشت    حامل شانس بودند؛ و او به هيچ      
کامالً اتفاقي به اين هنـگ منتقـل        . چيز اتفاقي است    همه. توان دعا کرد    تصادف که نمي  

اتفاقی به دنيـا  . ی توپ هستيم   انتيمتری گلوله کامالً اتفاقی در ده متری يا دو س       . ايم  شده
. انتظار چيـزي را نداشـت     . چيز باور نداشت    آدولف به هيچ  . ميريم  اتفاقی هم می  . يميآ  می

داد، به نحوي غريـزي       خود به تحوالت اطرافش واکنش نشان مي        هر شب، بدنش خودبه   
رنـده باشـد، بـا      گي  آدولف تنش را رها کرده بود تـا تـصميم         . گرفت  مقابل خطر سنگر مي   

پس تنها به يک اصـل وفـادار        . ن که ذهنش هيچ کاری برايش نخواهد کرد       يآگاهی از ا  
  .تفاوتي بي: ماند مي

.  غـرق بودنـد  تقـديرگرايی در اقيانوسـي از . برنشتين و نيومن هم همين فلسفه را داشتند   
ر چـه  ايـن بـراي نااميـدي بـود اگـ     . شود؛ ديگر منتظر چيزي نبودند چه بايد بشود مي   آن

آهنـگ    اين نااميدی سرد، آسان و هـم      . خصوص که دردآور بود     به. اميدی با خود نداشت   
  .رساني نزد آنان بود تنها چيز قابل کمک

  .ــ زکي
  .ــ حيف

چيزي که براي   . پيش از آن آدولف براي اولين بار با برنشتين و نيومن مخالفت کرده بود             
  .دتر از باقي جنگ آمده بو يي به نظرش زشت لحظه

ساله مقابلش به زانـو   جوان نوزده. هنگام يکي از حمالت در خندق، آدولف اسيري گرفت        
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افت کـه دشـمن تقاضـاي       يآورد، در   افتاده بود، هرچند آدولف چيزي از فرانسه سر درنمی        
اما تفاوت بزرگـي اسـت      . توانست او را بکشد     آدولف انتخاب داشت؛ مي   . کند  بخشش مي 

ـ ش پاير و سالخیِ انساني که پها از دو   ميان شليک به سايه    ت چـشمانش از تـو تـرحم    ي
هـر  . آدولف تسليم شده بـود    . خورد  هايت گره می    اش به نفس    های زنده    و نَفَس   طلبد  مي

برای گرفتنِ  : کرد، ولي به دالئلي متفاوت      سرباز ديگري هم بدون ترديد مثل او عمل مي        
چي    بخشيد زيرا از نظر او مسلسل      آدولف او را  . گرفت  ها تعلق می    ی به آن  ي هر اسير جايزه  

  .رسيد اش به پايان می ی پيکارگری جا وظيفه ديگر در خطر نبود، و از اين
گر سربازها او را زيـر بـاران فحـش گرفتنـد، آب دهـان بـر       يُبرد، د اسير را که با خود مي   

کردند کـه بـاالخره صـاحب     ی نفرت خود را نثار دشمنی می  ريختند، همه   سرورويش می 
طـی  . ديگی و مضحکه هم کش      کردند، کار حتا به لوده      او را استهزا می   . ی شده بود  ي چهره

گـان تبـديل بـه غـول          پاافتاده مثل همه، در چشم همـه        چند دقيقه جوانی عادی و پيش     
  .ودمی شد شاخ بی

گران افـزوده     آهنگ مضحکه   ها هم به ارکستر هم      نيومن و برنشتين رسيدند و صدای آن      
  .شد

داشـت همـين    اگر مار هم لـب و دهنـی مـی   . جاني. ا ديديد؟ کوچک ــ لب و دهنش ر    
  .شد شکلی می

جونش خيلي ناراحتـه،      حاال مامان . مامانش هم براش اتو کشيده    . ــ شلوارش چي؟ قرمز   
  . شدهرحم ی بیها اش اسير آلمانی از اين که بدونه عزيزدردونه

  .ها ديگر نه شما: کنم تمنا می! نه! ها ديگر نه ــ شما
پاهايش را از هم باز کرده و جلوی اسـيرش ايـستاده            . معرکه پريد وسط    منزجرانهلف  آدو
  .خواست مانع دسترسی آنان به او شود گويی می. بود

توانيد با او فرانـسه حـرف         اول از هرچيزی شماها می    . تو نه نيومن  . ــ نه، تو نه برنشتين    
  .ها که بلديد بزنيد، شما

  .ام پاک شده  فرانسه از حافظه1914 ژوئيه 28از روز . ــ من ديگر فرانسه بلد نيستم
  .جنگ دوستانش را از او گرفته بود، هرچند هنوز زنده بودند. زده بود آدولف وحشت

در خـروج از    . رفت و زنداني را تحويل افسر نگهبان داد که او هم زندانی را منتقـل کـرد                
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  .دساختمان برنشتين و نيومن برای توجيه خودشان منتظرش بودن
جـا چيـز       از تـو ايـن      ايم، باور کن کمی بـيش       جا بوده   تر از تو اين     ــ آدولف ما مدتي بيش    

  .ميا آموخته
  .ی کارند ــ نفرت و بدخواهی الزمه

قـوانين  . ن که خصوصيات اجتماعی به خود بگيري      يــ بايد بخشي از گله بشوی بدون ا       
  .کنی يا از ارتش فرار میشوی،  گله را بايد رعايت کرد، ابله شد، وگرنه ديوانه مي

  ...وگرنه. بايست پست انديشيد، غلط، عامی چنين می ــ هم
  :آدولف پاسخ داد
  .خواهم بپذيرم جنگ تا اين حد شماها را تغيير داده باشد ــ متأسفم، نمی

گفـت    قابل ترحم شده بودند، سکوتشان مي     .  انداختند پايينبرنشتين و نيومن سرشان را      
  ...آوردنش زبان بهاز اينجا تا ولی . دهند که به آدولف حق می

ی که در اثر اين اتفاق ميانشان       ي ی نبرد بازگشتند، با فاصله      آن شب، سه دوست به صحنه     
  .اند گر شدهيد کيی  بسته تر از سابق هم رسيد کم حايل شده بود و به نظر می
تـوپ  هـای     ضـربات گلولـه   متـوالیِ   های خندق زير کوبشِ       پشت سرشان يکی از ستون    

بايست داالن را تخليه      می. ها شد   ی حجم آتش متوجه آن      همه. طاقت نياورد و فرو افتاد    
  .کردند می

  .های کناری پريدند به داخل يکی از داالن
  .بست بود اما بن

  . و شروع به دويدن کردنده خارج شدخندقاز 
  .صدای سوت. درخشش. انفجار

دردی . آمـد   کشی شد که بـه سـويش مـی        تر از ثانيه متوجه تر      ی کوتاه ي آدولف در لحظه  
شـوکی چنـان قـوی      . جرأت نداشت باور کنـد    . ی معده به جانش ريخت      شديد در ناحيه  

. رسـيد . به دويـدن ادامـه داد     . احساس کرد که گمان ُبرد به دو قطعه تقسيم شده است          
جـرأت  . باز هـم دويـد    . ترسيد  می. اش ببرد   هايش را به سمت معده      جرأت نداشت دست  

احـساس  . اش خـيس اسـت      کت برزنتـی  . کند تانش به سمت خود را پيدا می      آوردن دس 
  .بايد بپذيرد که زخمي شده. زند کند خون از ميان انگشتانش بيرون می می
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آور فرصـت ديـدنش را بـا          حيـرت   یي گونه  به. ی به کتفش نشست   ي در همين لحظه گلوله   
  .ی سبزرنگ به پرواز درآمد ی پارچهي دقت تمام داشت، تکه

  .ی شديد چشمانش را خيره کرد و سپس ديگر هيچ نديدنور
  .تلوتلو خورد

  .دافرو افت
  .مرد

  
*     *     *  

  
  شبی لطيف،
  شبي مقدس،

  جا، آرامشی حاکم بر همه
  .خندد کودکی مي

  
رفـت، لـرزش صـدای        گان باال و باالتر مـی       صداي ملتهبِ سرود که زير سوسوی ستاره      

نعره . داشت  چنان که خودشان را نيز به حيرت وامي       مردان در اثر احساسات آهنگين بود،       
ی   ی از سر درد ــ صدايی بود که همه          ی از سر ترس، نعره      ی تحكم، نعره    نعرهنه  نبود ــ   

خانـه، رگبـار مسلـسل ـــ را بـه       ها، غرشِ توپ صداهای برخاسته از فلز ــ شليک گلوله      
بودند؛ صداهايی شکننده و    داشت، صداهايی که به ناگاه بر جنگ ظفر يافته            سکوت وامی 

توانستند باور کنند وقتی موسيقی شدند صاحبِ چنـين قـدرتی             نامطمئن،که حتا خود نمی   
هـای بـسياري حامـل     زبان. گرفتند شان را ميان دو جبهه به کار می     آهنگی  هم. شوند  می

 Holy Night،Stillشمارِگسترِ موسيقی و  ی صلح  معجزهنه حامل، ولي، ندکالم بود
Nacht،Douce Nuitشدند، آهنگين، مهيج، سوزناک   همه در يک جمله حل می

 خوانیزده، ولي مردان با سـرود       آسمان سرد بود، زمين يخ    . داشتن کريسمس   برای گرامی 
ايـن   هـاي قدرتمنـد     التهابی کامالً متفاوت و تقريباً زنانه در سـينه        . کردند  خود را گرم مي   

هـا    شدند، نفـس    رفتند، آوازها حساس و مهيج می     گ  ها دور می    گرفت، ترانه    باال می  مردان
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ی ايـن آوازهـای    گرفـت، آسـمانی، سـيال، و در زمينـه       آمد و از خواندن نيرو می       بند نمی 
ناگـاه صـدای کُـر      گـويی بـه     آلـوده،     ُپرطنين، زير صدای کُر اين سربازان پشمالو و ِگـل         

  .آمد کودکان به گوش می
هـايش را بـا دسـت         گـوش  درون خنـدق   تنهـا در اتاقـک    . شدت خشمگين بود    هيتلر به 

بس کريسمس ميـان نيروهـای آلمـانی، انگليـسی و             با تمام وجودش با آتش    . گرفت  می
هـا مقابـل    ونشان درون خنـدق  نام ی بیي فرانسوی مخالف بود؛ گويی نيروهايی در منطقه    

. گر را بفشارند و اوراد مذهبي بخواننـد       يد  کين که دست    يهم صف کشيده بودند براي ا     
  .کوبيد  فرط خشم پا به زمين میاز

  !ها باشد ــ وسط جنگ هرگز نبايد جا برای اين حرف
کـرد، بـی آن کـه چيـزی بفهمـد         فوکسل آرام به زمين تکيـه داده، هيتلـر را نگـاه مـی             

  .خاراند هايش را می گوش
  

*     *     *  
  

  !ــ ببريدش
ـ  پارچه ها تکه ی که برانکاردیي درست لحظه. آدولف ـ هـ  خـونريزی  درونـش  او ی کـه  ي

دويدند تـشخيص     توانست نيومن و برنشتين را که کنار برانکارد می        .  را کنار زدند   کرد   می
خواسـت بـا    . شان را تا آمبوالنس همراهـی کننـد         خواستند دوست   بدهد، بدون ترديد می   

ی بدهد که هنوز زنده است، ولی هيچ صدايی از گلويش   ي ها نشانه   ها حرف بزند، به آن      آن
درون خـودش فريـاد     : فهميـد   آدولف نمی . کرد  يک از اعضايش کار نمی       نشد، هيچ  خارج
ـ  که هيچ زد و بازويشان را گرفته بود؛ درحالی        می ک از ايـن چيزهـا در واقعيـت صـورت     ي
  .گرفت نمي

  !دوباره چشم باز کرد! ــ ِاه، نگاه کن
اشـکی  . دنـد برنشتين و نيومن توي آمبوالنس، نگران و افسرده روی آدولف خم شده بو            

قدر وضع خرابه؟ بـه       يعنی اين . شد  هايشان منتظر فروريختن بود، ديده می       که پشت پلک  
 خيلـی عجيـب بـود آدولـف         ام و خود متوجه نيستم؟      آيا مرده . نظر اوضاع پريشانی دارند   
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قـدر احـساس راحتـی        ها پيش اين    حتا از ماه  . کرد و خيلی سبک بود      دردی احساس نمی  
  ؟ مواد مخدر بهم زدناند؟ ن تزريق کردهچيزی به م. نکرده بود
  .شه حالت خوب می. ، آدولفشه درست میچيز  ــ همه
  .زودی باز هم با هم خواهيم بود، نگران نباش ــ به

خـود پـيش      چيـز خودبـه     ، همـه  کمی دندان روی جگر بگذار    . ی تحمل کن  ي ــ چندهفته 
  .رود می

  شنوی؟ می. يميآ ــ موقع مرخصی به ديدنت می
  شنوی؟ می. شويم تايی دور هم جمع می يم و باز هم سهيآ ــ می

  .آدولف. ــ دوستت داريم
  شنود؟ به نظر تو صدای ما را می. ــ دوستت داريم

ی توانی که در وجودش باقی مانـده بـود بـه              توانست پاسخ دهد، ولی با همه       آدولف نمی 
پريـده،   اش رنـگ  هن کـه چهـر  يشوند؟ يا ا الاقل متوجه لبخندش می. زد ها لبخند می    آن

ها ديده بود؟ آيا او هم همان  ی زخمی طور که بارها در چهره حس است، همان خالی و بی  
های خوابيده روی سنگ قبرهـا را دارد؟ ولـی خـودش     رنِگ مجسمه   حسی خاکستری   بی

اش ذکاوتمندانه    احساساِت پنجگانه . کرد  بيش از هر زمان ديگری احساس هوشياری می       
کردنـد، بـوی کلروفـورم،        شده در دور و برش حس می        تارهای پيچيده اش را در      نیيسنگ

  .ی دو دوستش باالی سرش خطوط درهم چهره
  :ی آمبوالنس فرياد زد راننده

  !افتد ــ پياده شويد، ماشين راه می
آدولف دريافت که در اوضاع عادی نبوده است؛ از         . برنشتين و نيومن از نظرش دور شدند      

انی که در آن خبری از جنگ نيست، جايی که ديگر او نگرانـی              آمد، جه   جهانی ديگر می  
نخواهد داشت، دنيايی که در آن عضالتش از سرِ نگرانی منقبض نخواهد مانـد، دنيـايی                

هنوز .  زند، جاودانه رسد زمان چرت می ظريف، مرفه، دنيايي از پرِ قو، جايی که به نظر می 
 غـم ها ــ درد يـا        ی ديگر احساس    مهه. گفت   را ترک می   رگزنده بود و داشت داالن م     

  .ترِک دوستانش ــ همه زير وزِن تسکينی بزرگ دفن شد
 پـايين کنان بـاال و   بندان و بمباران سرفه     شده در اثر يخ     های ويران   کاميوِن پير روی جاده   
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پـاره    تـنش در تمـام اجـزای خـود پـاره          . گشت  با هربار باال پريدن، درد باز می      . رفت  می
  ؟يا شايد هم اين حاصل تب بود. لرزيد می از سرما. شد می

نش سـه چهـار     ياز فرط درد به دنيای واقعی بازگشته بود، آدولـف متوجـه شـد در طـرف                
  .  آمبوالنساخلتحت مراقبت دو پرستار نشسته داند،  برانکارد روی هم گذاشته شده

ر لحظـه   انـدازهايی کـه هـ       گفت، بـه دسـت      راه مي   هاي جاده بد و بي      چوله  راننده به چاله  
انگار جاده را به خاطر آزردن سرنشينان       . کردند  ون را تهديد به پنچری می     يهاي کام   چرخ

ـ شد، زد زير آواز و        هموارتر    كاميونش فحش بدهد و بعد که جاده         ی وينـی را      ک نغمـه  ي
  .کرد زمزمه می

هـای ناگهـانی گـاه چـون          جهش. آدولف تبديل به موج شده بود     . شد  درد کم و زياد می    
. داشـت   رحمانه روی زخمش به پيچش وامی       داد، و گاه بي     آرامی تکانش می    ی به ي هگهوار

  .زد موج می
ديد، تنها يکی، که در ظلمت آسمان قيرگـون         ی را می  ي از سوراخي در چادرِ کاميون ستاره     

ی   ستاره. جاست  گمان داشت که اين ستاره فقط برای خاطر او آن         . زد  زده سوسو مي    و يخ 
  .اعتنا خونسرد و بی. و سفيدُرک . اميدش بود

آرامـی    بـه . ره شـد  يعواطف بر آدولف چ   . گذاشت  کنان شب را پشت سر می       راننده زمزمه 
اين والس به حدی شاد بود که دل آدمی را عميقاً به            : تأثير والس وينی بود   . کرد  گريه می 
  .آورد درد می

  
*     *     *  

  
  .ترسيد هوگو گوتمان از آن پس از او می

ن که حق بـا اوسـت و        ير انتهاي اتاق سيخ ايستاده بود، سرخ شده بود، اشباع از ا           هيتلر د 
  .حاضر به سکوت نبود

  !دهم که شوندورف فراری است به شما اطمينان می! ــ فراری است
خواهد فحاشـی کنـد چـرا کـه اگـر           قدر دلش می     هر چه  هيتلر سروان اجازه داد که امربر    

حوصله بود بـا      مثل هميشه هروقت که بی    . شد   می کردند تندخوتر   مجبور به سکوتش می   
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چيز مثل لمس خود و يـا ديـدن تـصوير مرتـب و                هيچ. رفت  انگشتانش با سبيلش ورمی   
  .داد شيک خود در آينه به او اطمينان خاطر نمی

دسـت    بـه   زمينـی را دسـت      ها پـيش دشـمنان رودررو تکـه         از ماه . شد  جنگ طوالنی می  
مرداِن هر دو طرف خسته     . نشينی  روز بعد صد متر عقب    کردند، بيست متر پيشروی و        می

اجبار در يک موقعيت مانده بودنـد، احـساس کـسانی را              و فرسوده شده بودند؛ بس که به      
. ن که بميرند  ياند که از آن راهی به خارج نيست، مگر ا           داشتند که در قفسی به دام افتاده      

 به همان موضعی اعزام كـرده       ها را پس از مداوا      فرماندهی خطايی مرتکب شده و زخمي     
داوری و    ايـن امـر موجـب تائيـد ايـن پـيش           . گان خالی گذاشته بودند     شده  بود که کشته  

شوند تا مرگ اين      درنتيجه برانگيختن اين احساس شده بود که به اين موضع منتقل می           
بازان گاه، حتا سر  . شد  ناگاه صدای اعتراض بلند می      به. بار کار ناتمامش را به پايان برساند      

  .کوشيدند فرار کنند سالم می
آيا خودش هرگز   . کرد، هرچند وظيفه داشت محکومشان کند       هوگو گوتمان درکشان می   

ی اين مصائب را نديده بود؟ شمار اندکی از سربازان مخفيانه ناپديد              رؤيای رهايی از همه   
تـر    وشـمندانه تعدادی راهی ه  . ها دستگير و تيرباران شده بودند       بسياری از آن  . شده بودند 

ها   کردند، که راهی جز انتقال آن       خودزنی، خود را طوری زخمی می     : برای فرار يافته بودند   
  .به پشت جبهه نبود

چنان اشتياقی به جنگيدن برای ميهن داشت که آخـرين نفـری بـود کـه                  امربر هيتلر آن  
ادنـد و   از بخت بد روزی اين تقلب را برايش توضيح د         . توانست به سربازان شک ببرد      می

هـر صـبح بـا      . بـرد   ها را زير سئوال می      کدام از زخمی    آلوده اعتبارِ هر    از آن موقع او خشم    
حل خـوبی بـرای    او راه. کرد رسيد و شروع به تحقيق می ها می   مأموران همراه آمبوالنس  

شـليک از نزديـک     : برداشتن واقعی در حين نبرد يافتـه بـود          ها از زخم    تشخيص خودزنی 
  .شد  اثر باروت روی پوست تن میموجب باقی ماندن

کردند ــ    اين مالک پس از چند هفته ديگر جا افتاده بود ــ هرچند برخی آن را انکار می                
در همين حال سربازان شجاع     . و چند نفری را هم برای ساليان طوالنی به زندان فرستاد          

درنبرد : ه بودند بردها نبود به فرماندهی شکايت        ی آن   و کسانی که چنين اتهاماتی برازنده     
تـوان اثـر بـاروت روی         گيـرد و نمـي      تن با دشمن، شليک از نزديک نيز صورت می          به  تن
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فرمانـدهی هـم، نگـران از شـورشِ جـدیِ           . پوست تن را حتماً مالِک خودزنی دانـست       
شدن دارد، از ايـن تحقيقـات دسـت     رسيد رو به جاودان  سربازان در جنگی که به نظر می      

  .کشيد
هـای   حـل  حل خودش را دوست داشت ــ او راه راه. جويد   هيتلر را می   خشم سراسر وجود  

 او بـه همـه      اهناگـ . ر بود يناپذ  کارنگرفتن آن برايش تحمل     آسان را دوست داشت ــ و به      
کرد، ناباورانه     می وارسی را   جان نيمهپيکرهای  .  دارند یميهن  های ضد   شک داشت که زخم   

شد، مفتشی شـده   های رنجور خم می ها و تن  زده از درون زخم     های بيرون   روی استخوان 
ها، بيزار و عصبانی، از فرماندهش خواسته بودند کـه            پزشک. بود در ميان جمع پرستاران    
  .او را از اين کار بازداشته بودهوگو گوتمان . او را از اين محيط دور کند
  :هيتلر در مقام مخالفت گفت

اش را از     د، آخر سر ارتـش آلمـان روحيـه        طور خودشان را ول کنن      ــ اگر اجازه بدهيم اين    
  .دهد دست می

  .برند ها باال نمی ی مردم را با انداختن ترس در دل ــ امربر هيتلر، روحيه
  ــ مخالفتی با غيرِت من داريد؟

کنـد؛    ی هستيد که آلمان به وجودش افتخـار مـی         ي شما سرجوخه . ــ من مخالفتی ندارم   
اگر همه مثل شما به وطن بـاور داشـتند، بـه            . صليب آهنی شما سندی است بر اين امر       

از ايـن پـس حـق    : دهـم  ، به شما دستور می   همين دليل به  . داشتيم  کس شکی نمی    هيچ
. گروه پزشکی بايد کارش را انجام دهـد       . ديها را کنترل کن     ها برويد و زخمی     نداريد صبح 

  .يدتوانيد برو حاال می. متوجهيد؟ در غير اين صورت به زندان خواهيد رفت
  .يد، جناب سروانيــ هرچه شما بگو

  .هايش را گرداند و از چارچوب در خارج شد هيتلر سالم نظامی داد، پاشنه
عجـب  .  يله شد و سـيگاری روشـن کـرد          هوگو گوتمان خسته و ازپاافتاده روی صندلی      

تـوان کنتـرل      شان می   ها را به خاطر دستورپذيری      شانس آوردم که اين جور آدم     ! فناتيکی
 لرزشی به تـنش افتـاد و        ...هايی دستوردهنده باشند     تصور کنيم اگر يک چنين آدم      .کرد

  .ی خاکستر گرفته متوجه شد که توتونش مزه
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*     *     *  
  

  .بيمارستان
آيا اين عمارِت بلند و تاريک قبالً هم بيمارستان بوده است؟ ِديـر نبـوده؟ يـا شـايد هـم                     

جـا بـال      ن سـفيد و چابـک هميـشه در آن         ي مذهبي؟ خواهران روحانی، کبـوترا       مدرسه
ـ خشِ کالهشان، از      سالن، در خش    به  زدند، سالن   مي  بـه زخمـی ديگـر     ک زخمـی بالين ي
کردند، بسياری مواقع ناتوان، و هر وقت هـم الزم بـود              گی می   رفتند و به آنان رسيده      می

  .قاطع، و همواره حاضر به کمک
  .بيمارستان

ی جنگ بود، او واقعيت دکـور را   او در پشِت صحنه. ودچيزی را فرا گرفته ب. آدولف ـ هـ 
هـای بـدلی بـه روی چـه           نمود، اين پنجره    ديد، چيزی که ديوارهای بدلی مخفی می        می

  .جا بود، بيمارستان واقعيت جنگ بود شد، بله، درست همين چيزی باز می
 که از ذکـر  ی اين خواهران شده به مراکز درمانی؛ همه وتبديل ی اين بناهای مصادره   همه

کـرد کـه    ی پرستاری رو بياورند، اثبات می    اند تا به حرفه     ی خود کنده شده     و دعای روزانه  
ومير،   ترين عامل مرگ    چون ابتدايی   جنگ هم . ترين هنرمند اين دوران است      جنگ بزرگ 

 نبـود در اختيـار   ی کـشتار  حرفـه هايی برای پااليش هر آن کـسی کـه مـشغول بـه               راه
ساخت، يکی را از يـک پـا،           مجسمه می  1ی باروک ي ت مثل نابغه  جنگ درس . گذاشت  می

ی دسـت يـا    مانـده  ی باقي ی کنده کرد؛ اندازه  ديگری از دو پا، بازويی، آرنجی محروم می       
مانده  پوسِت قطعات باقي. دريد، دشمنِ تقارن ها را می داد؛ چهره شده را تغيير می پای قطع 

ُبـرد، و      اندامی را در اثر خونريزی داخلی می       کرد؛ رنگ و روی     را سرخ، بنفش، سوخته می    
چه     داد؛ متنفر از همواری و مفتوِن هر آن         اندام ديگر را در اثر قانقاريا به سبزی گرايش می         

. های چرکـیِ بـاز      شده، اثر زخم بر تن، زخم       عاجی  خورده، پوستِ   ناهموار و خراشيده، بخيه   
نا به انداختنِ کاری پيشرفته به داماِن       نويس، توا   ی طرح اوليه و چرک      کننده  نخستين تهيه 

                                                 
هـاي آن،    گي  از قرن شانزدهم تا هجدهم ميالدي رايج بود و از ويژه          ـ سبكي در هنر اروپا كه       1

  )فرهنگ سخن. (آزادي در طراحي، شكوه فراوان، و تزئينات بسيار است
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مـرز در     ناپـذير، بـي     خيال، ظالم، سيری    مزاج، بی   دمی  مرگ در يک چشم به هم زدن، دم       
  .تصورات و انرژی

نگاهش به نگاه او وابسته بود، درسـت مثـل   . عاشقِ خواهر لوسي شده بود. آدولف ـ هـ 
 و درخشان، از تختـی      اکسی، تابن در سالن بزرگ، خواهر لو    . گردان به دنبال آفتاب     آفتاب

او نـشانی از يـک      داشت، چرا کـه       او خواهر لوسی را دوست می     . رفت  به تخت ديگر می   
هـای ُپـردرد کـه مـرگ زيرجلکـی در پـی               در اين قبر جمعیِ جوشنده از نالـه       . خطا بود 

خطـا،  . رو بـود    رساندن کار نابودگر خود بود، خواهر لوسی همـواره شـاد و خـوش               پايان  به
  .شادمانی. خطا. ی در جهنمي فرشته. مانیشاد

نـوری  . عجيب بود . درخشد  کرد می   شد، احساس می    وقتي لبخندبرلب به روی او خم می      
. آمده در اثر لبخند، ديگر پوست نبود، شـعاعی از نـور بـود               و پوستش، کش  . افزون بر نور  

. داردقـی  يتزر بيش از هر شفابخشی آدولف يقين پيدا کرده بود تماس با خواهر لوسی اثر  
رسيد که نگاه همـه   ساله که در پی جلب توجه مردان نبود و به نظر می          زنی بيست  توسط

گی و جلب توجه      ی معيارهای مردانه    همه. سر شده بود    آسيمه ،را به خود جلب کرده است     
زنان را از دست داده بود، تا جايی که وقتی متوجه شد اندکی کرک روی لب بـااليیِ زن                   

 است، از توجه به چنين چيزی خجالت کشيد، گـويی کفـری عظـيم مرتکـب              را پوشانده 
  .شده باشد

نگران عفونت داخلـی    . يک گلوله و ترکش خمپاره از تنش درآورده بودند        . عمل شده بود  
  .خيلی کار مانده بود. هنوز نجات نيافته بود. ريزی بودند، حتا شايد هم خون

های نهارخوری سـابق      آمد فعاليت   ش می به علت تب و لرزی که هرازچندگاهی به سراغ        
قـدر    رغم وضعيتش هنوز ايـن      به. کرد  درميان دنبال می    را که حاال خوابگاه شده بود، يکی      

  .نامه و اتاقِ انتهای عمارت: هوشياری داشت که دو ُعرف وحشتناک را درک کرده باشد
مـی بـه او   نر رفـت و بـه   وقتی که مجروحي نزديک به مرگ بود، خواهر لوسی نزد او می         

  :گفت می
  کنيد خوب باشد چندکالمی برای مادرتان بنويسيد؟ ــ فکر نمی

ـ  کند، نامـه    ر می يهايش را تحر    معموالً فرد زخمی متوجه نبود چه کسی آخرين حرف         ی ي
ی که صدها بـار بـاز و دوبـاره تـا     ي شد، نامه های اشک روی آن ريخته می  که سپس لکه  
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چـون    والنی از خود جدا نخواهد کـرد، آن را هـم          های ط   ی که مادرش سال   ي شد، نامه   می
. کند  ی ارزشمند و يادگاری از پسر مرحومش همواره چسبيده به تن خود حفظ می             ي قطعه

رفتـه را     های ازياد   با مهر انديشيدن به عزيزانش، با کمک خواهر لوسی که بزرگوارانه واژه           
ـ   مـرگ انـدک انـرژی بـاقی         کرد، جوان روبه    به او يادآوری می    اش را بـه ايـن کـار          دهمان

  .داد اختصاص می
ر، پرستاران تخت بيمـار را از سـالن بيـرون           يچندساعتی ديرتر، بر اساس روشی تغييرناپذ     

 »مرگ خانـه  «بردند و، چنان که حرفش بود، در اتاقی در انتهای راهرو که اسمش را                 می
  .نرسدگذاشتند تا فريادهای دردآورش به گوش  گذاشته بودند به تنهايی باقی می

همچـون  آيا باالخره روزی به خواهر لوسی خواهد گفت که او را دوسـت دارد؟ کـه او را                  
ی کـه   ي بختی  او چيزی از خوش   . بخشيد  دوست دارد؟ حضورش به او آرامش می      کودکی  

 »شـما را دوسـت دارم     «: اگـر بـه او بگويـد      . کـرد   تراويد دريافت می    از خواهر لوسی می   
هـيچ     يقيناً اين موضوع را بسيار عادی خواهد يافت و بی          گونه برخورد خواهد کرد؟ زن      چه

پس چرا برای هميشه در . »من هم شما را دوست دارم«: مخالفتی به او پاسخ خواهد داد     
کنيم؟ چرا برای ارتقا بـه ايـن رده از انـسانيت بايـد                گی نمی   چنين حدی از انسانيت زنده    

  چنين رذالتی را پذيرفت؟
  .آمد ت او میاتفاقاً خواهر لوسی به سم

ن کـه دهـان بازکنـد، خـواهر بـه           يمی خواست که با خواهر صحبت کند، ولی پيش از ا          
  :صدايی واضح و روشن به او گفت

  ی به مادرتان بنويسيد؟ي ــ قصد نداريد نامه
  

*     *     *  
  

اعتراض کرده  . او را مجبور به گرفتن مرخصی کرده بودند       . هيتلر از خشم ديوانه شده بود     
  .ناپذير مانده بود اما هوگو گوتمان سازشبود، 

  .ــ مقررات مقررات است؛ امربر هيتلر، شما حق يک مرخصی داريد
  .خواهم در جبهه بمانم ــ من می
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  .ی شماست که به مرخصی برويد ــ وظيفه
  خورم؟ ــ وظيفه؟ در پشت جبهه به درد کی می

  .کنيد  تجديد قوا می...ــ خب
  .ــ من حالم خيلی خوب است

کنيد و ديداری هـم بـا عزيزانتـان            کمی تجديد قوا می    ...ايد  ــ به نظرم کمی الغر شده     
  ...خواهيد داشت

آمد، و متوجـه شـد کـه          ی برای هيتلر نمی   ي جا هوگو گوتمان به ياد آورد که هيچ نامه          اين
  :ر به ميان آورديناپذ افکارش را مرتب کرد و دليلی خدشه. خراب کرده

  .کنيد ی ملّت آلمان را تقويت می رويد و روحيه ــ می
گوتمان شادان فهميـد راهـش را پيـدا کـرده و            . ناگاه جلب شد    اين بار هيتلر توجهش به    

  .سروته کرد گی شروع به بافتن مطالبی بی بدون آماده
کننـد،    هـا غـذا توليـد مـی         اند، آن   ــ در پشت جبهه هم ملّت در تالش و کوشش جنگی          

ملّت نياز دارد که سربازی قـديمی، مثـل         . کنند  تربيت می مهمات، سالح، سربازان جديد     
هـای    ها الزم است، که برايـشان از قهرمـانی          ی اين   ها بگويد که همه     شما، بيايد و به آن    

  .مان بگويد کننده  تعيين... های طورزنده از پيروزی سپاهيان ما بگويد، برايشان به
قدر که غلط بـود        آخرش، که همان   ی  با دورخيزی که با اين لفاظی کرده بود، روی جمله         

توانست بپذيرد  ن که اگر تنها يک سرباز هنوز مي   يمسخره هم بود، مکث کرد؛ با علم به ا        
  .ی جنگ خواهد بود، بدون ترديد آن فرد امربر هيتلر بود که آلمان برنده

 باز حريصانه همه    آمده و دهاِن نيمه     ی کش   درآمده، خطوط چهره    هيتلر با چشمانی ازحدقه   
  .با شوق مأموريت تازه را پذيرفت. کرد را تائيد می

  .روم ــ چشم جناب سروان، به مرخصی می
  .با قطار فردا خواهيد رفت. توانيد برويد ــ خوبه، مي

ی  حال بود که تـا چنـد هفتـه    خوش. شود گوتمان ديد که امربر هيتلر با فراغِ بال دور می 
  .ن آخرين دستورش به اوستينده ايآ
و . دستوردادن روش او برای اطاعت بـود      . خسته از دستور دادن بود    ت گوتمان   هرصور  به

  .خسته شده بودنيز کردن  از اطاعت
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*     *     *  

  
  برنشتين عزيز و نيومن عزيز

  يا
  نيومن عزيز و برنشتين عزيز

  .دانم از کدام يک از شما شروع و با کی تمام کنم نمی
ی ايـن اسـت کـه         المی بنويسم، چيزي که نشانه    اند که براي مادرم چندک      از من خواسته  

ام بـاقی مانـده       گـي   بايست تبی باالی چهل درجه داشته باشم و ساعات کمی از زنده             می
و نداشـتن   . گـی   سـاله   وشـش   ، مگـر نـه؟ مـردن در بيـست         اين هم از شانس من    . باشد

ـ   . گذاشـت ن که بتـوان آخـرين آرزوهـا را بـا آن در ميـان                يی برای ا  ي خانواده ن ولـی اي
کنم حق شکايت از آن       حتا فکر می  . آيد  پاافتاده به نظر می     بختی امروزه بسيار پيش     نگون

ی زيبـای خـواهر    خوابی تميز و سفيد و بـا داشـتنِ چهـره         باالخره، در رخت  . را هم ندارم  
شکم باد  توی ِگل و شُل، ميان دو خندق نخواهم پوسيد؛          . لوسی باالی سرم خواهم ُمرد    

، و بوی تعفن ناشـی از پوسـيدنم را          ده گان زنده گان را آزار نخواهد داد       کرده ام از گاز، دي    
ها پس از مرگم، بـا مـوفقيتي کـه در اثـر               تحمل نخواهند کرد، مجبور نخواهند بود هفته      

تر بوی تعفن     آورند، آهک زنده رويم بپاشند تا کمي کم         تصرف مجدد منطقه به دست می     
  .تميز نصيبم شد، مرگ در بيمارستانيک مرگ : اند حسابی لوسم کرده. بپراکنم

ن کـه بـه شـما بگـويم دوسـتتان دارم،            ينويسم برای ا    دوستان من، اين چندکالم را مي     
ـ غرور از ا  . روم چون شما را شناختم      سربلند و مغرور از اين دنيا می       ن کـه شـما مـرا بـه      ي

دوستي . استگيم بوده     د، و دوستيمان بدون ترديد زيباترين اثر تمام زنده        يدوستي برگزيد 
شـود، ميـان دوسـتان        که در عشق، از عشق سخن گفته مـی          درحالی. چيز عجيبی است  
ن که نـامش را     يدوستی را به جا آورديم، بدون ا      . شود   گفته نمی  سخنیواقعی از دوستي    

. مردانـه اسـت   . محجـوب اسـت   . صـدا   قوی است و بی   . بياوريم يا به شرحش بپردازيم    
ـ تر از عشق باشد، بـرای ا        تر و مستحکم    بسيار ژرف بايست    می. رمانتيسم مردان است   ن ي

سـرودنش در   کنند، نه در اظهار آن، نـه در           طور احمقانه کلمات را خرج آن نمی        که همين 
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 با جـنس    گی خوابه همتر از     بايست بسيار ارضاکننده    می. تشريحش در ادبيات  ، نه در    اشعار
در حال مرگ، به اين     . شود  یمخالف باشد، چرا که با لذت و خارش پوست خطا گرفته نم           

  .دارم اش می انديشم و گرامی راز بزرگ مسکوت می
ام، وقِت بـداخالقی،      والی ديده   های نتراشيده غرق در ِگل      دوستاِن من، شماها را با ريش     

ايـد و    پايان مبتال شـده     زدن، موقعی که به اسهالی بی       در حين خاراندن خود، گوزيدن، آرغ     
اگر زنی اين همه را به سرم       . ام  تان کم نکرده    داشتن   از دوست  یي با اين حال هرگز لحظه    

از خــود دادم،  اش مــی کــردم، فحــش شــدم، تــرکش مــی آورده بــود، يقينــاً دلخــور مــی
پـيش    از  ديدم، بـيش    پذير می   هربار که شما را آسيب    . اما شما را نه، برعکس    . راندمش می

 هرگز به اصالتی که دو دوست       غيرعادالنه است، مگر نه؟ مرد و زن      . داشتم  دوستتان می 
ی آنان در اثـرِ      رابطهگر را دوست نخواهند داشت، چرا که        يد  کيگر عالقمندند،   يد  کيبه  

ـال      . کنند  میهرکدام نقشی بازی    . گری به فساد کشيده شده      وسوسه بدتر، هرکدام بـه دنب
رف در عشق امنيتی نيست چرا که هرکـدام از دو طـ           . تئاتر، کمدی، دروغ  . نقش اول است  

طور کـه هـست نـشان دهـد           کاری کند، که اگر خود را همان        بايست نهان   کند می   فکر می 
، دروغی اسـت کـه      عشقی بزرگ .  ظاهری دروغين  .نماسازی. دوست داشته نخواهد شد   

. کنـد   دوستی، حقيقتی است که خود را تحميـل مـی         . شود  گرفته و هربار هم تجديد می     
  .دوستی برهنه است، عشق بزک کرده

تيـپ و     نيـومن، خـوش   .  من، شما را دوست دارم برای همين چيزی که هـستيد           دوستان
برنشتين، دوستت دارم   . درترديد، دوستت دارم    ی، هوشمند، بااستعداد، همواره   ي زيبا، موقهوه 

زنـی، وقتـی بـا مـردان ديگـر            کنی، وقتی غُـر مـی       ای، وقتی نقاشی می     وقتی قهر کرده  
  . هردوتان را دوست دارمبله، در هر شرايطی. کنی توسری می خاک

هـا را   ی اين چرا که اگر باز هم شما را ببينم، همه        . آرزو نکنيد از پس اين شب زنده بمانم       
وپايتان را گـم      درچشم و شما هم حسابی دست       با صدای بلند به شما خواهم گفت، چشم       

 جـا منتظرتـان     ی پس از مـرگ، آن     ي گی  اگر بهشتی وجود داشته باشد، زنده     . خواهيد کرد 
خيلی ثروتمند، ُپرافتخار با تابلوهايی به نمايش  خيلی پير، خيلی کنم خيلی مانم؛ آرزو می می

اگـر هـم    . يد؛ عجله نکنيد، صبور خواهم بـود      يجا بيا   های تمام دنيا به آن      گذاشته در موزه  
کردن به نيروی احساسی که ما را کنار هـم نگـه داشـت،           خبری نبود، مطلقاً هيچ، با فکر     
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  .هرحال منتظرتان خواهم ماند  برای هيچِ مطلق هم فدای سرتان، بهخواهم رفت
  گی شما دوست هميشه

   .آدولف ـ هـ
  

*     *     *  
  

  .هيتلر از اين مرخصی اجباری متنفر بود
گـی او در   مردم اهميتی بـرای شـوريده  :  بر او وارد شدشوکی قوی در بازگشت به مونيخ،     

زنِگ اخبار بد؛ اخبـار   به باخته و گوش سرده بودند، روحيهآنان اف. رابطه با جبهه قائل نبودند  
گـذران  . پنداشـتند   شده را باور نداشتند و آن را تبليغات حکـومتی مـی             های اعالم   پيروزی

تـر جنـگ      بندی دشوار شده بود و همه آرزومند پايان هرچـه سـريع             روزمره به دليل جيره   
  .بودند

تازه، ما داريم جنگ    . ن فاتح و پيروزمند باشد    بايست جنگ تمام شود، بايد آلما       ــ نه، نمی  
  .بريم را می
کرد وقتی از اعتقاداتش حرف       هيتلر احساس می  . دوختند  ها ناباورانه به او چشم می       چهره
بايست تحملش کرد؛ باالخره به همـان         کنند که می    چون بيماری نگاهش می     زد، هم   می

  ...ای پيروزی خوش باشدگردد، طفلی، بگذاريد با رؤي شده برمی ی خراب جبهه
ی   در چند کافه، توانسته بود چند مونيخی را از کوره به در کند؛ آن هم برای اين که همه                  

که در باواريا رسـم بـود ـــ يـا بـرای               انداختند ــ چنان    ها می   گناهان را به گردن پروسی    
 را  هيتلـر کـه سـروان گوتمـان       . شکايت از ُپرشـدِن ادارات و دفـاترِ دولتـی از يهوديـان            

ها در جبهه بـود، ايـن         طور پروسی   ستود، که شاهد ازپاافتادن يهودياِن شجاع و همين         می
  .داد که دست از مباحثه بکشد پسنديد و ترجيح می زده را نمی دادِن شتاب عموميت

هـا را انتظـار       صبرانه روزهای بازگـشت بـه خنـدق         در سکوِت خود زندانی شده بود و بی       
  .کشيد می

صت استفاده کرد تا مونيخ را به سگش فوکسل نشان دهد، که بـه نظـر    حداقل از اين فر   
  .جا خوشش آمده باشد رسيد از آن می
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*     *     *  

  
  !زنم جا بمانيد، وگرنه فرياد می ــ اين

خواهر لوسی گويی اصالً چيزی نشنيده باشد، بـرای بـار سـوم تخـت را مرتـب کـرد و                     
  .ی آدولف زد آرامی روی شانه به

  .گردم م ساعت ديگر برمیــ تا ني
  !زنم جا بمانيد، وگرنه فرياد می ــ اين

  .بازی درنياوريد ــ دست برداريد، بچه
  !...آی! ...ــ آی

آدولف نيازی به فشارآوردن به خود برای فريادزدن نداشت؛ برعکس، کافي بود که خـود               
.  کرده بـود درون پيکری نحيف و تنگ خود را جمع       . ترسيد  می. را مهار نکند؛ درد داشت    

  .ميرد دانست که دارد می می. تختی تنگ، درون اتاقی تنگ در انتهای اين راهروی تنگ
  !...آی! ...ــ آی

  .ــ آدولف، بس کنيد
  .ــ بمانيد

  ...ــ نه، من بايد
  !...آی! ...ــ آی

صندلی را به سمت خود کشيد و تقريباً به حالت قهر نزديک            . خواهرلوسی سرخ شده بود   
آدولف کوشيد خود را کنترل کند تا بتواند سـکوت کنـد و لبخنـدی بـه او                  . بيمار نشست 

  .بزند
  .ــ ممنون
  .اين شانتاژ است: آور است ــ خجالت

  .ميرم ولی قبلش بايد خجالت بکشم ــ بله، بله، من دارم می
  .ــ آدولف، من اين حرف را نزدم

  ميرم؟ ــ که بايد خجالت بکشم؟ که دارم می
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  .د دعا کردــ بسه ديگه، باي
  .آدولف با چشمانی ُپراشک به خواهرلوسی خيره شد

  چيزی بخواهيم؟ ــ خب به درگاه کی دعا کنيم؟ چه
  .کرد خواهرلوسی يکی از آن لبخندهايی زد که بيماران را گرم می

  .دهم ــ خودم يادتان می
  ــ چند ساعت ديگر زنده هستم؟

  .مده کردن را به شما ياد مي گفتم دعا ــ داشتم می
  قدر وقت دارم؟ آيا کافی خواهد بود؟ ــ برای يادگرفتن چه

  .ــ وقت داريد
  .گيرم کردن را هم ياد می اگر به من بگوييد دعا. خواهم حقيقت را بدانم ــ می

  ــ باز هم شانتاژ؟
  گويند؟ ها چه می ــ دکتر
  .کنند ها اشتباه هم می ــ آن

  گويند؟ کنند، چه می ــ خب وقتی که اشتباه می
  .رسانيد ــ که شما مطمئناً امشب را به صبح نمی

او آشـکارا   . آدولف تقريباً احساس اطمينـان کـرد      . بخش گفت   وضوحی اطمينان   اين را به  
  .امشب: دشمن را تشخيص داده بود

  توانم از شما خواهش کنم که شب را با من بگذرانيد؟ ــ خواهرلوسی، می
  ...مريض شما تنهااما ــ 

  هش کنم؟توانم خوا ــ می
  ...بايست نمیــ من 
  توانم خواهش کنم؟ ــ می

  ...آيد مهم است و چه به سر شما می  ــ از جهتی آن
  توانم خواهش کنم؟ ــ می

  .ــ شايد بتوانم به شما دعاکردن ياد بدهم
  توانم خواهش کنم؟ ــ می
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  .ــ بله
وی بـه  دو دست آدولف را از روی تخت گرفت و فشاری ق    .  سرخ شد  ی جوان مثل عروس 

  .ها داد آن
  . شما هستمدرکنارحالم که  ــ خوش

  ــ دعا اين است؟
ظلمـت را از خـود دور کـرد و بـه            . هـا متمرکـز شـد       بايـست روی شـادی      مـی . ــ بلـه  
  .وجوی روشنايی برآمد جست

  .بينم چيزی نمی. ترسم می. ــ من درد دارم
  ی شما چيست؟ی شادی برا ی کنونی نشانه در لحظه. هميشه روشنايی هست. ــ چرا
  .ــ شما
  ديگر چی؟. بينيد مي. ــ آها
  .لبخند شما. های شما دست. ــ شما
روی من متمرکز شويد، چون امشب روشنايی شما        . هميشه روشنايی هست  . بينيد  ــ می 

  .من هستم
  .ــ خواهرلوسی، من به خدا باور ندارم

  .بينی کرده چيز را از قبل پيش ــ مهم نيست، او همه
  .و خم شد ارویو به 

  کنيد؟ دهم احساس می ــ نيرويی را که به شما می
  .ــ بله

  .ــ اين عشق است
احـساس  . شـد   رآب مـی  يکـرد و سـ      آدولف ساکت شد، انرژی خواهرلوسی را جذب مـی        

، به شـکل خطرنـاکی احـساس        زير حرارت يک المپ قرار گرفته     کرد گُلی است که       می
، اگر فرصـتی    با اين حرارت   که شايد    کرد  کرد و در اين حال با خودش فکر می          ضعف می 

   ولی آيا اين زمان را در اختيار دارد؟...داشته باشد، به ترميم خود بپردازد
ی را که به سـمت شـما روان   ي کردن انرژی بدوِن فکر. ضعف نشان ندهيد. ــ فکر نکنيد  
  !بگيريد! بگيريد! زودباشيد. است بگيريد
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آدولـف خـود را در   . ولِ معاشقه اين را گفتبا لحنی آمرانه و خشن درست مثل زنی مشغ       
  .دست اين نيرو رها کرده بود

  !بگيريد! بگيريد! ــ زود باشيد
رو از    بـال و خـوش      اين خواهرلوسی نبود، همان خواهرلوسی ظريف و کوچک که سـبک          

رفت، اين زنی بود که تمام حواسش متوجه کارش بـود، کـاری               تختی به تخت ديگر می    
  .آورد او مردی را به دنيا می. برد اش را تحليل می انیی انرژی جسم که همه

  .از خدا بخواهيد که به شما توان و قدرت بدهد. ــ حاال بايد دعا کرد
  .گذشت ش میــ چرا سه نفر؟ دو نفری خو

از خدا بخواهيد که بـه شـما نيرويـی بدهـد کـه امـشب را از سـر                . بسهبازی    ــ مسخره 
  .کنم ا میدرهرحال من اين کار ر. بگذرانيد

آيا شـعاعِ تـأثيرات     . ر نادقيقی از اتاق، خواهرلوسی و خودش داشت       يج تصو يتدر  آدولف به 
بينی کـرده بـود       که پزشک پيش    اين نيرو بود که اين چنين دگرگونش کرده بود، يا چنان          

شد، دچار لکنت شده بود، از اين دنيا بـه دنيـايی              مرد؟ ضميرش دچار وقفه می      داشت می 
ايـستاد و بـاز هـم غـرق           گشت، بر پـا مـی       خورد و سپس برمی     ناتر ليز می  تر و آش    قديمی

يکـی از لحظـات     . چـين زنـده اسـت       شد که به شـکل نقطـه        آدولف متوجه می  . شد  می
  :ی آويخت و دست به دعا برداشتي پاره هشياری خود را به تخته

ص خـصو   مطمئن نيستم به شما باور داشـته باشـم، بـه          . ــ خدای من، به من قدرت بده      
شد اگر شـما      هرصورت، خداي من خيلي خوب مي       به. هخور  امشب که خيلی به دردم می     

اصـالً دلـم   . کرديد از جـايم بلنـد شـوم    زديد و کمکم مي  وجود داشتيد، سری به من مي     
خوب باشد، يک سورپريز خـوب    هم  دانم مرگ چيست، شايد خيلي        نمي. خواد بميرم   نمي

وحـسابی   جاست که هنوز درست  اينمسئلهکنم، ولي  مي، نه، انتقاد ن کنار گذاشتيد که برام   
تـر از ايـن       کمـی بـيش   . خب، فقط همـين   . وقتش را نداشتم  . گی چيست   دانم زنده   نمی
 اوه، البته، اين از آن نوع       . کنم ازش به خوبی استفاده می     .ايد  گی که شما به من داده       زنده
حاال اين کار را بکـنم چـرا        بهتر است همين    . دهند  هايی است که در اين شرايط مي        قول

 چيزهـا بـه ايـن     هـم    شما   گمان کنم . صبر خواهم بود    کردنش بی   که فردا براي فراموش   
 از  هم  و هنگام سالمتي   آيند سراغ شما می  عادت داريد، از قديم هر وقت نيازی هست به          
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ع  بگذريم، اين يکي از چيزهايي است که مان        ...اند، اين   نيها چن   انسان. شوند می شما دور 
ی به انسان داشـته     ي شود شما هنوز عالقه     من باورم نمی  : شود به شما باور داشته باشم       می

های لش،   بايد به احمق  چرا شما   .  است، در شأن شما نيست     خيلی پست انسانيت،  . باشيد
  ... کشند توجهی بکنيد؟ ام  نشناس و کثيف که اموال ديگران را باال می نمک

  .ــ خدا عشق است
آيا اوست که به صدای بلند    . خواهرلوسی جوابش را داده بود    .  ناگهانی خورد  آدولف تکانی 
  خواند؟ زند يا زن افکارش را می حرف می

  .ــ خدا عشق است
آدولـف  گويـد؟ يـا شـايد خـدا بـود؟       آيا زن اين را گفت يا در رؤيا ديد که زن چنين مـی       

ـ   متوجه نيستی چيزی از خودت مـی      . گويی  ی من هذيان می     چاره  بي . د يـا از ديگـران     آي
آدولف روی موجِ تب شناور بود؛ به سخنانی چنگ زده بود که اسمش را دعا گذاشته بود                 

مـردی  . دانست با يک صدا، دو و يا شايد هم سه صـدا بـوده اسـت               که خودش هم نمی   
چـه از       ابهـامِ بنيـادين، نـاتوانی در جداسـازی آن         : مرگ حالی چون نوزادان يافته بود       روبه

ن که سينه مـالِ اوسـت يـا         يچه از جانب ديگری است، عدم امکاِن دانستن ا          اوست و آن  
بوسد مال اوست يا خيـر، تـای دردآور مالفـه در              مادر، دهانی که تمام کائناِت کور را می       

شـده    ها احـساسات و نظـراِت ارائـه         ستون فقراتش ساخته شده يا جايی خارج از آن، واژه         
کـران و توفـانی     آدولف به اين اقيانوس بی     ...ودندن که غيرخ  يدرخودند، فرای خودند يا ا    

پيوست، در آن غرق شد، ظاهر شد، بلعيدش، در آن تحليل رفـت، بـر آن گـسترده شـد،         
ی تيغـی     بينـد، در ظلمـت لبـه        بيند، ديگـر نمـی      روی صحنه رفت، فانوس دريايی را مي      

  ...شد شد و بدون فهم چيزی خارج می انتهايی گم می
  !آدولف! ــ آدولف

  .کرد سی صدايش میک
  !ــ آدولف

. چنـان شـنا کنـد       بايـست هـم     کرد باز هم می     برای رسيدن به صدايی که با او صحبت می        
  .ی خواهرلوسی را ديد چهرهگاهی  در ظفر صبحباالخره توانست چشمانش را باز کند و 

  .نجات يافتيد. شما شب را از سر گذرانديد. ــ آدولف
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ی درِ سـالن       به بيرون ُهـل داد، دو لنگـه        خانه مرگ از   و خواهرلوسی پيروزمندانه تخت را    
هـا و     هـا، شـيميايي     ِ معلول   شده از رديف    عمومی را باز کرد و از ميان داالن افتخار ساخته         

گـر بـه سـالن    يرا بـار د . دادن تخت روی چرخ آدولـف ـ هــ    ها عبور کرد، با ُهل چالق
  .گردانند عيد تاج و تختش را باز میکه به سلطانی بازگشته از تب طور ها ُبرد، همان زخمي

  
*     *     *  

  
  .ها  از ترکشزخمیشبی . انفجار. گلوله. بمب

. از بازگشت به جبهه شاد بود     . کرد  کرد، شليک می    دستورات را منتقل می   . دويد  هيتلر می 
  .اش ی واقعی اش بود، ارتش خانواده  خانهميداِن نبرد

  .ها ش از ترکزخمیشبی . انفجار. گلوله. بمب
جنگ غذا، نوشيدنی، . ورزيد، چرا که تمام آالمش را تسکين داد   هيتلر به جنگ عشق می    

. داد  ورزيـدن بـه او مـی        داشتن و نفرت    سيگار، جای خواب، فکرکردن، باورداشتن، دوست     
ازخـودش کـرده بـود، از         جنگ خالی . ، نفوذ کرده بود   شجنگ به وجودش، جسم و روح     

ی برايش تدارک ديده بود، و حتا علتـی         ي علت وجودی جنگ  . بودهايش، ترديدهايش   کم
  . شده بودمذهبشجنگ . پرستيد از همين رو جنگ را می. بر مرگ
  .ها  از ترکشزخمیشبی . انفجار. گلوله. بمب
شجاع و متهور بود چرا کـه  . ناپذير بود ناپذير بود، چرا که نفرتش از دشمن پايان  گی  خسته

  . نه اوو رديم اش می کرد همسايه فکر می
  .ها  از ترکشزخمیشبی . انفجار. گلوله. بمب

از زمـان بازگـشت از      . ورزيد چرا که او را به خـودش شناسـاند           هيتلر به جنگ عشق می    
، بـه او    داخـل خنـدقِ   شـب اول،    . بله. مرخصی شاد بود، چرا که حاال ديگر ايمان داشت        

 او فهميد که جنگ جـوهر       .اولين الهام در تاريخ کوتاه زندگيش     . الهامی واقعی . الهام شد 
  .واقعی حيات است

  
*     *     *  
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  دش؟ين نامي ولی آيا بايد چن... البته...ــ خدا؟ بله

ی را ي لحظه. رفتن خورشيد در افق خيره شده بود پايينشه، به ي، غرق در اند.آدولف ـ هـ 
هـای    کرد و رنگ    شد، خطر می    ايده می   دوست داشت که طبيعت چون هنرمندی صاحب      

کرد، جسارِت آسمان را به رنِگ سبزِ سيبی، نارنجی و سرخِ آتشين              متعارف را تجربه می   نا
  .ی نيم ساعت های توی بساطش در فاصله ی رنگ کردن همه درآوردن، تجربه
  بايست خدا ناميدش؟ آيا می: طور است، مشکلِ خدا ــ هميشه همين

 آدولف از سـر احتـرام بـه او    دانست که خواهرلوسی ُپرانرژی جواب آدولف را داد، ولی می     
کند، زيادی گرفتار، مثل هـر        کند؛ ذهنی مغشوش و گرفتار که تنبالنه فکر می          گوش می 

توانـست از او      آيا مـي  . شان برای تماشای چراغانی گنبد آسمان       شب موقع گردش نهايی   
عشقی که به اين زخمی داشـت ـــ در          . ها برگشته بود    آزرده شود؟ او که از دوردست       دل
 ناميده بود ــ همه نوع بخشايشی نيز در         »خودش«ی نهان از قلبش، او را زخمیِ        ي هگوش

  .خود داشت
  :آدولف گفت

  .چين نقش زد حاال زمين را با مرکب. ــ خب
ـ  زمينه. يافتند  های چيني تقليل می     ها به رقص سايه     ها و خانه    درواقع، درختان، پرچين   ی ي

تـوان ايـن آبـی را         گونه می   چه. کرد  مل می روشن به رنگ آبی تند و خشنی منظره را کا         
بايست جالـب     کردن به اين می     ؟ فکر  شاه فرانسه  توصيف کرد؟ آبیِ روشن؟ آبیِ سلطنتي     

ی متعلق به   ي آبی فرانسوی . باشد، نه؟ آسمان فرانسوی نيست، ولی اين آبی فرانسوی بود         
  .قرن هفدهم يا هجدهم

گونـه    بله، به درگاه خدا دعا کردم، همان      . ددانم آن شب چه اتفاقی افتا       ــ نه، خواهر، نمي   
ام بـرای مبـارزه    ی انـرژی   کارگرفتن همه   که شما از من خواستيد، ولی اين راهی برای به         

نبود؟ آيا فقط يک شورشِ همگانیِ تمام نيرویِ انسانیِ پيکرم نبود؟ جنگی عليه مرگ به               
  فرماندهی روح و جسمم؟

  .ــ اين هم بود
توانـد انـسانی باشـد، فقـط      سم اين را بگذاريد خدا؟ اين فقـط مـی      خواهيد ا   ــ و شما می   
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  .انسانی
  زمان با دعاهای شما؟ باالتر از دعاهای شما؟ ــ پس دعاهای من چی؟ هم

شود؟ شـما انـرژی       يي حياتی باشدکه از بدنی به بدن ديگر منتقل می           تواند انرژی   ــ نمی 
  .حياتیِ خودتان را به من منتقل کرديد

شما دنبال اين هستيد که آن شب را تنها با اعمال خودمان توضيح بدهيـد،               ــ درمجموع   
  شما و من؟

  .بينم ــ بله، خواهر، من خودمان دو تا را مثل يک زوج مي
بينم آدم ناسپاسی هستيد کـه بـه شـمارِ شـايدها، فرضـيات و       می. ــ شوخی بی شوخی 

قرار نگيريد و سپاس او را      افزاييد، فقط براي اين كه رودرروی خدا          توضيحاِت شرطی می  
  . جا نياوريد به

چنان يقين داشت در آن       او آن . وعصبانيتی بر زبان آورد     خشم  خواهرلوسی اين جمله را بی    
ـ ی به وقوع پيوسته که هـيچ تعجيلـی بـرای ا           ي شبِ تب، معجزه   ن کـه او آن را بپـذيرد     ي

راه خـود را بـه درون   دانست حقيقت عيان خواهد شد، اما نياز به وقت دارد تا    مي. نداشت
  .بيابد. روحی چنين سخت مثل آدولف ـ هـ

چيز تـالش و کوشـشی انـسانی بـود،            ــ خب ببينيم، آدولف اگر در جريان آن شب همه         
گـی و همـان       دهيد؟ با اين حساب همان اشتياق به زنده         طور موفقيتش را توضيح می      چه

  .ردهای بيمارستان را در بر بگي ی تخت انرژی هر شب بايد همه
د و هرچيـزی هـم کـه        يـ نام  ــ خواهرلوسی، شما هرچيزی که موفق باشد را الهـی مـی           

  .موفقيتی نداشت انسانی
پايـانی بـرای      روی بی يدر اصل او اين مقاومِت آدولف را دوست داشت، اين ن          . زن خنديد 

  داشتند؟ قدر حرف برای گفتن می بودند اين اگر با هم موافق می. وگوهايشان بود گفت
خواهيـد ايـن را    خواهيد به خدا باور داشته باشـيد چـون زيـادی مغروريـد و نمـی        ــ نمی 
  .بپذيريد

قدر مهمی باشم که خدا برای خاطر مـن           کنم آدم اين    فکر نمی . ــ مغرور، من؟ برعکس   
  .جا بشود جابه

  .هاست ی آن ها نزد خدا مهم هستند و او مراقب همه ی انسان ــ همه
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سربازها بعضی مواقـع پـيش از       . ها سری به جبهه بزند      اينتر از     ــ جدی؟ پس بايد بيش    
خواهرلوسی، در جريان   . کنند  سررسيدن مرگ يا يک آمبوالنس روزهای متوالی جان می        

کردم در کشتارهای جمعـی   فکر نمی. اين جنگ برای باورِ خدای شما خيلی مشکل دارم     
  .انه عمل کنديقدر  ناش اين

کـنم    خـواهش مـی   . ها  فقط انسان . کنند  ود جنگ می  ها هستند که ميان خ      ــ اين انسان  
  .خدا را در آن دخالت ندهيد
ـ حيوانـات  . کـرد  دانست و هميشه به آن فکر می  زن حق داشت، آدولف می     گـر را  يد کي

از ابتـدای جنـگ، او چيزهـايی کـه انـسان را از حيوانـات       . کنند خورند اما جنگ نمی  می
سـه راه بـرای     . ، الکل و جنگ را پيدا کرده بـود        کرد شمرده بود؛ تا حاال تنباکو       متمايز می 

پايانش برای مرگ از حيـوان متفـاوت        در اصل، انسان با اشتياقِ بی     . تر خود   نابودیِ سريع 
ها را به او يـادآوری کـرده          يک روز خواهرلوسی يکي ديگر از خصوصيات انسان       . شد  می
هـا ايـن نيـاز        تنها انسان . آدولف برای يک بار هم که شده با او توافق داشت          . خنده: بود

  .خنديدن را دارند ديگری ناپذيرِ به مقاومت
  .رويد ــ بهتر راه مي

به لطِف شما،  . توان دوباره مرا به نبرد فرستاد       شوم که می    زودی چنان خوب می     به. ــ بله 
  .ی قابل عرضه شومي توانم دوباره خدمت کنم و کشته خواهرلوسی، می

  .خواهرلوسی انگشتش را گزيد
  .خواهد که شما را نگاه دارم خيلی دلم مي. ـ اين حرف را نزنيدـ

  .با عالقه نگاهی به زن انداخت
  . از باالی برج پرتم کنيد...ها ُهلم بدهيد ــ توی پله

  .کرد ی که پيشنهاد میي بودن ايده زن لبخندی زد، مطمئن از ابلهانه
  .ــ تشويقم نکنيد

  .زن نيز. خنديد
  .ی زن رها کرد هتر روی شان لهيخود را 
تـر از   کنـد، ولـی بـيش      دانيد، موقعی که بروم، مطمئناً رفتن به جبهه غمگينم مـی            ــ مي 
  .کردن شما غمگين خواهم بود ترک
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  :گی گفت با ذوقی ساخته
گذرانـدن و     هم  لحظات خوشی را با   . بهبود است   ــ اين سرنوشت پرستاران و بيماراِن روبه      

  .گر را نديدنيد کيديگر هرگز 
  :اش کرد ولف تصحيحآد

  .نکردن گذراندن و هرگز فراموشش هم ــ لحظات خوشی را با
  .لبانش شروع به لرزيدن کرد. نگاه خواهرلوسی خاموش شد

  .کنم، آدولف طور، هرگز فراموش نمی من هم همين. ــ هرگز
آيا اين همـان نـامی اسـت کـه          . گذاری داريم   رسد فقط يک مشکل نام      ــ خدا، به نظر می    

چه شـما بـه         دانم آن   اما درعوض خيلی خوب می    . کنم  يافتن داد؟ فکر نمی     يد به عالج  با  مي
  .عشق بود: من داديد را چه بنامم، از روز اول تا آخر، و طی آن شبِ وحشتناک

  .خواهرلوسی صورتش را از نگاه او پنهان کرد تا احساسش را بيان نکند
  .ی من است داشتن وظيفه ــ دوست

خواهرلوسـی شـما را     . دهـم   من هم سهم خودم را انجـام مـی        . هميدمــ اين را خوب ف    
  .دوست دارم

  .خواهرلوسی از جا جهيد
  .ــ آدولف، شما را دوست دارم

ديگـر خـود را تنهـا احـساس         . هـا بـاز کنـد       اجازه دادند اين کالم راه خـود را ميـان آن          
  .آمد تر به نظر می تر و در اطرافشان نازک شب به نظرشان کوچک. کردند نمی

  .خواندشان ناقوسِ نهارخوری با صدای زير و نازک فرا مي
  .به من تکيه بدهيد. ــ برگرديم

آهنگی و توافـق کـه، درسـت مثـل            رفتند، با چنان هم     يکی تکيه داده به ديگری راه می      
  .اند توانستند فکر کنند دو جان در يک كالبد شده لحظاتی قبل، می

گر يد  کيخواند و از      ی که هرکدام را به سمتی فرامی      با عبور از هشتی، با ديدن چراغ زرد       
ن که ناپديد شـود در گـوش آدولـف          يساخت، خواهرلوسی درست پيش از ا       جدايشان می 
  :زمزمه کرد
 فکـر   »خـواهر «، بدون گفتنِ    »خواهرلوسی شما را دوست دارم    «: بختانه گفتيد   ــ خوش 
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  .کردم وپايم را گم می کنم دست مي
  

*     *     *  
  

  .شد تر می  جنگ وخيماوضاع
هـا هـيچ    ی اين کشته کرد ولی وجود همه  جنگ هر شب به همان ميزان جنازه توليد می        

ـ  شد و سپس هفته     جا می   جبهه چندمتری جابه  . برد  کاری را پيش نمی    ی بعـد بـه جـای       ي
زمينی ناشناخته توان و انـرژی خـود را هـدر             گشت؛ مردان در دفاع از قطعه       سابقش برمی 

بايست جان بـر سـر       شناختند و حال می     هايی که تا پيش از جنگ نمی        زميندادند، سر   می
بايست افزود، زيـر سـقِف کوتـاِه     بودن اين شرايط می    ش را بر نامعقول   يفرسا. آن بگذارند 
کـرد، نـشانی از شـور و شـعف           انگيزِ شمال از آن تراوش می       رمق که نورِ حزن     آسماِن بی 
  .ری و روزمره بودندامور دهشتناک تنها امر جا. باقی نبود

ـ  تفريح مـشترک تـازه    .  کم نشده بود   شان  و پويايی  هيتلر و فوکسل، چيزی از تحرک      ی ي
  .شکار موش: يافته بودند

جـانوران جونـده    . رو شـده بودنـد      ی يـک دسـته مـوش روبـه          بارها در دل شب با حمله     
رريز هاشـان سـ     کـشان، بـه تعـداد زيـاد از سـوراخ            کنان، جيغ   وورجه  رسيدند، ورجه   سرمی
شـد،    کردند، طـوری کـه سـطحِ زمـين بـرای لحظـاتی مثـل پوسـتينی زنـده مـی                      می

ی کوچـک و     شد با آرواره    از هر جايی پيداشان می    . کشان  شکل، سوت   وجوش، بی   ُپرجنب
چيـز   فرشی سفيد و متحرک که همه    . باريد  قوی و چشمانی زرد و تيز که نفرت از آن می          

پشتي، کنسرو، اجزای داخلی و يـا قطعـات           ، کوله خورد، نان   جويد و می    را سر راه خود مي    
سربازان از اين موجودات بيش از هرچيزی متنفر بودند، چرا کـه            . ها  ی جنازه   شده  تکه  تکه
خواران اولين گورکنانشان خواهند    الشدانستند در صورت برداشتن زخمی مهلک اين          می

  .واهند انداختها خ بود و برای به دندان کشيدِن گوشِت تنشان خود را روي آن
 بـه شـکار    خودهيتلر و فوکسل اوقاِت فراغِت خارج از خدمت امربری را هريک به روشِ      

های شکاری فـوکس تريِـر را دنبـال           فوکسل روش کالسيِک سگ   . گذراندند  موش می 
نـانی بـه شـکل تلـه برايـشان       او قطعه. برد های ظريف به کار می    کرد، هيتلر تکنيک    می
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کشيد، تفنگش را بـه سـمت آن          چندان دور دراز می     ی نه ي لهگذاشت و خودش در فاص      مي
از آن هم . کرد رسيد با شليکی حيوان را پودر می رفت و همين که جانور سر می      نشانه مي 

شـده از    آوری جمعآورتر تاکتيک شماره دو بود که عبارت بود از ريختن پودر باروت            نشاط
ـ ه، و به محـض ا     در اطراف تل   نشده  های منفجر   ی توپ   داخل گلوله  ن کـه حيـوان سـر       ي

گرفتنـد لـذت      زنـده آتـش مـی       ن که زنده  يو از ديدن ا   : رسيد پودر را به آتش کشيدن       می
اين کار از يک سرگرمی ساده تبديل به وسواسی جدی برای هيتلر شـده بـود و                 . برد  می

هـای    ی مـوش     نهايیِ نابودیِ کاملِ همـه     راه حل حاال با خودش عهد کرده بود پيگيرانه        
  .بهه را پيدا کندج

او و فوکسل، پس از شکاری      . کرد  روزی هيتلر خود را برای ازسرگرفتن خدمت آماده می        
هـا را بـه پـست فرمانـدهی           ريزی بودند که آن     کوتاه در بعدازظهر، در حال عبور از خاک       

  .سروصدای قوطی کنسروی متوقفشان کرد. رساند می
اش کرده  کشيد که زخمی ی فلزی می ي هجهيد، به دنبال خود تل      خاکی می   موشی روی کپه  
ريز   فوکسل از خاک  . کرد  با سروصدايی بسيار به سمت دشمن فرار می       . اما نکشته بودش  

  .بيرون جست و به دنبالش دويد
  !فوکسل، برگرد! جا ــ فوکسل، اين

اش بـا خـود       گـی   دويد و فوکسل را در ديوانـه        وانه از خشم و درد، به هر سو می        يموش، د 
  .برد می
  !جا فوکسل، اين! ـ فوکسل، بنشينـ

  .فوکسل ناغافل پارسی کرد و به پهلو افتاد. ی شليک شدي گلوله
هـا و بـرعکس ادامـه         ها بـه سـمت آلمـان        تنهايی به فرارش از کمپ فرانسوی       موش به 

  .داد می
  !ــ فوکسل

دو گلولـه   . ريز بيرون آورد تا ببيند چه به سر سگش آمـده اسـت              هيتلر سرش را از خاک    
دشمن به او   . ی کمی از کنار سرش رد شدند        ی شن کنارش را ترکاندند و با فاصله         سهکي

  .کرد شليک می
  !ها کثافت! ها ــ کثافت
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فوکسل زخمی  . شنيد  ی سگش را می     صدای ناله . پيچيد  ريز به خود می     توی داالن خاک  
. درسـي   ولی چه کاری؟ شب فـرا مـی       . بايست کاری کرد    می. ر بود يناپذ  تحمل. شده بود 

چنـان در     کالهش را روی نوک تفنگش گذاشت و باالی سرش برد تا ببيند دشمن هـم              
  .ی در ثانيه رسيد و در آهن کالهش نشستي کمين است يا نه؟ گلوله

  !ها ــ کثافت
اولين منور آسمان را روشن کرد و زير چتر ابريشمی نور سـبزرنگش را              . ظلمت فرا رسيد  
  .ردی بر شروع مجدد نبي پخش کرد، نشانه
  .بمباران آغاز شد

  .گی شوريده. مثل رهايی از زنجير. ظلمات ديوانه شده بود
  .خورد هيتلر تکان نمی

ـار گلولـه   . کردنـد   ک می يشل. بارهای آلمانی اطرافش در کار بودند       ی آتش   همه فريـاد  . رگب
در لحظاِت سـکوِت    . هيتلر حس کرد توان بازگشت به پستش را ندارد        . افتادند  می. زدند  می
  .حس شده بود از دردکشيدن سگش بی. شنيد های فوکسل را می ش نالهآت

  :گفت فشرده می های برهم با غيض و با دندان
  .ها ی کثافت دسته. ها ــ کثافت

فهميده بود  . کشيد  اين بار فرياد مرگ می    . های فوکسل عوض شد     های شب ناله    در نيمه 
  . از آتش و آهنیزخمکه جان خواهد داد، تنها، همين امشب، زير آسماِن 

داد فوکـسل گمـان    کرد سگ را صدا کند، ترجيح می  حتا جرأت نمی  . کرد  هيتلر گريه می  
داد حيوان صـاحبش را فرامـوش کنـد، صـاحبی کـه نـاتوان در             برد تنهاست، ترجيح می   

  .اش در سوراخی گير کرده بود چندمتری
دادن بـود، امـا       جـان فوکـسل در حـال      . تر شده بود، تيزتر، دردآورتـر       فيها ضع   صبح ناله 

  .هايش گذاشته بود هايش را روی گوش هيتلر دست. خواست چنان کمک می هم
  !خواهد، ولی حيوانات نه قدر دلتان می ها هر چه آدم! حيوانات ديگر نه! ها ــ کثافت

های حيـوان     چنان ناله   گذاشت، او هم    سحر، وقتی حجمِ آتش دو طرف رو به کاهش می         
هـا را     ها و مرده    ی زخمی   ها در اطراف در حالِ دويدن بودند و توده          برانکاردی. شنيد  را می 
  .آوردند می



 225                                                                   اريك امانوئل اشميت          

توانست بايستد، تفنگش را برداشت، سرش را از سوراخ بيرون آورد تا فوکسل را ببينـد و                 
  .شليک کرد
نفرت در وجود هيتلر شعله کشيد و جـای         . فوکسل مرده بود  . ها خاموش شد    باالخره ناله 
  :روع به فحاشی به دشمن کردش. غم را ُپر کرد

آلمان خونتـان را خواهـد      ! شنويد، هرگز   اين جنگ را هرگز نخواهيد برد، می      ! ها  ــ کثافت 
! شـود   گان ما خواهيد شد، پاريس آلمانی مـی         نوشيد، مقابلش زانو خواهيد زد، شماها برده      

تقام من نخواهد   تر از ان    چيزی وحشتناک   گيرم و هيچ    انتقام می ! ازتان متنفرم ! ازتان متنفرم 
  !ها کثافت! ازتان متنفرم. بود

ن که خود را در پناه سنگر قرار دهد شروع به شـليک بـه سـمِت خطـوِط            يسپس بدون ا  
ـ بـدون ا . به اميد اين که بتواند کسی که فوکسل را کشت بزند         . ها کرد   فرانسوی ن کـه  ي

  .فکر کند، شايد طرف پيشاپيش در همان جريان ديشب مرده باشد
 مجبور شدند چهارنفری سراغش بروند تا آرامش کنند و دکتر بخش هـم يـک             پرستاران
  .بخش به او تزريق کرد آمپولِ آرام

  
*     *     *  

رمق طاليی شده بودنـد و کنـار سـاختمان     ، برنشتين و نيومن در آفتابی بی .آدولف ـ هـ 
  .آمد، چرت و بوی عرقِ پا بوی قير می. ستاد ولو بودند
  .ها را از داخلِ سطلِ آشغال افسران جمع کرده و خوانده بود نامهی روز نيومن همه

  .بازيم ــ داريم جنگ را می
  .برنشتين از جا جهيد

برگشتن  از نظر من زنده. »ما سه نفر «يی نيستم، به جز      »ما«ــ ما؟ من ديگر عضو هيچ       
نـه  از همين حاال به شما بگـويم اگـر از جبهـه برگـردم، ديگـر                 . از جنگ پيروزی است   

طـوری   طلـب، مـن ايـن    وطـن و صـلح   بی. جای ديگرِ دنيا اتريشی هستم و نه اهل هيچ  
  .گردم برمی

  .آدولف با نگرانی اضافه کرد
  .ی ديگر هم بايد طاقت آورد ــ چند هفته
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، هـر لحظـه   شادی ديدارِ دوستانش زنده و سـالمت ی نبرد و    از زماِن بازگشت به صحنه    
ی خطراتی    با همه .  گروهشان مجدداً شکل گرفته بود     .نگران بود باليی به سرشان بيايد     

شان بود، الل     ی بياِن احساسی که عاملِ وحدت       چنان در زمينه    که از سر گذرانده بود، هم     
  . که فارغ از قلب و عقل بودیی از بشريت در اين جهاني تنها قطعه. بود

  .آدولف ادامه داد
ی اسـت، گـاز و فلـز، جنـگ          جنگـی فلـز   . ــ جنگ ديگر جنگی در ابعاد بشری نيست       

چـاره، بـه      ما، يک تکه گوشت بـي     . ها و آهنگرها، جنِگ صاحباِن صنايع است        دان  میيش
  .کُشد يا نه گيرند تا ببينند توليداتشان خوب می ما را به کار می. خوريم درد جنگيدن نمی

  :برنشتين گفت
سی اين جنـگ  آن ک. ها ی است، نه جنگ آدم   ي اين يک جنِگ کارخانه   . ــ حق با توست   

وقتی رسـيدِن   . ما هيچ ارزشی نداريم   . تری تُف کرده باشد     ی بيش   پاره  َبرد که آهن    را می 
چيـز را سـر راهـش لـه           کنند، همه   ها را ديدم، که با خروارها آهن از هرجا عبور می            تانک
گيریِ خوب جلوی ماشـينی کـه در          شجاعت و نشانه  . ايم  فايده  کنند، فهميدم ماها بی     می

  خورد؟ کند به چه درد می هرحال نابودت می ی در مقابلت مقاوم است و بههر شرايط
  .نيومن از جا جهيد

آيد شما فقط     های شما، آدم به نظرش می       زنيد؟ با شنيدن حرف     ــ از چی داريد حرف می     
  درسته؟. تان را بکشيد درچشم دشمن جنگيد که چشم وقتی می

  .ــ بله
ن که يحالم، ا کنم عميقاً خوش   ه کسی دارم شليک می    بينم به چ    ن که نمی  يمن از ا  . ــ ِاه 

اندازم که به من نشان       ها را به جايی می      کنم، نارنجک   ها شليک می    رگبارم را به دوردست   
  شد؟ دانم چه می اگر اين افراد مقابلم بودند، نمی. دهند می

  :برنشتين گفت
  . باشمملتیخواهم عضوی از هيچ  نمی. خواهم بجنگم هرصورت من نمی ــ به

  .آدولف وسط حرفش پريد
  .گی کرد جايی زنده ــ باالخره بايد يک

  .ملتجايی بله، ولی در يک کشور، نه در يک  ــ يک
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  ــ چه فرقی دارد؟
. کنـد   شود که شروع به نفرت ورزيدن به ديگر کـشورها مـی              می ملتــ کشور از زمانی     
  .ريزد  را میملتی  نفرت است که پايه

  :نيومن گفت
گـی    شود تا تو در صلح زنده       ، کشوری است که سازمان داده می      ملت. ول ندارم ــ من قب  

  .کنی
کنـيم؟ چـون يـک       کار می   جا چه   داشت؟ ما اين     نبود جنگی وجود می    ملتیــ جدی؟ اگر    

صرب زده يک اتريشی را کشته، آلمانی و اتريشی با فرانسوی و انگليـسی و ايتاليـايی و                  
نی به طريقی غير از منطقِ نفرت ايـن را بـرای مـن       توا  می. جنگند  کايی و روس می   يآمر

ی است، نيومن عزيزم، و حـاال بـرای         ي توضيح بدهی؟ ناسيوناليسم بيماری روحیِ کشنده     
پرستی تغيير    ن که کمی هم مثل دکتر فرويد حرف زده باشم، زمانی که به سمت وطن              يا

 را  ملـت نطـق يـک     اگر تو م  . شود  ری می يناپذ  پريشیِ بازگشت   جهت دهد تبديل به روان    
  . بايد منطق حکومتی دائم در حالِ جنگ را نيز بپذيریطبيعتاًبپذيری، 

مثـل  . ها در مقابل بود     ی دوردست   منظره. کردند  ها گوش می    به غرش جبهه از دوردست    
  .گسست ها آهن زنجير می هميشه، شب

  .برنشتين اعالم کرد
  .ومش جا مستقر می روم و همان ــ بعد از جنگ، به پاريس می

  ــ پاريس؟ چرا پاريس؟
  .جا در حال تحول است ــ چون از سی سال پيش نقاشی مدرن در آن

  ــ در مونمارتر؟
ی بـزرگ در خيابـان کامپـاين          يک آتليـه  . در مونپارناس . جا ديگر قديمی شده     ــ نه، آن  

  .شوم جا مستقر می کنم و همان پُرميِر اجاره می
  .شناسی ی اين چيزها را می رسد خوب همه ــ بگو ببينم، به نظر می

  .ــ من هم روابط خودم را دارم
ی دوستـشان را      آدولف و نيومن، شرمِ بيمارگونـه     . طرزاسرارآميزی ساکت شد    برنشتين به 

  .پس اصراری نکردند. شناختند وقتی صحبت از عشق بود، می
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  .هايش را به نمايش گذاشت ی دندان برنشتين سرش را بلند کرد و با لبخندی همه
  در مونپارناس؟. آيد ــ هر کس من را دوست دارد دنبالم می

  !ــ در مونپارناس
  !ــ در مونپارناس

  .شان بازگردانده شده گفت آينده ی درخشانی که می و سه دوست خنديدند، شاد از ايده
  .»فعالً بايد طاقت آورد«آدولف با دلواپسی انديشيد 

  
*     *     *  

  
  !ــ سريع به عقب

ريز بـه آن نفـوذ کـرده بودنـد،            ها از دو سوی انتهايی خاک       انگليسی. شستسپاه عقب ن  
  .نشينی به داالن بعدی نداشتند کردن آن و عقب ها راهی به جز رها آلمانی

  !سريع! به چپ. اند اين يکی را هم گرفته! ــ به چپ
  .به سمت چپ رفتند
 به ايـن زمـين      1914ز سال    امربر هيتلر برای سومين بار ا      واحدِِ،  1918در اين شبِ اکتبر     

جبهـه بـرای      ی پـشت      روسـتای کـومين در ابتـدا منطقـه        . نمناک و ِگلی بازگشته بـود     
  .آمدند قدم پيش می به ها قدم استراحتشان بود، سپس ميدان جنگ شد، انگليسی

دانستند که جنگ، پس از چهار سال بيماریِ روزشـمار، بـه پايـان                به جز هيتلر، همه می    
ميليـون نفـر کـشته داده     طی چند ماه يک. نشست آلمان عقب می. دشو خود نزديک می 

  .اش را به پايان برده بود ی مواد غذايی، مهمات و روحيه تمام ذخيره. بود
هيتلر حاضر به پذيرش شکست آلمان نبود، چرا که هويت خود را به آلمان وابسته کـرده                 

ناپـذير، شـجاع، ُپرانـرژی، سـند         ر بود که او، هيتلر، شکست     يجا که تصورناپذ    و از آن  . بود
ها نيست، شکست بخورد؛ پس آلمان نيز پيروز          ی معجزه که هرگز در دسترس گلوله        زنده

گزيد که  هايی از واقعيات را برمی گوشه برای قضاوت در مورِد شرايط، او تنها   . خواهد شد 
خره صـليب   ی روسيه، هزيمت ايتاليا و بـاال        فروپاشی جبهه : کردند  باورهايش را تغذيه می   

 اوت گذشته از سروان هوگو گوتمان دريافت کرده بود، پاداشی   4ی يکی که      آهنين درجه 
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ی اين نبود کـه جنـگ رو بـه            ها نشانه   ی اين   خب؟ همه . ی ساده ي خاص برای سرجوخه  
  پيشرفت است؟

  !خودتان را مخفی کنيد! ــ توی بيشه، سريع
ميليون مرد، تنها با يـک شـماره          هشتيافت که در ميان       کم اين امر را غيرطبيعی می       کم

آيا او در جای واقعی خودش بود؟ آيا اين درست بود که او، کـسی کـه                 . شد  شناسايی می 
ی است در جبهـه، در معـرضِ        ي ترين خدمات به وطن را دارد، تنها سرجوخه         توانايیِ بيش 

  ی در مقابلش؟ي 1هر حرکِت اتفاقیِ هر سياه برزنگی
  !جله کنيدع! خيز تا حاشيه ــ سينه

خواست به دشمن اين شانس را بدهـد کـه            سگی جايگزين فوکسل نکرده بود چون نمی      
  .يک بار ديگر تا اين حد آزارش دهد

  !گاز: ــ مواظب باشيد
يـک بـا    بـه  يـک . گـاز . گاز. گاز. هشدار در مورد گاز از سربازی به سرباز ديگر تکرار شد        

  .گذاشتنِ ماسک به حفاظت خود پرداختند
شـد کـه    در ميـان سـپاهيان آلمـانی گفتـه مـی     . شد تر می تر و بيش ا گاز بيش  حمالت ب 
کنند، گـاز خـردل، ترکيبـی         ی جديدی ُپر می     هايشان را با فرآورده     ها گلوله توپ    انگليسی

هرکـسی بـا دردهـاي خـودش        . کـرد   زننده که در رابطه با هر فرد نوعی عمل مـی            گول
  .بود ترسناکظرافتی . کند فهميد که گاز با او چه می می

ـ  ده دقيقه . کشيد  سختی نفس می    هيتلر توی دهنیِ تنگ ماسک به      ی طـول کـشيد تـا       ي
 از سر گيرد و خود را بـه ايـن فـضای کوچـک               به سختی  دشواری توانست تنفسش را     به

  .برای تنفس عادت دهد
هـا را     ش خط، هوگو گوتمان از منوری استفاده کرد تا به مردانش بفهماند ماسـک             يشاپيپ

  .رتشان نگاه دارندروی صو
های آغشته به گاز گير کرده بودنـد و نوزيـدن بـاد موجـب شـده بـود         زير بارانی از گلوله   

                                                 
ها كه اغلب از اهالي شمال افريقا و ديگر مستعمرات           فرانسويپوست    سربازان سياه به  ـ اشاره   1

  .ها سي انگليتبار افريقايي فرانسه بودند و سربازان هندي
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هـای    تيز مثـل مـاهی      خودهای نوک   کاله. جا باقی بماند    ی گاز پخش نشود و همان       اليه
  .رنگ بيرون زده بودند پرنده از اين اقيانوسِ شيری

اش و تـنفسِ      کـردن نفـس در سـينه        بـا حـبس   حتا  . توانست ادامه دهد    هيتلر ديگر نمی  
رو شده و بـه نحـو خطرنـاکی     بود اکسيژن روبه    کرد که وجودش با کم      دير حس می    به  دير

گـی    ست ميـاِن مـرگ از خفـه       يبا  توانست بکند؟ می    چه می . شود  تر می   ضعيف و ضعيف  
  .داخلِ ماسک و مسموميت شيمايی انتخاب کند

شان را از صـورت       هاي حفاظتی   خاستند و ماسک    میدر مقابلش بسياری از مردان از جا بر       
  .کردند جدا می

اش را  سـرعت ماسـک   اند، خود نيـز بـه   زده شده هوگو گوتمان چون ديد مردانش وحشت  
  .ی مرگبار را ترک کنند تر اين منطقه ها دستور بدهد هرچه سريع برداشت تا به آن

  !عجله کنيد! از گاز فرار کنيم! ــ بدويد
ن که احـساس کـرد دارد رو        يصورت خود را به جلو پرتاب کرد و پس از ا            به  هيتلر ماسک 

  .هايش افزود وخيزکنان بر سرعت قدم رود، ماسک را رها کرد و جست گی می به خفه
توانند با    يک نمی   هيچ. ی توپ، گاز    گلوله. گلوله به من کارگر نيست    . ناپذيرم  من شکست 

کنـد،     موجودی ارزشمند محافظتم می    چنان چون   ی بخت من هم     ستاره. من کاری کنند  
  .شوم موفق می

 فرو که شاهد بود مردان در اطرافش       چندصدمتری را با سرعتی شگفت طی کرد، درحالی       
اش را    ناپـذيرش وظيفـه     افتند، نتيجه گرفت که يک بار ديگر سپر حفـاظتی شکـست             می

  .انجام داده است
  .به سروان گوتمان ملحق شدکرد،  ی، که آتشبار از آن دفاع میي باالخره در چاله
  طوره، سرجوخه هيتلر؟ ــ حالتان چه

  .ــ بسيار خوب، جناب سروان
های انتهايی چاله رفت کـه تـا حـدودی از آتـش               هيتلر سرمست و شاد به سمت بخش      

  .سنگين بمباران در امان بود
  .ساعت شش صبح در چشمانش احساس گرما کرد

  .سوخت ساعت شش و نيم چشمانش می
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  .آمد شده می  صبح چشمانش به نظرش ذغال سرخساعت هفت
  .ساعت هفت و نيم صبح هيتلر به شک افتاد که شايد گاز استشمام کرده باشد

ساعت هشت، که آفتاب باال آمده بود، ظلمت و سياهی دور آدولف هيتلـر را فـرا گرفتـه                   
  .فهميد که کور شده است. بود

  :ديد و فرياد کشيد کجا؟ چيزی نمی. درجا افتاد
  !چشمانم! گاز! ــ چشمانم

آمد باقی بدنش کرخت و       که به نظرش می     سوخت درحالي   ی چشمش در آتش می      حدقه
متوجه شد کـه    . لرزيد  سوخت و از سرما می      زمان می   هم. حس و از سرما منجمد شده       بی

  .روی برانکارد گذاشتندش
  .دستی دستش را گرفت

  .کنم جنگ برای شما تمام شده، هيتلر ــ تصور می
  .دای سروان گوتمان را شناختص

جنگ برای او به پايان رسيده؟ حاال جنگ بدون او بـه کجـا              : حرکتش کرد   اين جمله بی  
انجاميد؟ جبهه بدون شور و حرارت او؟ آلمان بدون ايمان و اعتقاد او؟ دوست داشـت                  می

 بـه   جا بگذارندش، ولی تنش     اعتراض کند، نابينابودنش را انکار کند، اصرار کند که همين         
  .کرد ی او عمل نمی اراده

  »...ای اش مرتکب شده ميری که گناهی به وسيله جايی می از همان«
ی که در کودکی زياد شنيده بود      ي های قطار، جمله    های کاميون و سپس سوت      فرای تکان 
  .آمد شدن تب در وجودش به سراغش می پايينهربار با باالو

  ».ای اش مرتکب شده ميری که گناهی به وسيله جايی می از همان«
ديگر نقاشی نخواهد کرد و نقـص عـضو از          . چشمانش را از دست داده بود     . او نقاش بود  

  آمد؟ ُمرد، پس چه به سرش می اگر نمی. کند حضور مجدد در جبهه هم محرومش می
  

*     *     *  
  

ترديـد آخـرين نبـردی اسـت کـه انجـام        دانستند بی ، نيومن و برنشتين می.آدولف ـ هـ 
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رغم حضور غايب بودند، گويی       ن که به پايانش برسانند، به     يجنگيدند بدون ا    می. دهند  یم
  .شی هستند و نه اجرای واقعیيی نما وچندباره ن چندينيمشغول تمر
ها چنين    شان را ذخيره کنند، ولی حمالِت سنگينِ دشمن به آن           خواست انرژی   دلشان می 

هـای خـشونت      محفوظ دارنـد، ولـی آمـوزه      خواست خود را      دلشان می . داد  ی نمی ي اجازه
فقـط  . خواست تمارض کنند، ولی يک بار ديگـر         دلشان می . کرد بجنگند   مجبورشان می 

  .شان کرده بود زيبايیِ آخرين نبرد جذب
هـای تـوپ      گلولـه . ی آسمان فرصِت خوبی برای پرواز هواپيماها بـود          ماه کامل در پهنه   

  .کشيدند  به رخ میی دشمن راي توانا باريدند، و هر لحظه می
  :کرد آدولف پيش خود تکرار می

  .آوردن ــ تا صبح طاقت
. بايـست عقـب نشـست       مـی . رسـيدند   تيراندازاِن آتشبارهای فرانسوی از هر طرف مـی       

  .دستورات رسيد و شرايط اضطراری سه دوست را از هم جدا کرد
اش را    ولجويی تنهـا حرکـات معمـ        از جنگ . گردی گذراند   آدولف آن شب را چون خواب     

فـردا، بـه دوران صـلح         جا نبود، به فـردا، پـس        های عالی، ولی ذهنش آن      داشت، واکنش 
  .انديشيد می

  .آوردن ــ تا صبح طاقت
ها موقع عبـور      گلوله. تفاوتی متوجه شد که حسابش داشت درست درمی آمد          بارها در بی  

  .داد نمیاو اهميتی . آمد ها به سمتش می کردند، دود ناشی از ترکش اش می لمس
  .آوردن ــ تا صبح طاقت

فايـده    بـی . کوشيد خود را به تـرس وادارد      . رس کار دستش بدهد     تفاوتی پيش   ترسيد بی 
  .بود

  .آوردن ــ تا صبح طاقت
ها با هرچـه باالترآمـدن آفتـاب رو بـه             غرش سالح . ها  باالخره صبح رسيد، حاملِ وعده    

  .رفت خاموشی می
  .ماندهیِ پشت جبهه مدتی طوالنی راه رفتآدولف برای رسيدن به آخرين پست فر

تـازه  . های درهم افسران فهميد حق بـا او بـوده اسـت             د، با ديدن چهره   يجا که رس    به آن 
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  .را باخته اند جنگ کهطوررسمی اعالم کرده بودند  به
وشـو   در حمـامی از نـور شـست       . روی  نيمکتی کنار مزرعه نشست و تن به آفتاب سپرد          

کرد و راحتی و آرامـشِ يـک          اندک گرمش می    رمق زمستانی اندک    شعاعِ آفتابِ بی  . کرد
وشوی چهار سال عـرقِ تـن، نگرانـی و تـرسِ            د، شست يبخش  دوشِ طوالنی را به او می     

دمی که آغـازی   دهيدمی واقعی بود، سپ    دهيدم سرانجام سپ    دهياين سپ . مرگبار از تن و جان    
  .دانده شداش به او بازگر گی و آينده زنده. بر روزی نوين بود

. گذشـت   نيرويی مشابه از هر دو می     . بدون کالمی کنارش نشست   . نيومن به او پيوست   
  .اند دانستند که خوشبخت می

  .رسيدند های شب می زخمی
دو نفر روی برانکـاردی انبـوهی گوشـت انـسانی        . کردند  شان کمک می    ها به حمل    سالم

  .کردند ناالن را حمل می
  :شيدپرستار از سر استيصال فرياد ک

  .ــ آمپول
رويش را برگردانـد،    . ی مقابل اين نمايش هولناک متوقف شد      ي دکتر نزديک شد و لحظه    

صورِت . آدولف و نيومن نزديک شدند    . بازوی مرد را گرفت و ُمَسکن را به او تزريق کرد          
در ايـن   . چنان زنـده بـود      و هم . چشم نداشت، نه دماغ، نه دهان     . سرباز از ميان رفته بود    

خواست چيـزی     چنان دهانی بود که می      گوشت، در ميان خونی که جاری بود، هم       ی    توده
کوشيد رفقايش را     خورد، جوانی که می     چنان تکان می    ی که از سر عادت هم     ي بگويد، چانه 

ی انـسانی جـز صـداهايی نـامفهوم           شده  قطعه  ی گوشِت قطعه    صدا کند، ولی از اين توده     
  .خاست چيزی برنمی
  :آدولف گفت

  .ستش نگاه کنــ به د
  .برنشتين بود. ی در انگشِت چهارم دست چپ داشتي ی نقرهي سرباز حلقه

  
*     *     *  
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  .گردد تان بازمی کم بينايی کم. ــ نوعی مسموميت از گاز مايع است
هايی که بلند بود، توی سالن مشترک ديد و او را آرامش              دکتر فورستر زخمی را وسط ناله     

  .خيال داد
 نابينـا   واقعـاً تان از ميان نرفته و شما         یينايکنيد ب   يزی که شما احساس می    ــ برخالف چ  

  .ها نوعی التهاب دردآور است، همراه با تورم شديد پلک. ايد نشده
. در عمق ظلمت گير کـرده بـود       . توانست باور کند    زحمت می   داد، ولی به    هيتلر گوش می  

دانـست زيـر       بود چيزی ببيند، مـی     دانست در بيمارستاِن پاسه والک است اما نتوانسته         می
 موهای دکتر سياه است، بور يا شـايد  مثالًتواست بگويد   نظر دکتر فورستر است ولی نمی     

کالمـشان بـرايش      شناخت، صـدا و تکيـه       ش را به نام می    يها  اتاقی  ی هم   همه. هم سرخ 
هـای ناشـناس      توانست ميان ايـن همـه صـدا و چهـره            ر بود؛ نمی  يناپذ  صميميتی تحمل 

  .ابدبخو
مـن بـرای اطمينـان يـک        . بينيد  ــ شايد، و حتا بدون ترديد، همين حاال هم چيزی می          

  .گذارم ب کامل روی صورتتان میيتنز
  بنديد؟ هايم را به تخت می چرا دست. هايم، دکتر ــ ولی دست

ی   ن خطر هست که کره    ياگر اين کار را بکنيد، ا     . خواهم که چشمانتان را بخارانيد      ــ نمی 
  .بينايی بدون بازگشت شودناها را بسوزانيد و به اين ترتيب  لکچشم و پ

  ...خورم که ــ قسم می
آيد به    کنيد من خوشم می      فکر می  واقعاً. ــ برای سالمتی خودتان است، سرجوخه هيتلر      

خواهم شـاهد     بند بزنم؟ می    يک صليب آهني گرفته دست      دست قهرمانی که نشان درجه    
  .شما استحقاقش را داريدی شما باشم، چرا که  معالجه

جـا از او تعريـف و    دانست در صورتی که به     دکتر فورستر می  . هيتلر ساکت شد و پذيرفت    
بـا خـود انديـشيد    . شنوی از هيتلر داشته باشد  تواند انتظار اطاعت و حرف      تمجيد کند، می  

چون موجودی خـاص بـا او         انسان عجيبی است، توانا به تحمل هرچيزی است اگر هم         «
ی چنين قوی     ”خود“.  نهی به خودی ضعيف     شجاعتی عجيب استوار بر ارج    . د کنيد برخور
قوی چرا که خود را محور مطلـق جهـان    . ی نادری است    زمان چنين ضعيف پديده     و هم 
ـ اند  ن که همـواره درسـت مـی       ير، مطمئن به ا   يرآب از يقينِ ترديدناپذ   يپندارد، س   می . شدي
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هايش را تشخيص دهنـد، او        ديگران استحقاق ضعيف چون نيازی دائمی به اين دارد که         
شـان   ”خـود “: ی خودمحـوران    ی بـسته    اين است دايـره   . هايش اميدوار کنند    را به ارزش  

کننـده    بايست خيلـی خـسته      می. شوند  کند تا ناچار محتاج ديگری می       قدر مطالبه می    اين
  ».بهتر است که يک خودخواِه ساده باشيم. باشد

کوشـيد بـا      وندد، گروهی کـه مـی     يکرد تا به گروه پزشکی بپ     دکتر فورستر سالن را ترک      
  .شان کند متدهای دکتر فرويد در وين آشنا و منطبق

  :دارش گفت  به اسم بروخ، با صدای زنگشخصی هيتلر، ی تخت همسايه
. گيـری   اگر خوب بشی ديگر حتا يک مقرریِ معلوليت هم نمی         ! ــ شانس نداری داداش   

ن يتوانست درآمِد خوبی برای تمـام عمـر را تـضم            ، می برای يک نقاش  کور شدن   ! حيف
  .کند

اش را بيش از همه تحليـل         چيزی روحيه   دانست در اين لحظه، چه      نمی. هيتلر جوابی نداد  
  .دادِن بينايی يا شنيدن جمالِت اين بزدلِ سودپرست از دست: برد می

  :گلدشميت شروع کرد
  .ــ رفقا، انقالب نزديک است

هـای    رانـی   گلدشـميِت سـرخ حـاال بـا سـخن         . گـی کـشيد     حوصله  هيتلر آهی از سر بی    
: بافـت   چيـز را بـه هـم مـی          همـه . زند به سراسر بعدازظهرشان     اش گَند می    مارکسيستی

پيروزی انقالب روسيه، دوراِن نوينِ آزادی و برابری، پويايی کارگرانی که باالخره تعيـين              
کُـشند و    کـه کـارگران را مـی     داران  گيرند، افشای سـرمايه     سرنوشت خود را به عهده می     

هيتلر احـساسی گنـگ و مـبهم نـسبت بـه ايـن              . اند و غيره      گی کرده   محکوم به گرسنه  
. اش روشن نبود، چون هنـوز بـه تحليلـی نرسـيده بـود            ايدئولوژیِ جديد داشت؛ وضعيت   

افـشای بـورژوازیِ شـهری را دوسـت         . پسنديد، و برخی ديگر را خير       برخی نکات را می   
ولـی از اعتـصاب کـارگراِن       . ی جهـانی    کشان، بورس، سـرمايه     ه به بهره  داشت، حمل   می

ها، بـرای پـذيرش صـلحی پـيش از            شده توسط سنديکاليست    داده  سازی، سازمان   مهمات
ی انترناسيوناليـسم مقاومـت       شدت در مقابـل ايـده       طور به   و همين . موعد شوکه شده بود   

های ميان ملل     ی تفاوت   ت همه خواس  ی در اصل يهودی و اسالو که می       ي نظريه. کرد  می
کرد، خب با اين      هيتلر فکر می  . ها و احزاب پديد آورد      را الغا کند و نظمی فرای اين تفاوت       
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بودن امتيازی نخواهـد بـود؟        خورد؟ خب ديگر آلمانی     حساب اين جنگ به چه دردی می      
ی   کنيم؟ دو يا سه بار تـصميم گرفتـه بـود در بحثـی کـه همـه                   سلطنت را سرنگون می   

کردنـد، شـرکت کنـد، ولـی طبـق            والک مشتاقانه گوش می     های بيمارستان پاسه    خمیز
نظـم و متزلـزل نتوانـسته بـود کـسی را بـه شـنيدن                  اش، ناشـی، بـی      گی  عادِت هميشه 

  .سرعت ترجيح داده بود پشت ديوار سکوت پنهان شود هايش جلب کند و به حرف
  .فردای آن روز، فشاری نرم روی دستش احساس کرد

ب شما را باز    يمن االن تنز  . تان بازگشته يا نه     خواهيم ببينيم بينايی    جوخه هيتلر، می  ــ سر 
  .تواند دردآور هم باشد هايتان را روی هم فشار بدهيد، می مواظب باشيد، دندان. کنم می

طـور   ترسيد که چيزی نمانده بود بگويد بگذارنـد همـان        ی کار می    حدی از نتيجه    هيتلر به 
  ديد چی؟ اگر نمی. س بماندب و کمپريزير تنز

صـورِت  . آلود و ُپر از نقاط سرخ بر او هويـدا شـد   ی دکتر فورستر در دنيايی مه       ولی چهره 
ن يپزشِک کلينيک به شکل غريبی چاق، جوان و سرخ بود؛ با ريشی گرد و عينک برای ا      

 باز های قرمزِ روی چانه و صورِت تُُپلیِ عجيبش       تر به نظر بيايد ولی کرک       که کمی مسن  
ی کرده بود که ي شيرخواره ها او را درست مثل بچه     ی اين   داد، همه   تر نشانش می    هم جوان 

  .جويی در بر دارد لباس دانش
  :هيتلر گفت

  .بينم ــ می
  .فورستر سه انگشتش را به او نشان داد

  ــ من چندتا انگشت دارم؟
  :زمزمه گفت هيتلر به
  .ــ سه تا

  .اند ق پنداشتهپيش خود فکر کرد جداً او را احم
  .ــ به مسير انگشتم توجه کنيد

. رفت با نگاه دنبـال کـرد     به باال می   پايينهيتلر مسير دست را که از راست به چپ، و از            
  .اش درهم رفت چهره. اش شد اين کار موجب انقباض دردناکی در چهره

  .گردد، نگران نباشيد کم برمی چيز کم ــ همه
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  يافت کنم؟ها را در توانم روزنامه ــ می
  .ها را بخوانيد ــ بله، ولی ترديد دارم بتوانيد آن

  .نياز به اخبار دارم. شنوم جا من فقط بدگويی در مورد شرايط آلمان می اين. ــ بايد
سـختی متوجـه شـد کـه       هيتلر به . دکتر فورستر دو روزنامه روی تختش گذاشت و رفت        

هند که او قادر بـه خوانـدن   د گر تشکيل می يد  کي بر    حروف خطی بدون شکن و مماس     
  .از سر استيصال آهی کشيد. ها نيست آن

  :گلدشميت فرياد زد
انـد، از دريـانوردانی کـه شـورش کردنـد حـرف               ــ رفقا، انقالبيون به بيمارستاِن ما آمده      

  .ها نشان دهيم مان را به آن گی بسته بايست هم می. زنم می
 عجب، .دشميت جمع شده بودند، انداختهايش که دور و بر گل نگاهی به هم اتاقی   هيتلر  

شان متوجه نشده بود گلدشميت، بروخ و آن يک اسـتخوانی ديگـر،               تا قبل از ديدن قيافه    
ـ  چـه رابطـه   . شان يهودی بودند    جا، سه رهبر سرخ سالن همه       آن ی ميـان ايـن چيزهـا       ي
  توانست وجود داشته باشد؟ می

ی درهمـش نـشان از        چهـره .  شد کشيشی داخلِ سالن آمد و به دنبال آن سکوت برقرار         
  :با صدايی لرزان گفت. خبری ناگوار داشت

  .جنگ را باختيم. ــ فرزندانم، آلمان تسليم شد
گفت ايـن همـه       ها به خود می     ک از زخمی  يهر. به دنبال اين جمالت سکوتی حاکم شد      

  .رنج و نبرد برای هيچ
 دعا کنيم که بتـوان روی علـو   بايست خود را در اختيار انتظاراِت فاتحان بگذاريم و     ــ می 

  .شان حساب کرد طبع و بزرگواری
باختن جنگ خودش چيزی بود، ولـی اطاعـت از دسـتورات            . تر هم بود    اين يکی سخت  

  .گان در انتظار آلمان بود سرنوشتی چون برده. دشمن چيزی ديگر
  :کشيش افزود
از ايـن پـس     آلمـان   . قيصر از سلطنت کنار رفـت     . سلطنت سرنگون شد  . ــ تمام نشده  
  .جمهوری است

  :گلدشميت فرياد کشيد
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  !ــ هورا
  :بروخ به او پيوست

  !ــ هورا
  :يکی از کسانی که پايش قطع شده بود، فرياد زد

  .ــ ساکت شويد
اتاق بيمارسـتان تبـديل بـه       : توانست  د ديگر نمی  ي بگو  هم خواست چيزی   اگر کشيش می  

گری را با فحاشی از ميدان بـه در         گان شده بود؛ هريک از حاضران دي        مجمعی از نماينده  
  .کرد می

بـالش را روی صـورتش   . ميـرد   هيتلر اشک در چشمان، فکر کرد کـه همـين االن مـی            
. دادِن فوکسل زار زده بود      طورکه در مرگ مادرش، و يا موقع جان         گذاشت و زار زد همان    

  .من نيز. آلمان نبايد از اوج فرو افتد
آن را  : روی صـورتش آورد و تکـان داد         ش را روبـه   دست. ناگاه، تاريکی اطرافش را گرفت    

جايی که چهار سال درازکـش        در ژرفايی عميق و تيره بود، به رنِگ ُرسِ همان         . ديد  نمی
زمـين  . های شديد بر آن بوسه زده بود بود، چهار سال از آن دفاع کرده بود، موقع بمباران        

  .باشدبايست مرده  مطمئناً، می. شده بود، به زمين بازگشته بود
  .شروع به فريادزدن کرد

  !چشمانم! ــ چشمانم
دکتر فورسـتر  . زد جلوگيری کنند پرستاران هجوم آوردند تا از ضرباتی که به چشمش می 

  .دويد، آمپول مسکنی به او تزريق کرد و دستور داد او را تنها به اتاقی جداگانه ببرند
صدای مباحث  . رفتن   ازحال شده در اثر    هيتلر در وضعيتی متناقض فرو رفت، خشمی قطع       

والـک را     کسوت، رئيس بيمارستان نظامیِ پاسه      و مجادالِت فورستر جوان با اشتاينرِ پيش      
  .ن که چيزی بفهمديشنيد، بدون ا از دور می

  .گويم که اين واکنشی روانی است ــ من به شما می
ا توجه به حجـمِ  ب. تان دست برداريد فورستر     کاوی  کردن چپ و راست اين روان       ــ از َعلَم  

هـايی    از همان نوع کوری   . های تازه، بحران اشک کافی بوده تا بار ديگر فعالش کند            ورم
  .است که پيش از اين هم داشتيم
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اين دفعه نـوعی نابينـايی کـامالً متفـاوت          . ستين ن يدهم که چن    ــ به شما اطمينان می    
ايـن  . ايـم   وردهخواهد بپذيرد در جنگ شکـست خـ         نمی. خواهد ببيند   مريض نمی . است

کنم  پروفسور اشتاينر، از شما خواهش می. نوعی نابينايی است که ريشه در هيستری دارد       
  .اجازه دهيد اين بيمار را هيپنوتيزم کنم

  .ی نداريدي ــ چنين اجازه
  ــ آخر چرا؟

  .ی شما را قبول ندارم بازانه ــ من اين روشِ حقه
رسد، خـب اجـازه بدهيـد ايـن کـار را              یــ اگر باور نداريد، درعوض ضررش به کسی نم        

  .بکنم
مـريض را رهـا کنيـد       . ل کنيـد  يدهم بيمارستان من را به سـيرک تبـد          اجازه نمی . ــ نه 

  .اش را باز خواهد يافت خودش بينايی
پروفسور اشتاينر در را محکم پشت سرش بست، گرچـه شـک داشـت دسـتورش اجـرا                  

  .خواهد شد
  . زمزمه کردوهايش را روی هم سائيد  دندانفورستر 

  .ــ پيرمرد احمق
های جديد و متأخر را نداشت  پزشک قديمی تحمل روش: ها بود از نظر او اين تضاد نسل    

زد نزديـک     پا مـی    و  کنان دست   به هيتلر که روی تختش ناله     . کرد  جا رد می    و همه را يک   
  .شد

  .آميز است ــ خيلی وسوسه
ی دوست دارد با ايـن مـريض انجـام          توانست مانع اين شود که هرکار       چيزی مي   بله، چه 

اش برگـشته باشـد و االن         عتيقـه اشـتاينر کـه تـا حـاال بايـد بـه خانـه                 دهد؟ اين ريش  
ی او    کند و مثل هر شب مسئوليت کامل بيمارستان را به عهده            اش را مزمزه می     1ِاشناپس
  .گذاشته

  . با من بودهحقشود بپذيرد که  روزی باالخره مجبور می. کنم من می. ــ هرچه باداباد

                                                 
  .ـ نوعي مشروب الكلي سنتي آلماني ـ م1
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هايی را که به روش خودش تحت مداوا داشت درآورد،             مريض  ی فهرست پنهانی    دفترچه
وپنج اسـم در دفتـرش نوشـته بـود کـه              طی چهار سال جنگ سی    . ی هيپنوتيک   توصيه
اش را    ن که مطـب   يها پيش از ا     سرجوخه هيتلر مطمئناً آخرين آن    . شان کرده بود    معالجه

  .ددر برلن بگشايد خواهد بو
کـردن مريـضی کـور کـار          هيپنوتيزه. در را از داخل قفل کرد و سپس روی مرد خم شد           

باالخره، پس از بيست دقيقه، احـساس کـرد         . برد  دشواری کار را پيش می      به. آسانی نبود 
  .که موفق شده توجه او را جلب و او را وادار به اطاعت کرده است

  .تان را بلند کنيد ــ دست چپ
  .ا بلند کردهيتلر دست چپش ر

  .تان را بخارانيد ــ گوش راست
  .آرامی به سمت گوش راستش رفت و شروع به خاراندن کرد دسِت چپِ هيتلر به

ايـن قـوانين شـما بـرای        . کنيـد   تان حک می    م در حافظه  يگو  حاال هرچه را می   . ــ خب 
  . بياوريدپايينآرامی  اگر موافقيد سرتان را به. های آينده خواهد بود سال
  .ی هيپنوتيک را برقرار کرده است فورستر حس کرد رابطه. ر پذيرفتهيتل

. کـسی درسـت مثـلِ شـما       . ــ آدولف هيتلر، آلمان مريض اسـت و بـه شـما نيـاز دارد              
بايست بيش از اين حقيقـت را از خـود            شما نمی . بايست مداوا شود، درست مثلِ شما       می

. بين باشـيد    بايست روشن   ريد، می بايست چشمان خود را به تاريکی بسپا        پنهان کنيد، نمی  
سـپردن دسـت      کـوری   به سرنوشت خود باور داشته باشيد، آدولف هيتلر بايد از خود را بـه             

باز هم بـه ايمـان برسـيد،        . برداريد، و نابينايی شما هم به اين طريق پايان خواهد گرفت          
انی بـرای   چيزهايی بزرگ در انتظار شماست، جهـ      . آدولف هيتلر، به خود باورداشته باشيد     

از تحـوالت روز شکـست      . ديگر خود را به ترديد نـسپاريد      . ستنيساختن، عمری برای ز   
 از   کـه  خواهم صبح   می. مالِ شماست آينده  . ترديد نکنيد . راه خود را ادامه دهيد    . نخوريد

ايـن را بـه     . خواهد  آلمان اين را از شما می     . خيزيد، دوباره چشمانتان کار کند      خواب برمی 
  .ريدآلمان بدهکا
  .تر روی زخمی خم شد هرچه بيش

  .سرتان را بلند کنيد. ــ به من نشان بدهيد که متوجه شديد



 241                                                                   اريك امانوئل اشميت          

  .هيتلر سرش را بلند کرد
گـردم کـه مطمـئن        صبح برمی . گذارم استراحت کنيد، آدولف هيتلر      ــ حاال تنهايتان می   

  .ايد شوم شما از من اطاعت کرده
  .ق گذاشت و رفتدر را باز کرد و بيمارش را در تاريکی مطل

طـور نشـسته مانـد،        همـان . خوابش نشست   پس از نيم ساعت، هيتلر ناگهان توی رخت       
تـوی سـرش افکـار      . گذشت، تواِن حرکت را از او گرفته بـود          فکرهايی که از سرش می    

بودن اين افکـار سـر    آمدند و غوغايی ُپرسروصدا برپا بود، ولی جاری      موج می   مختلف موج 
  .يابد تری می چيز وضوح بيش کرد همه میآورد؛ احساس  حالش می

. اگر جنگ را باختيم، تقـصير جهودهـا بـود         .  همه جهود  ...ــ گوتمان، بروخ، گلدشميت   
ی نگرانـت     ها متوجه نـشده بـودم؟ آه گوتمـان االن متوجـه قيافـه               طور زودتر از اين     چه
. ات نبـودم  ات را از زمين برداشتم؛ و منِ احمـق متوجـه خيانـت           شوم موقعی که کَپيه     می

مان ُپر از جهودهای مثل تو بود، چون نمـی      ن که ستاد فرماندهی   يجنگ را باختيم برای ا    
جـا بودنـد، در    همـه . هامان خائن بودند فرمانده. زمان هم آلمانی بود و هم جهود شود هم 

سر در هر آخـوری     . ها به چيزی عقيده و ايمان ندارند، چون جهودند          ی کشورها، آن    همه
جهودها در جبهه،   . کنند  مان را آلوده می     جهودهاخون و ملّيت  . د چون جهودند  کنن  فرو می 

اند، که اعتـصاب کـارگران       جهودها پشت جبهه که مراکز اداری و سياسی را قبضه کرده          
گـذاری و اقتـصاد هـم در کنتـرل            ولی مگـر سـرمايه    . دهند سازی را سازمان می    مهمات

های   ها بورس و شرکت     آن. سرزمينی نيست تر از داشتنِ      چيز شريف   جهودها نيست؟ هيچ  
مـان زدنـد و    مـان تيـشه بـه ريـشه        خبری  در بی ! آفرين. اند  سهامی را جايگزينِ آن کرده    

. اوه، شوپنهاور، مرا ببخش   . پردازی استادان چهره . استاد ظاهرسازی . دنيايمان را جويدند  
، در روينـد هـا دو  آن. انـد  »گويی استادان دروغ«گويی جهودها  فهميدم چرا تو می   من نمی 

 ه ی نتوانستم گـستر  ! نيچه، مرا ببخش، واگنر، مرا ببخش     . ظاهر آلمانی، و جهود در اصل     
.  با يهوديان ذهنم را روشن کنيد  شما کوشيديد با ضديت ...بينی شما را درک کنم      روشن

مـرا  . کردم ناهمگن اسـت     تان پشت کردم، تصور می      درعوض من به اين بخش از نفرت      
شان آلوده شـده      شان، به نگاه انتقادی     گرايی  دم به فرهنگ جهودها، به جهان     خو! ببخشيد
 ی مالنقطـی، عـالمينی مـورد احتـرام جهانيـان،     يهـا  کردن ما به آدم    ها با تبديل    آن. بودم
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ـ  عجـب تلـه   ! رياکاری. اند گرفتهآلمانی  شادابی و حيات را از هوش        آمـوزش واقعـی    ! یي
لنل رپينگتون، درست اسـت کـه افـسری انگليـسی           آه، ک ! بايست قدرت و اراده باشد      می

شـان خـائن      از هر سـه آلمـانی يکـی       «کردی    ها اعالم می    هستی، ولی وقتی در روزنامه    
استفاده   يک جهود و دو هالوی مورد سوء      . عرضه  يک خائن و دو بی    .  حق داشتی  ».است
. جهـودی شده، تا پوزه فرورفته در دوغابِ آهـک فرهنـِگ             شده، توی آرد غلت داده      واقع

مـشعلم را فـرا     . راه را نشان خواهم داد    . به خودم ايمان دارم   . ولی از اين پس من هستم     
های زيرزمينی را نشان خـواهم داد کـه اگـر             گيرم، راه    می   انباشته از موش   های خندقراه  

 خواهـد   گانديـد بحرانی واقعی کـه ويروسـی را مقابـل          . نجنبيم مدفونمان خواهند کرد   
مـرا  ! مـرا بـبخش، واگنـر     ! مرا ببخش، نيچـه   . از نظرها پنهان بوده   گذاشت که تا کنون     

چون الهامی دريافت  چه را که امشب هم  شما پيش از اين صدها بار آن    ! ببخش، شوپنهاور 
چرا که طاعون   . پرهيزيم   از طاعون بيش از سل می      هميشه. اشراق. کنم، گفته بوديد    می

بينـی    ناگاه می   به. صدا و روزمره است     بیکه سل     گير، نابودگر و سريع است، درحالی       چشم
اين فاجعه الزم   . که خود منقاِد سل است      تواند طاعون را منقاد کند، درحالی       که انسان می  

مـن پزشـک    . دهـی کـرد     بايد معالجه را سـازمان    . شناسايی شده   حاال ديگر ميکرب  . بود
کـنم،     مـی  افشايـشان . من نـژاد جهـود را از ميـان برخـواهم داشـت            . آلمان خواهم بود  

چه آلمانی نيست را به کثافت         بروند و آن  . دهم شان می  انتقالگذارم توليدنسل کنند و       نمی
امـشب بـا اعتـدال      . به رسالتم باور دارم   . ترين ضعفی نشان نخواهم داد     کوچک. بکشند

از ايـن پـس بابرنامـه،       . ی جهودهاست   روی حيله   اعتدال و ميانه  . خداحافظی خواهم کرد  
آيـا جـايی بـرای ذهـن        : ی کيهان بياندازيم    نگاهی به پهنه  . بهام خواهم بود  ا   و بی  مقتدر

گـردد    ماه دور زمين مـی    . رود  چيز بر اساس قدرت پيش می       همه. انتقادی وجود دارد؟ نه   
گردد چـون خورشـيد قدرتمنـدترين         زمين دور خورشيد می   . چون زمين قدرتمندتر است   

. ی گيتـی محـو کنـد     اند خود را از پهنه    تو  انسان نمی . جاذبه، حکومِت قدرت است   . است
  .رسالتم را فهميدم.  پيش خواهم رفتضعف بیمن مستقيم و 

. ها را کشيد و بيمار را بيـدار کـرد           ساعت هشت صبح، دکتر فورستر داخل اتاق شد، پرده        
خوابش سـرريز     کنج پنجره روی رخت     شعاع آفتاب را که از سه     . هيتلر چشمانش را گشود   

  .ديد می. به دکتر فورستر لبخند زد. بال کردکرد با چشم دن می
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اش را از جيب بيـرون آورد و           پنهانی    پزشک خارج شد، به ديوار راهرو تکيه داد، دفترچه        
  »بهبود: آدولف هيتلر«: با رضايت اين سه کلمه را نوشت

  
*     *     *  

  
  لوسی عزيز،

ح چنـين نااميدکننـده   توانستم حتا تصورش را هم بکنم که بازگشت بـه صـل           گونه می   چه
ام را حفظ کـردم    زير آتش، و نزِد شما در بيمارستان، انرژی         درون خندق  باشد؟ چهار سال  

 کـه   بعـدی رسيد،    ی اين فجايع می     بايست پس از همه      که می  بعدی .انديشيدم  بعد و به 
. فرارسـيده  بعـد . چيـز خواهـد بـود        همـه  خالِفجهِت  توجيهی بر مقاومتمان عليه و در       

  .دردآور است. خالی است. يچ نيستدرونش ه
ر بود، مثلِ کـسی  يناپذ تحمل. سپاری برنشتين به وين برگشتيم، نيومن و من    بعد از خاک  

ـ  جا بود، در آتليه    برنشتين همه . زنده به خاطراتش ميخ شده      بوديم که زنده   ی کـه دوبـاره   ي
هايی   ، در کافه  شان بوديم   باری ديگر قادر به ستايش     پس گرفته بوديم، در تابلوهايش که     

رفيـق  «ی عالی هنرهای زيبا که از مـا خواسـتند بـه يـاد      رفتيم، در مدرسه    که با هم می   
داشت يـاِد      صحبت کنيم، توگويی ما اشتياقی به بزرگ       »ارزشمندمان که در نبرد جان داد     

  ...برنشتينِ سرباز داشته باشيم
 مـا را آزار  1919چيـزِ ويـن    همه. ابی بدلی استيدنيايمان را دوباره بازيافتيم، ولی اين باز  

 نـسل جـواِن     ،  شکوه و عظمتش ــ گويی جنگ تأثيری بر آن نگذاشته باشد ــ           : دهد  می
توانـد   اش که می  شده ساله شدم ــ بيگانه ستيزیِ تشديد ام که سی    اش ــ متوجه شده     تازه

 پس اش که  های بعدی باشد، مباحث دائمیِ روشنفکری       ی برای جنگ  ي کننده  عامل نگران 
هـا بـرايم بـاقی        ی برای توجه به آن    ي از چهار سال شرکت در توحش ديگر توان و انرژی         

  .نمانده
حـدی او را      دادِن دوستمان به    ازدست. درست از بعد از مرِگ برنشتين نيومن نگرانم کرده        

اش، که قدرت پذيرش چنين شوکی را نداشت، انـدوه      شده  اذيت کرده که اعصاب متزلزل    
در ابتدا شروع به فحاشی به جنگ، فرمانـدهی و پزشـکاِن نـاتوان              .  کرد را به نفرت بدل   



 يسهم ديگر                                                                                            244

. جا نفرتش را نثار افراد پـشت جبهـه کـرد؛ ترسـوها، سـودجوها                در بازگشت به اين   . کرد
قدر وقيح بودند که درست موقعی که برنشتين گوشت دم توپ شده بود،               هايی که اين    آن
رويم،  ها می ها و نزد فروشنده  وقتی به آتليه  . ندآورد  کردند و پول درمی     جا مانده کار می     اين

هـای   کـه حتـا ارزش يکـی از طـرح    «های آشـغال   هاي نچسبی عليه اين نقاشی      او واژه 
زور کنترلش کـنم   يک روز مجبور شدم به. بندد  به کار می»ی برنشتين را هم ندارند  اوليه

ـ دار بدبخت را فقط برای ا       خواست يک مجموعه    چون می  دانـد    بـود نمـی   ن کـه گفتـه      ي
ن که به چنـين حـدی از خـشونت دسـت زده،     يخودش هم از ا. برنشتين کيست، بکشد 

تواند بـه ايـن طريـق ادامـه           متعجب بود و در صحبت با من به اين نتيجه رسيد که نمی            
شـدم کـه از ايـن حالـت         کنم آرام شده، تا جايی که متوجه        ازآن موقع احساس می   . دهد

  . برايتان خواهم گفتکمی جلوتر اين يکی را ...کند میی ديگری  اش استفاده تهاجمی
شبی از سر گذراندم به همان ميزان غيرمتعارف که با هـم            . چيز عجيبی برايم اتفاق افتاد    

  .ها گذرانده بوديم مرگ در اتاقِ کوچِک روبه
دانم ديگـر چـه، همـه         به آتليه برگشته بودم، متوجه شدم دستم، چشمم، ذهنم و چه می           

طرح : ها کردم   گردد، شروع به تکرار نت      مثل پيانيستی که از تعطيالت برمی     . ندا  زنگ زده 
تا دلت بخواهد کاغذ و بوم نقاشی حـرام کـردم تـا      . جان، کپی استادان    سريع، طبيعت بی  

در انتها از انجام اين کارها، که باالخره مـسير سـطل            . ام را دوباره بازيابم     توانستم تکنيک 
شد از پرداختن بـه      حال بودم، چرا که اين امر باعث می         يلی خوش پيمودند، خ   آشغال را می  

  .وه و سوژهيش. دو مشکل اساسی نقاش دور بيافتم
ام نقاش بااسـتعدادی هـستم امـا نـشانی از            طور که قبالً به شما گفته       خواهرلوسی، همان 
ايـن مـشکلی    . های مختص به خودم اسـت       گی  چه کم دارم ويژه       آن. نبوغ در من نيست   

های بـاالي تکنيکـی را    توانايی: که دوران پيش از آغاز جنگ هم با آن درگير بودم         است  
ميلياردری   مولتی. خورند  دانستم به چه کاری می      که نمی   دادم درحالی   در خودم پرورش می   

ـ  هزار صـفحه    ی بزرگ هشت    نامه  فرهنگ. کردن ندارد   که هيچ اشتياقی به خريد     ی کـه   ي
شـد، ولـی      هـايم بيـان مـی       اهی احساسی هم در نقاشی    البته گ . چيزی برای گفتن ندارد   

  .احساسی متداول و معمول در قالبی متداول و معمول
طور تصادفی خطوطی     به. ام، دل به دريا زدم      گی هنری   حوصله و دلتنگ از اخته      شبی، بی 
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طوری که در جريان يک رؤيا        گذاشتم، همان   ربط را کنار هم می      کشيدم، عناصری بی    می
آمـد، در ضـمن دقِ    از انجام اين کـار خوشـم مـی   . کند رداز ما اين کار را میپ ذهنِ خيال 

يـک خـواهر روحـانی      . کردم  ونقصیِ آکادميک خالی می       عيب  ام را هم از کمال و بی        دلی
داند شايد هم شما بوديدــ وسـِط ابـری از مرغـان         کشيدم ــ خواهرلوسی، کسی چه می     

هـای تـوپِ       مثلثـی بـه يـک تيـپِ گلولـه          شیيمرغان دريايی سفيدرنگ در آرا    . دريايی
 پالژ بزرگـی  پايين. ور بودند رنگ موازیِ هم، که در موقعيتی تهديدآميز بودند، حمله    سياه

هـای دريـايی را در آسـمان جـا دادم، و              سـتاره . ی شامپانی در حالِ جـزر بـود         در منطقه 
ـ     تعدادی تختـه  . های ساحل گذاشتم    های آسمان را هم در ماسه       ستاره زرگ بـه   سـنگ ب

هاشان با خطوط مـن       هايی نرم و روغنی، که بعضی       سنگ  ساحل شنی اضافه کردم، تخته    
 حـينِ پروا، و برخی ديگـر زوج هـايی           شدند، زنانی شهوانی، بی     به زنانی برهنه تبديل می    

کنم، ولی درست مثل کودکی که شوخی         فهميدم چه دارم می     خودم هم نمی  . آغوشی  هم
هـای بـسيار      هـا، از ميانـشان فُـک        بعـد، سـنگ   . بـردم   یکند، از شوق لذت م      زشتی می 

هـايی کوچـک و       هايی با چشمانی بزرگ و گويا، هستی        فُک  کوچولويی خارج کردم، بچه   
بـه  .  توصيفـشان کـنم    »بانمک«توانم با صفت      سفيد، تُُپل و متأثرکننده که من فقط می       

بلـه،  . مشانن که آخرين خط سبيلشان را کشيدم، احساس کردم که بايد بکُش           يمحض ا 
هـايی از     هايم را برداشتم و شروع کردم به گذاشـتن سـوراخ            متوجه هستيد، خواهر، رنگ   

سـپس يـک    . اشان کنم   همه وقت گذاشته بودم تا آماده       زخمی سرخ بر چيزهايی که اين     
يم تـابلو  يدادن نخواهم بود؛ بگذاريـد بگـو   از من نپرسيد چرا، قادر به جواب      . زرافه کشيدم 

از داشت و زرافه چنين نقشی را بـه عهـده داشـت، هرچنـد نمـامش             عنصری عمودی ني  
احساس کردم بايد بخش بااليی     . های برج ايفل را گذاشتم      نکردم؛ به جای پاهايش، پايه    

ی راهنما، خورشـيدی سـاعتی        سمت راست تابلويم را کمی ًپر کنم و به جای يک ستاره           
کرد و هم زمـان را بـه کمـک            یی مخوف و دوکاره که هم گرما توليد م        ي گذاشتم، پديده 

داد، مکانيسمی که ساختنش      دنده نشان می    ومهره، قرقره و چرخ     تعداد زيادی سيلندر، پيچ   
  .ام را گرفت، گويی کاری حياتی باشد تمام انرژی

وار، از آن نوعی که برای        موهايم کشيدم، وسواسی ديوانه     ترين قلم   ها را با ظريف     تمام اين 
يک ليوان ديگه؟ يـا صـدايی       : باالخره اسم تابلو را گذاشتم    . رندآو  کاری زشت در کار می    
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دار بود که     قدر برايم خنده    اش اين   همان موقع اسم تابلو با وزن احمقانه      . خوابم کرد   که بی 
خسته اما راضـی، ديگـر حتـا        .  تابلو بياورم  پايينتصميم گرفتم آن را با حروف بزرگ در         

هـا بـرای      ی کـه قـديم    ي جا روی کاناپه    اشتم، همان توان باالرفتن برای خوابيدن را هم ند      
  .مدل مورد استفاده بود، خوابم برد

کـردن بـه تـابلو در نـور           موقعی که بيدار شدم، متوجه نيـومن شـدم کـه مـشغول نگـاه              
جلـوی  . رفـت   ولی نيـومن نمـی    . خجالت کشيدم و خودم را به خواب زدم       . صبحگاهی بود 

  .کرد، به آن خيره شده بود  و پايينش میخورد، باال تابلو مانده بود و تکان نمی
  :از دور به او گفتم

  !دانم، مسخره است ــ می
  .جوابی نداد

  .در صدد توجيه خود برآمدم
کردن خودم کردم، بدون      طوری برای سبک    اين کار را همين   . طوری به سرم زد     ــ همين 

 بگذار سر جايش    نيومن اين تابلو را    .اندازمش توی سطل آشغال، مثل بقيه       کردن می   فکر
  .ام نکن و مسخره

  ست؟ دانی که اين کار عالي ــ هيچ مي
ها سر    ساعت. گويم  ی که داشتيم نمی   ي خواهرلوسی عزيز، ديگر برايتان از دعوای طوالنی      

سـرعت خلـق      ديگر فرياد کشيديم، چرا که من حاضر نبودم بپذيرم او يک نقاشی بـه               هم
توانستم تحمـل     ن که نمی  يه است؛ و ديگر ا    کاری را جدی گرفت     شده طی شبی از سر بي       

ی   کند که اصالً زحمتی برايم نداشته، بـه ايـن ترتيـب او همـه                کنم او چيزی را ستايش      
او هم . انداخت کردم، از ارزش می ها حسابی افتخار می کارهايی را هم که به بعضی از آن    

  .ودتوانم ارزش کار را ببينم عصبی شده ب ن که من نمیيمتقابالً از ا
تـو يـک تـابلوی      . ای و حاضر نيستی بپذيری       را خلق کرده   ات خاصــ ديوانه، اولين اثر     

، که عملکردش   کنه ناخودآگاهت را قادر به حرف زدن می       ، اثری که    کشيدیفرويدی به   
همـه  . هکنـ    به روشی مدرن بيان می     احساساتت را  ی اجزاست و    بر اساس ترکيب آزادانه   

 ــ و شعرِ    »امدادگر«آکادميک و حتا تا حدودی        ميان عامل ــ  تقابل  : چيز عالی بيان شده   
  ...ی تيتر با تابلو، و خام، غيرمعمول؛ رابطه
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  !ی نداردي ــ ولی اين تيتر هيچ معنا
که بـازگويی   ه  معلومخوابم کرد      يک ليوان ديگه؟ يا صدايی که بی       گی؟  ــ چی داری می   

 و صـدايی  ... و رنگ پالژ از آن است      ای، که ليوان    جنگيده تو در شامپانی  . هداستان جنگ 
تابلوی تو تمام دهشتناکی جنـگ      . ههای توپ   خواب کرده، صدای انفجار گلوله      که تو را بی   

  .هکش را به تصوير می
که خودم مطمئن بودم فقـط پاسـخی          داد درحالی   چيز را توضيح می     همه. باورنكردني بود 

بلعـد    ها را مـی      را که وقِت انسان     او ساعت مکانيکی  . به تمايالت ناهمگن خود داده بودم     
ی شديد من بـه فرانـسه داشـت،           ی برج ايفل که نشان از عالقه        برايم توضيح داد، زرافه   

. هـا، و غيـره      ی تـوپ    گـان و گلولـه      ی رودرروی خوب و بـد در رويـارويیِ پرنـده            مبارزه
ه کرد، مـن سـکوت کـرد        ی کاری که خودم کرده بودم روشنم می         طورکه او درباره    همان
  .بودم

  :به اين ترتيب نتيجه گرفت
چيز را تحِت کنتـرل       بايست همه   کردی می   بشو نبودی، چون فکر می      ــ تا حاال تو نقاش    

احـساس  . امشب، تو نقاش شدی چون برای اولـين بـار خـودت را رهـا کـردی                . داشت
از نظـر   . کرد  کردی که سرريز می     که احساسی را بيان می      کردی، درحالی   آهنگی می   ناهم
  .نقاش امشب متولد شد. ، آدولف ـ هـمن

من که حرفی برای گفتن نداشتم، ديگر اعتراض نکردم و تصميم گرفتم باز هم امتحـان        
. بعد از چند هفته، ديگر خودم هم به اين نتيجه رسيده بودم که حق با نيـومن بـود                  . کنم

  . پيدا کردمن که خودم متوجه باشم، و تقريباً از طريق يک اشتباه راه خودم رايبدون ا
در هـر دو    . شب خودمـان، خواهرلوسـی    . اين شب من را به همان شبِ ديگر اتصال داد         

. گذشت، ناتوان بـودم     چه که می      مورد، چه شبِ شفايابی و چه شبِ آفرينش، از درک آن          
چه     رود، يک نفر ــ شما يا نيومن ــ بايد آن           هر بار که چيزی مهم از طريق من پيش می         

. شوم  تر می   نشناس  کنند، نمک   تر لوسم می    هرچه بيش .  به من بنماياند   را در جريان است   
ـ  راحتی بپذيرم خدا وجود دارد يا الهـام هنـری           توانم به   نمی واقعيتـی اسـت کـه      . ی دارم ي
توان آن را معنی کرد و هرکدام از ما آزاديم تصميم بگيريم شبی کـه از سـر        جور می   همه

. آلـود  بخش بوده يا هذيان ح پزشکی، الهامي دارای توضايايم، شبی ُپررازورمز بوده     گذرانده
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ام قانعم کرده بـود، خواهرلوسـی عزيـز،           جا که نيومن در رابطه با نقاشی        حال از آن    درعين
مـن سـهم    . تصميم گرفتم در رابطه با اعتقاداتم، خود را رها کنم و در اختيار شما بگذارم              

در . شما گوش خواهم داد، شما و نيومن      من به   . پذيرم  ديگری را در ساختارِ سرنوشتم می     
طورکـه   حالِ حاضر اين تنها تمايل است و درنتيجه بسيار ناپايدار و شکننده، ولـی همـان            

  .ی توليد خواهد کردي د، دانه باالخره ميوهيتان گفت خودتان در آخرين نامه
ی   مـه دانم ذوق آن نقاشی که هميشه آرزويم بوده داشته باشم است يا چيز ديگر؟ ه                نمی

يـک تـراژدی    . گذرد  رامونم می يچه در پ      ذهنم را متوجه کارم کردم، بدون پرداختن به آن        
گيری کـنم، و      توانستم از آن پيش     گرفتن بود که می     حوش نيومن در حال شکل      و  در حول 
 بگذاريـد موضـوع را از اول        ... بايـست   مـی . تفاوت حتا قادر به ديدنش هم نبودم        منِ بی 

  .دنبال کنيم
کردم، بـه هـم       شان می   بايست معنی   ها جلوی چشمم بود، چيزهايی که می        نشانهی    همه

نيـومن هـم از نظـر       . ناپذير بود را مانع شوم      چه که اجتناب      دادم، تا بتوانم آن     ربطشان می 
هـای بـسيارخوب داشـت، امـا          برخالِف مـن ايـده    . کرد  ی دشوار را طی می    ي هنری دوره 

اش صـرف     ی انـرژی    همـه : ئوريک مبتال شده بود   به فساد ت  . کرد  سختی اجراشان می    به
چيزی کـه او را     . ماند  اش باقی نمی    شد، ديگر چيزی برای اجرای پروژه       ش می يها  افتيدر

ش يهـا   شِ معـدود نقاشـی    يداد و هنگام نما     در مباحثات چنان برجسته و مهيج نشان می       
ريـک را  در بازگشت به وين تـصميم گرفـت صـرف انـرژی تئو         . زننده  ذوق  همه توی   نيا

  .خودش را توی آتليه زندانی کرد. ی کار بپردازد هيرمايتر به خم کاهش دهد تا بيش
نيـومن  . يک روز که پذيرفته بود من داخل شوم، متوجه ميزان ضايعات به بار آمده شدم              

  .برنشتين برنشتين شده بود، يا در حقيقت شبه
  :دار از من پرسيد با لحنی مردد و شک
  آد؟ ــ به نظرت عالی نمي

  . عجيبه...ــ خب
  .جا، سمِت چپ، انگار چيزی شبيه برنشتين ــ نگاه کن اين تکه، اين

  . خود برنشتينهواقعاًــ آره، حق با توست، 
چه که ما هر دو نزد برنشتين سـتايش             گفتم، آن   گونه بايد به او می      چه. از شوق سرخ شد   
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 شهامت اين را در خـود بيـابم         گونه  برانگيز نيست؟ چه    کرديم، نزد او برای من ستايش       می
کـرد،    فرد و دارای نبوغ می      که به او نشان دهم آن جزئيات اجرا که برنشتين را منحصربه           

ترديـد    و بی . اين سد را نشکستم   . رنگ است   روی تابلوی او تنها تقليدی متظاهرانه و کم       
  .توانستم جلوگير فرورفتنش به قعر جهنم باشم شايد می. اشتباه کردم

. مکـان کنـد     ز من پرسيد آيا از نظر من ايرادی ندارد اگر او به اتاق برنشتين نقـل               نيومن ا 
اين . های قديمی برنشتين را پوشيدن، محض شوخی        بعد شروع کرد لباس   . من پذيرفتم 

رفـت کـه      شد و به جاهايی مـی       ها خارج می    بعد شب . موضوع احساساتم را تحريک کرد    
هـا در   صدايش، متوجه شده بـودم بعـضی شـب         یپچ آرام و ب     رغم پچ   به. شناختم  من نمی 

  .برگشت به خانه تنها نيست، ولی روز بعد شخص همراهش بدون استثنا غيب شده بود
کمی زودتر  . ام بزنم   خاله  ام آنجال، خواهرم و دختر      برای چندروزی رفته بودم سری به خاله      

ش از ورود در بـزنم،      ن که احتياطی کنم و پي     ياز موقعی که قرار بود برگشته بودم، بدون ا        
ام درست کرده بود برايش ببرم، که نيومن را           راست به آتليه رفتم تا مربايی را که خاله          يک
شـان نيـازی بـه توضـيح          وضعيت.  بود ی ديگر ی  برهنه  مشغول نوازش مرد   برهنه ديدم
  ...ندارد
ی  يـه خواهی کردم، بعد هم رفتم توی آتل       کنم معذرت   حتا فکر می  . دانستم چه بگويم    نمی

نيومن خود را به جای برنـشتين       : شد  چيز روشن می    همه. خودم و در را روی خودم بستم      
گذاشت، او که هنوز نتوانسته بود مرگ دوستمان را بپذيرد، تصميم گرفته بود او را در                  می

  .خود زنده کند
ـ  ام هـيچ احـساس نـاراحتی    ن که متوجه موضوع شـده     يافتم از ا  يوقتی تنها شديم، در    ی ي

گيرکردنش در شخصيت برنشتينی که به خود گرفته بود، او را در              ؛ برعکس، با غافل   ندارد
  .در اوج شعف بود. پذيرش اين شخصيت ُمِصرتر کرده بودم

تفـاوتی، نيمـی از سـر         چندين هفته سکوت کردم، نيمی از سر بی       . با او رفتار بدی کردم    
  .اش آورده بودم احترام؛ به ستوه

. ای  تو راهت را گم کـرده     . اش کنی   توانی دوباره زنده    يد از او نمی   با تقل . ــ برنشتين مرده  
تو . هايت هم مزخرفند چرا که تو مرِد زنهايی         و مطمئنم که عشق   . هايت مزخرفند   نقاشی

احـساس کـسی را دارم کـه هـر دو           . و به من  . گويی  داری بدجوری به خودت دروغ می     
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هـر دو ناپديـد     . من را در بازگـشت    ، برنشتين را در جنگ، و نيـو       دوستش را از دست داده    
  .شدند

  .صدايش در نيامد
بعد، پس از دو ساعت سکوت، فقط برگشت و به من گفت که             . طور ماند   ن  ازپاافتاده، هما 

  .حق با من است
  .اش برگشت به آتليه

آويز   در را شکستم، خودش را حلق     . وقتی صدای افتادن صندلی را شنيدم، فوری فهميدم       
  .کرده بود
وهايم گرفتمش، مثل شما، خواهرلوسی، شما با من همين کار را کرديـد، و تمـام    توی باز 

  .شب را با او حرف زدم
حاال بعد از اين عمل، ديگـر غـصه   . اش را سر خودش خالی کند دلی به او گفتم نبايد دق 

به او گفتم تنها يک راه بـرای        . اش را از نو شروع کند       گی  نخواهد داشت و حاال بايد زنده     
او خود را رها کرده     .  کردنش است   گذراندن اين جنگ وجود دارد و آن هم فراموش        از سر 

بايد خطی رويش بکـشيم     . گی کند، با برنشتين، با دهشت جنگ        بود تا گذشته در او زنده     
مان اين کـار را کـرديم و بـه            که در شامپانی روی قبر رفيق       طوری  و تمامش کنيم، همان   
مـدهوشِ  . ها کـردن    گی  خود را سرمسِت تازه   .  نسيان فراموشی،. مسائلی ديگر پرداختيم  

. برنشتين، فقـط انـدکی او را شـناختيم        . ديگر هرگز به عقب نگاه نکردن     . مدرنيته شدن 
  .آوريم جنگ، چيزی به ياد نمی

مـا همـين امـشب      . کنان زد زير گريه و من فهميـدم برنـده شـدم             هق  سحر نيومن هق  
درست اسـت،   . ه برای هميشه در پاريس بمانيم     رويم ک   کنيم؟ ــ می    رويم ــ فرار می     می

های برنشتين بود، ولی تنهـا يـک ايـده بـود؛ نـه شـبح او و نـه                      پاريس هم يکی از ايده    
نشانی جديدم را به    . نيومن خوب خواهد شد   . جا دنبال نخواهد کرد     خاطراتش ما را در آن    

  .فرستم ی داشته باشم برايتان میي ن که نشانیيمحض ا
جويانی را بر     م که نامِ دانش   يمروز صبح حکاکیِ تابلوی يادبودی را تمام کرد       ا: روزگارطنز  

اند، اين تابلو در سالن اصلی مدرسه عالی هنرهای زيبـا             خود دارد که در جبهه جان باخته      
ی ديگری    و امشب خودمان با انديشه    . همواره در يادها  : رويش نوشتيم . نصب خواهد شد  
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  .چيز ردن همهسپ فراموشی به: رويم در سر می
  با احترام

  .آدولف ـ هـ
  

*     *     *  
  

والک، ديد که کنتـرل پادگـان بـه دسـت             پاسههيتلر با بازيافتن سالمتی، در بازگشت از        
. باواريا تصميم گرفته بود از روی مدل مسکو انقـالب کنـد  . شورای کارگران افتاده است   

 چندماه  او.  سرخ قرار گرفته بود    نگاری سوسياليست و يهودی در راس مونيخ       ايزنر روزنامه 
طلـب تـرور شـد و در پـسِ خـود سـرزمين را در آنارشـی و                     بعد توسط جوانی سـلطنت    

 نظم را   واحدهای ويژه  و   1در بهار نيروهای ضدانقالبیِ رايشسور    . ومرج باقی گذاشت    هرج
  .بازگردانده و مسئولين اصلی را با مرگ و ديگران را با شصت سال زندان مجازات کردند

که تنها يک دغدغه در ذهـنش         وسوگرفته بود، درحالی     تحوالت سمت  سوار بر موجِ  هيتلر  
ترتيـب بـا      ايـن   و بـه  . دادن بـه هـر کـاری بـرای مانـدن در ارتـش               کـرد، تـن     عمل می 
. آهنگ اول سرخ و بعد هم سفيد، اول انقالبی و بعد ضدانقالبی شـد            ی هم ي طلبی  فرصت

ی سـربازان     ده بـود بـرای بـاالبردن روحيـه        دو سه بار مجبـور شـ      . گذرانش مشکل بود  
دمکراتيک دفاع کند و طبق عـادت         مجبور شده بود از تفکراِت سوسيال       : رانی کند   سخن

هـايش را بـه سـرعت     تحقير شده، حـرف نتوانسته بود نظر جمعيت را جلب کند، و هربار          
تنهـا شـغلی    ها    بازگشت راست با  و حاال   . اش کرده بودند   قطع کرده و به بيرون راهنمايی     

نويـسی    هيتلر نـام  .  بود »مأمور تبليغات «توانست برای ماندن در ارتش اختيار کند          که می 
کرد، روحاً مرده، تنها انتخابش ميان اين و يا جدايی از ارتش بود، که معنـای ايـن يکـی                    

  . بود و ولگردیهم بازگشت به خيابان
ت را به بازآموزی نيروهايش      شخص کلنل ماير اولوي    توسطبعد از اين دوراِن سرخ، ارتش       

کلنـل  . ناسيوناليسم و ضديت با بلشويسم    : ها آموختن   ی صحيح را به آن      داده بود، انديشه  

                                                 
  . ـ م1935 تا 1918هاي  ي سال  آلمان در فاصلهمسلحـ نيروهاي 1
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کوشيد افرادی تربيـت کنـد        های دانشگاِه مونيخ را مصادره کرده بود و می          ماير ساختمان 
خ سياسـی و    های تاري   فعالً برايشان دوره  . های بعدی باشند    که خود توانا به آموزشِ گروه     
  .تاريخ اقتصادی گذاشته بود

  .چيز با يک اتفاق ساده شروع شد همه
اش درست مثـل نـامش    نويس، مردی که الغری و ريش   کارل الکساندر فون مولرِ تاريخ    

کـردن کاغـذهايش و       وجور  تدريس مشغول جمع  پاياِن  کامالً آريستوکراتيک بودند، بعد از      
  .ه ناگاه متوجه نمايشی غيرعادی شدتئاتر بود ک شدن برای ترک آمفی آماده

تر از بقيـه، الغـر و    جويی مسن جويان جمع شده بودند، دانش گروهی حولِ يکی از دانش    
 اش کـه   چـاره   ی خـسته و بـي       آورد، ولی قيافه    اهميت، که مولر نامش را به خاطر نمی         بی

يش کردن اولين صاحبی که يک ظرف غذا جلو         صاحب، آماده برای دنبال     شبيه سگی بی  
  . در ذهنش مانده بودبود بگذارد،

کـرد،    رو شده بود، با صدايی زير و از ته گلو صحبت مـی              رو به آن    ی از اين  ي مرد در لحظه  
. کارل الکساندر فون مولر نزديک شـد      . دادند  دقت به او گوش می       همه به  ،خشمگين بود 

  .کرد ن که متوجه باشد، او هم داشت گوش میيبدون ا
هـا    گان، ترغيـب آن     گذاشت، جلب توجه شنونده     از خود به نمايش می    مرد توانايی غريبی    

ـ  مـرد دگرديـسی   . ها را در احساس خود شريک کردن        زمان آن   سپردن و هم    به گوش  ی ي
که عمومـا در حـال نگـاه         اش  حس و خجالتی    چشمان آبیِ بی  . عجيب از سرگذرانده بود   

 بودنـد، بـه نظـر       درآمـده رازآلود  ی  ي  آبی به رنگِ   حاال ند و بازشده بود کردن به زمين بود،     
کنند   خوانند و به صدای بلند اعالم می        ها از دور، در افق حقايقی را می         رسيد اين چشم    می

زد، مثـل کـسی کـه         مرد درست مثل يک پيامبر حرف می      . هاست  که فقط در اختيار آن    
آمد از    یاش، به نظر م     رغم ظاهرِ خسته    آمد، به   به نظر معذب می   . شود  وحی بر او نازل می    

کـه    بايد بگويد، درحالی    سرِ شرافت معذب است، برای گفتنِ از سرِ وفاداریِ چيزی که می           
شـده،    پـاره   کشيد، پـاره    پيکرش عذاب می  . داد ساکت بماند    بود ترجيح می    اگر مجبور نمی  

گذشت؛ چونان پيکـری      کرده و منقلب در اثرِ شدِت الهامی که از وجودش می            پاگم  و  دست
داد حاکی از اين که او به پايـاِن پيغـامی             هايی می   گلو نيز نشانه  . دار  نشانقديس، پيکری   

چون متخصصی با خود      کارل الکساندر فون مولر هم    . که اعالم کرده است نخواهد رسيد     
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توان ديگران را قـانع کـرد،     گونه می   چه مدرکی بهتر از اين برای حسن نيت؟ چه        :انديشيد
ران چيزی از  دادنی؟ سخن ای حقيقِت آن در حال جانها نشان بدهی بر    ن که به آن   يجز ا 

و بـا  . گذاشـت  ی جانش مايه می برای گفتار از قوه. سوخت می. يک شهيد با خود داشت  
رسيد ايـن     خاست؛ حتا به نظر می      پتی از او برمی     ی متداوم، محترق و پت    ي اين حال انرژی  

 انـرژی بـه حاضـران    سپس اين . يافت  گفت، افزايش می    ن که چه می   يانرژی بر حسب ا   
  .شد منتقل می

کارل الکساندر فون مولر ناگهان متوجه شد خودش هم درست مثل ديگران مرد را تأييد               
  .»ی واقعیي ران توده بفرما اين هم يک سخن«. در دل به خود خنديد. کند می

د ی نقادانه را به کناری نهاد، و هربار که مر           ، فاصله او نيز مورد سرايت قرار گرفت      ،سپس
ی تائيد تکان     کرد، سرش را به نشانه      گان پرتاب می    ی نوينی را به صورت شنونده       انديشه
مرد بـه   . ی بود سخت و سنگين عليه يهوديان      ي ی کُلی موضوع ادعانامه     مجموعه. داد  می

گفـت قـصد      کرد و مـی     ورزيد، آنان را به عنوان عامل هر دردی متهم می           آنان نفرت می  
  .ننددارند آلمان را نابود ک

گفت دشمنیِ    ن که کارآموز می   يا. ی کارل الکساندر فون مولر را عالقمند کرده بود        ي نکته
کـرد اسـت؛ و سـپس ميـان            عمل ی برپايهاش با يهوديان نه احساسی، بلکه         کامالً نوين 

 غيرمـوثر رهنمـون     های خشونت و ديگر    1پوگروم با يهوديان، که به      ی احساسی ا دشمنی
، چيـزی کـه آن را ضـديت بـا يهـوديِ            هـا از نـوعِ خـودش        یشد، و ضديت با يهود      می
و بر اين مبنا تـصميم بـه پـاک کـردن سـرزمين آلمـان از وجـود                    خواند، می» عقالنی«

کردی اجـازه داری ضـديهودي باشـی،          با او حس می   . تفاوت قائل بود  ها داشت،    يهودی
  .شد تبديل به رفتاری مثبت، علمی و مدرن میضديت با يهود که  طوری

شـدت تکـان    ناگاه کارل الکساندر فون مولر سرش را برای راندِن اين عقايد از خود بـه            هب
نمود، او ديگران را      تر از برنامه در کالمِ خود اعالم می         مرد چيزی سياه  ! مزخرف است : داد

خواند و حتا کارل الکساندر فون مولر، استاد دانشگاه، هـم             ر فرا می  يبه خشونتی تصورناپذ  

                                                 
 در امپراطوري روسيه، 1921 تا 1881كشتار و غارت يهوديان در فاصله ي سال هاي -1

م.لهستان، اكراين و بسارابي   
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  .» استای شايستهجداً که مرِد «. ها بيافتد ر دام اين لفاظینزديک بود د
تئـاتر آورد و او       سرعت به دفتر رياست دانشگاه رفت، کلنل ماير را با خود به سالن آمفی               به

  .ادشده ترغيب کرديی  را به تماشای صحنه
  :ماير زيرلبی گفت

  .ست، حق با شماست ــ عالي
  :مولر گفت
  ــ کيه؟

  .ز گرداِن ليستــ سرجوخه هيتلر ا
ـ  بـاز، درسـت مثـل گربـه         کـرد، چـشمان نيمـه       ماير، کارشناسانه، کار را تحسين مـی       ی ي

  .حال خوش
  .گيريم به کارش می. قيافه، شور. چيز دارد ــ او همه
  .ن که جمعيت پراکنده شد، به سراغ سرجوخه هيتلر رفتنديبه محض ا
  :ماير گفت

  .ايد رانی خلق شده ــ شما برای سخن
  ... ولیــ من؟

رانـی در جمـع       چيزی نمانده بود هيتلر مخالفت کند، يادآوری کند هرگز قادر بـه سـخن             
اش بـه فعـاليتش       نبوده است، اما جلوی خودش را گرفت، به ياد آورد که خوراک روزانـه             

  .وابسته است
  :کارل الکساندر فون مولر افزود

کردن مخاطبـان   شريک. رتشور و حرا . گرم کردن . تغيير ريتم . کالمــ براوو، تسلط بر     
  .شما پيشاپيش روشی عالی داريد. در احساس

جويی هنگام خروج  باز هم چيزی نمانده بود هيتلر فرياد بزند و بگويد تنها وقتی که دانش     
تواند تحمـل کنـد، بـه طـرزی           از کالس، از جهودی دفاع کرد؛ همان چيزی که او نمی          

  .خودجوش به او پاسخ داده است
شـما از  . گيـريم  به عنوان افسر مدرس برای بازآموزی ارتش به خدمت مـی    ــ ما شما را     

  .گويم تبريک می. کنيد ی آينده شروع به کار می هفته



 255                                                                   اريك امانوئل اشميت          

  .گويم ــ تبريک می
  .دستانش را فشردند و دور شدند

. طپيـد   شدت مـی    ها دوخته بود، قلبش به      شدند هيتلر نگاهش را به آن       که دور می    درحالی
توانـد    هميشه فکرکرده بود بلد است حرف بزنـد، مـی         ! ره حق با او بود    ترتيب، باالخ   اين  به

اعتقاداتش را با جمعيت به اشتراک بگذارد، ولی چيزی تاکنون مانع اين شده بود کـه بـه                  
شـد، او را مـسخره و         خود دست يابد، چيزی چوبِ الی چرخش شده بود، مـانعش مـی            

او تنفرش از جهودهـا و      . رداشته شده بود  امروز، مقاومت از ميان ب    . نماياند  باورنكردني می 
امـروز، بـاالخره همـان      . آور را به زبان آورده بـود        عطش انتقام پس از اين شکست شرم      

  .هنر سخنوری بخشيدنفرت به او . کرد هست مردی شده بود که تصور می
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  ديکتاتورِ باکره
  

  .دهم من استعفا می
سوسياليست سرنوشت حزب را       رایِ اعضا و هواداران حزب کارگران ناسيونال       شما خالفِ 

از اين پس من خـود      . آهنگ نيست   های حزب هم    ايد که با ايده     در دستاِن فردی گذاشته   
  .بازگشت است رفتنِ من بی. شناسم را عضو چنين جنبشی نمی

  آدولف هيتلر
  

  .ندگر خيره شديد کيافراد کميته با بيزاری و مالل به 
  .بانوی اول باز هم ويارش گرفت: ــ بفرما
  .ی ما را سر برده  ستاره ديگر حوصلهــ هيتلرِِ

  ــ چند دفعه تا حاال استعفا داده؟
بعد از او هـم وجـود       . حزب بدون او هم وجود داشته     ! ــ خب بابا به جهنم، بگذاريد برود      
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  .خواهد داشت
کوشيدند خود را قانع کنند کـه   ام میهرکد. ز در پی اين جمله حاکم شد   يسکوتی ترديدآم 

 توانست   کس ديگری می    چه تريبون ديگری داشتند؟ چه    . تواند واقعی باشد    اين جمله می  
شان را به نمايشِ سيرکی ُپرشور تبديل کند؟ چه کس ديگری             ترين جلسات عمومی    ساده

ر بود شـور    پاياِن جمعيت بود؟ چه کس ديگری قاد        ی بی   توانا به برانگيختنِ شور و هلهله     
های   توانست کمک   اندازد؟ چه کس ديگری می    يشان راه ب    عمومی برای پيوستن به حزب    

شـان    بِ جمعيت در ويترين اجتماعی    لمالی وسيع جلب کند؟ چه کس ديگری را برای ج         
  بگذارند؟
  .هيتلر فقط يک ُدُهل بود. کنيد، اما در اهميت او اغراق نکنيد دانم به چی فکر می ــ می

  .از اين بهترش را نداريم! لی چه ُدُهلیــ بله، و
  .دي حزب را در اختيار يک ُدُهل بگذاررهبرید يخواه ــ حاال نکند می

تـا حـاال دو دفعـه بـه او     . ايـم  ها کـرده  ــ برای اطالعتان بگويم، اين کار را پيش از اين       
  .ايم پيشنهادش را داده

  .ــ و هر دفعه هم ايشان رد کرده
  ــ چرا؟

  ايم؟ يا چرا او رد کرده؟  حزب را به او پيشنهاد کردهرهبریرا ما ــ چرا چی؟ چ
ـ ی ا   هيتلر رياسـت حـزب را بـه بهانـه         . مجدداً سکوت حاکم شد    ن کـه اسـتعداِد کـارِ       ي

حـاال  . اين رفتار از جانب کميته صادقانه ارزيابی شده بـود         . تشکيالتی ندارد رد کرده بود    
ارات يـ آوردن امکانـات و اخت      دسـت    بـرای بـه    کميته در فکر بود که نکند اين رفتار هيتلر        

  .تری بوده است بيش
اصالً اين بابا متوجه هست که اگر استعفايش را بپـذيريم چـه اتفـاقی               . ــ او ديوانه است   

  تواند برايش بيافتد؟ می
  .ــ خب بپذيريم

  .شود خودش به تنهايی يک حزب درست کند ماند و مجبور می تنها می! ــ ساکت
  .اين ديگر مشکل خودش استــ خب که چی؟ 

  .ــ مثل هميشه، بازیِ او همه يا هيچ است، او اهل توافق نيست



 259                                                                   اريك امانوئل اشميت          

  .به اماِن خدا. چه بهتر. بگذاريد برود. ــ ما هم نيستيم، ما هم اهل هيچ توافقی نيستيم
خـصوص    بـه . ــ خب بله، ولی تصورش را بکنيد که برود خودش جنبشی را پايه بگذارد             

  ... بکند، چيزی که در آن مهارت داردنمايی هم اگر مظلوم
  !ميپيشنهادتان چيست؟ ديگر قرار نيست که جلويش زانو بزن! ــ خب که چی

سوسياليست را بـه      ، هيتلر رياست مطلق حزب ناسيونال       1921 ژوئيه   29چند روز بعد، در     
  .عهده گرفت

هـای جمعيـت را      کرد، ايستاده، تمام نعره     کشيدند نگاه می    به جمعيتی که برايش هورا می     
ـ اند  به مسيری می  . کرد  شان را نوازش می     د، هيستری يشن  در گوش جان می    د کـه در   يشي

شدن به تريبـون سياسـی؛ از         سه سال پشت سر گذاشته بود، از تبليغاتچی ارتش تا تبديل          
کـرد، نـه کـارت        های فقير برگزار مـی      ی که جلساتش را در پستوی محزوِن کافه       ي دسته
ی که اعضای مبـارز و      ي ی، دسته ي ی و نه آفيش تبليغاتی    ي نه مطبوعه تی، نه ُمهری،    يعضو

اش بود، تا اين جمعيت بزرگی کـه همـه    ی مرکزی فعالش به همان تعداِد اعضای کميته    
شناختند، هيتلر ميان تعـدادی محـافظ    ی خود می چون فرمانده خواستند، او را هم  او را می  
خصوص به نـشان نـازی خيلـی           بودند، به  کلفت و مسلح، که پرچمش را بلند کرده         گردن

ـ  سواستيکای سياه برجسته روی دايره    : اش  های هنری   کرد، واپسين وسوسه    افتخار می  ی ي
  .گرا را داشت ی جذب هواداران چپ ی سرخ آن هم وظيفه سفيد، که زمينه

  !زنده باد پيشوای ما! هايل هيتلرــ 
: گفتند اطالع داشـت     ن در موردش می   نگارا  مداران و روزنامه    چه که سياست      ی آن   از همه 

ـ  شـق، دهـاتی     آشوبگر، کلـه   ی   ناپايـدار رسـيده، سـرجوخه     گـذرا و    ی کـه بـه شـهرتی        ي
او کـه در فحاشـی بـه        . خـورد   چيزش به يک رئيس حکومت نمی       ی که هيچ  ي نخراشيده

رانـی    کرد، او که کالم زهرآلـودش در هـر سـخن            ی درنگ نمی  ي صدراعظم و وزرا لحظه   
با خودش هـم    کرد که      نمی  داشت، اصالً تحمل    سمی را از ميان برمی    چندين شخصيِت ر  

کردنـد،    متولـدش را زخمـی مـی         تـازه  »مـنِ «انتقـادات پيکـرِ     . گونه رفتار شود   به همين 
،   »مـردان جـدی   «ن که   اي. نوزاد، اما به همين زودی دارای ابعادی تصورناپذير       ی    »من«

برابـرش بـه سـطحی نـازل کـاهش          ی وسيع مردمی، خود را در          جمعيت و توده   همانند
های عمـومی     ن که شوخی و لطيفه    يآمد، ا   امری بسيار ناشايست می   از نظرش    دادند،  نمی
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ی کمـی    بـه فاصـله   . يافـت   ی نسبی با موفقيت اجتماعی دارند، را غيرعادالنه می        ي رابطه
: ی زيـادی ببـرد     متوجه شد از اين که اين چنين بی ارزش محسوب شود، می تواند بهره             

انـه و راسـت   يجريانـات م  . متوجه آمدنش نباشند، زياد هم به او بدگمان نخواهند شد      اگر
ولـی مـن فناتيـک    اند؛   از شر من راحت شدهبا فناتيک ناميدِن من  کنند  سنتی تصور می  

طور فکر کنند؛ از نظر کادرهای جنبش مـا در            اينبه نفعِ من است که      که    درحالی. نيستم
 هستم؛ اين همان چيزی است که       مرددمن زيادی ماليم و     ها    گيری  مقابل برخی تصميم  

همـه ی   . شـان  بدون اينکه خودشان هم متوجه شوند به جان هم بيندازم         کند    توانايم می 
ی هـم تـصور    ي قدر به اهميت خود يقين دارند که حتا لحظه           اين های توخالی  اين بادکنک 

دانـم    می. ام  شان گرفته  بازی به بازی    شب  درست مثل يک عروسک خيمه    کنند که من      نمی
هرچه پست تـر و رذل  . تمايالت رذل و کثيفی اين چنين به جنب وجوش شان انداخته       چه  

  . تر بهتر
او : در ضمن هيتلر متوجه چيزی شده بود، چيزی که هرگز آن را به کسی نخواهد گفـت                

کـرد، تنفرشـان،      شان را بيدار می     خشم. کرد  فقط احساسات منفی جمعيت را تحريک می      
کار آسانی بـود،    . آورد  هاشان را به جوشش می      گی  ها و تحقيرشده    گی  شان، سرخورده   ينهک
زد، ولـی     پرستيدندش، چون از قلـبش حـرف مـی          مردم می . يافت  ها را در خود بازمی      آن

  .آمد ره و ظلمانی قلبش به زبان میيی ت متوجه نبودند که تنها رويه
  .اين راز را هيتلر تقريباً خودش کشف کرد

هيتلر، که پيشاپيش چيـزی     . اولين بار، قضيه مربوط به جشنِ ازدواج يک زوجِ جوان بود          
البداهه سر ميز شـام بـه پـا خواسـته             گی درجا و فی     آماده نکرده بود، طبق عادت هميشه     

ش يدانست در ابتدا آهسته پ      چون خودش می  . پته کرده بود    جامش را باال برده و فقط تته      
ولی پس از چنـد دقيقـه بـه جـز           .  گرم شود، نگران نشده بود     کشد تا   رود و طول می     می

شـد، چيـز      کـاری تکميـل مـی       بار که با احساسی حاکی از فريـب         ی رخوت ي گی  دستپاچه
زحمـت توانـست زوج جـوان         با سردادن يـک آواز وينـی کـه بـه          . ديگری نصيبش نشد  

کـه حـسابی     درحـالی . ديسرخورده را به خواندن آن تشويق کند، خود را از مخمصه رهان           
اش را از دست داده است؟ فـردای آن           آيا توانايی . زده شده بود سر جايش نشست       خجالت

ی کـالم را بـه دسـت         ی کميته رشته    گی در جريان جلسه     ی ساخته ي روز، نگران، به بهانه   
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چيز   همه. اوف، خيالش راحت شد   . زبان و طوالنی بر زبان آورد       ی ُپرزخم ي گرفت و خطابه  
  .قضيه فقط مربوط به يک خرابیِ موقت بود. بودسر جايش برگشته 

از او تقاضا کـرده بودنـد هنگـام         . ی دوم باعث شد که باالخره بفهمد چه خبر است           دفعه
د؛ متوفی شخصی محترم بود که چيزی بـه جـز           يسپاری کسی به ياد او سخن بگو        خاک

ی فـرار از  شد در موردش گفت، چيزی که مجدداً هيتلر را الل کـرد؛ بـرا          محاسن او نمی  
افت استعدادش بـرای    يترتيب در   اين  به. اين وظيفه وانمود کرد مشکلی برايش پيش آمده       

  .آمدن به احساسات تهاجمی نياز دارد عمل شکوفايی و به
طی اين  . مزاج، اما به خونسردی خود را زير نظر گرفته بود           َدَمویعصبی و   هيتلر، هرچند   

هـای خفتـه را       کينـه : گونـه بـه کـار گيـرد         تجربيات فهميده بود که کاريزمـايش را چـه        
کـردن خـون بـرای        کـردن، جـاری     ها را زنـده     های رويی، زخم    بيدارکردن، شکستن اليه  

بـودِن درِد     حـل در مقابـلِ نـسبی        گـیِ راه    ، سـاده  هـای سـاده و ابتـدايی       پيشنهاد راه حل  
ه سمت انگشِت اشاره را ب. بايست نشان داد   می. کاری کرد   بايست ظريف   نمی. شده  حادث
، فرانـسه،   یيهـود : ها به گردنش انداخته شود نـشانه رفـت          ی گناه   چه قرار است همه       آن

شد ميان آن     گاهی برای رسيدن به نتايجی بهتر می      . بريتانيای کبير، جمهوری، بلشويسم   
: سـانی پديـد آورد      چيـز بـه گردنـشان انداختـه شـود، هـم             چيزهايی که قرار است همـه     

ی نهـايی      هورا و هلهلـه    کهيک، تبديل شد به جهوِد بلشويک       ترتيب جهود و بلشو     اين  به
بـه  خـواه     جهوِد بلشويِک جمهوري  ی   خوبی را تضمين کرد، از همه بهترش هم با ملغمه         

هـا ارزشـی ُپرفـروغ داد،     بايـست بـه ايـن نفـرت      البته در آخرين لحظـه مـی      . دست آمد 
ن مباحـث را  يساب آورند و ا گان بتوانند خود را جزئی از آن به ح          کننده  که شرکت   طوری  به

انـدازی    جـا سـخنان و چـشم        شان با ديگر جماعات به کار برده و در همه           در برخوردهای 
، همـان   گردانـد  بـازمی دوارکننده به نمايش بگذارد؛ هيتلر موضوع کالم را بـه آلمـان             يام

داد  ن احساس را می   يترتيب به شنونده ا     اين  چيزی که بحثش را با آن آغاز کرده بود، و به          
  .که اصالً از چيز ديگری حرف نزده است

هـای   زدن کـردن شـدت تـشويق و کـف      تريبون را پـيش از فـروکش      !  هورا !هايل هيتلر 
هـا   ردستيزمان چند نفر از ز     که هم   پوشيد، درحالی   اش را می    کرد، بارانی   جمعيت ترک می  
ـ          گفتند، به   به او تبريک می    مبيـل  گرفـت، درون اتو     ش مـی  يسـرعت راه خروجـی را در پ
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  .فهماند که راه بيافتد پريد و با تکان دست به شوفر می می
کرد اگر دوباره روی صحنه    زمان با خود فکر می      کرد و هم    توجهی به مونيخ نگاه می      با کم 

هميـشه  . سودازده آهی کـشيد . قدر برايش کف خواهند زد برود آيا حاضران در سالن اين     
دن باقی گذاشت و از نظرها پنهان شد، تـازه          ترشني  ی بيش   گان را تشنه    بهتر است شنونده  

ی   اش نيز به انـدازه      عجله  های با   ها و ترک صحنه   تأخير. اين روش اصلی اغواگری است    
  .اش تأثيرگذار بودند دهی به اسطوره هايش در شکل صحبت

  .رويم ــ پل، ما به منزل خانم هوفمن می
باری ديگـر   . ت پيش آمده بود   بعد از تحرکات روزهای اخير باالخره فرصتی برای استراح        

تحـوالت همـه در جهـت       . کند  شد که مشيتی آسمانی او را همراهی می         به او اثبات می   
هايش، استعفايش باالخره رياست      هايش، قهروآشتی   گرفتن  اميال او پيش رفته بود؛ خشم     

 را داشـت،    آرزويـش درست است که خودش هم      . حزب با قدرت مطلقه را به او داده بود        
گی اين کار را کرد، ريسکی کرد، يـا            نکرده بود؛ درواقع از سرِ آزرده      ريزی  برنامهيش  اما برا 

از .  اسـت  بی مثـال  کردند او استراتژيستی      ترتيب دشمنانش تصور می     اين  به. همه يا هيچ  
دانست تحت هر شرايطی بايد غرايـزش را دنبـال کنـد، اگرچـه خطرنـاک                  اين پس می  

داد و موقعيت او را به عنوان فرزند برگزيده تائيـد              می ها پاداشش   چيزی در آسمان  . باشند
  .کرد می
ی بـزرگ بـورژوايی بـا         هيتلر زنگ درِ خانـه    . فرش ناليدند   های اتومبيل روی سنگ     چرخ
  .های گُل آراسته شده بودند را به صدا درآورد دان ی نظامی با گُلي هايی که به شيوه پنجره

  !جرأت نداشتم باور کنم! ــ دولفی
بايـست    ر محترمانه دست کاروال هوفمن را بوسيد، کاری بسيار خطرناک چرا که می            هيتل

بهـا و برنـده و        کرد که با انگشترهای گـران       دا می يروی دست اندک نقاطی از پوست را پ       
  .بندهای سنگين و ُپرحجم پوشيده نشده باشد دست

  .ام ــ شيرينی آماده کرده
اش خيـره   الحمايـه  کردن به تحـت  گ صدادلين کاروال هوفمن در عين درخشش و دلينگ 

 داشـت، بـانوانی     »مـادر «پرداخـت، چنـدين       از زمانی که هيتلر به سياست می      . شده بود 
اش بودنـد؛ زنـانی متـأثر از تنـاقض ميـان           کردند و حامیِ مالی     جاافتاده که ستايشش می   
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وپـاچلفتی در     های عمومی و مردی چنين خجـالتی و دسـت           رانی قدرتمند در جمع     سخن
. کـرد   ی وينی ِگرد مـی    ي ها را با لهجه     مردی با ادبی عاريتی که واژه     .  های خصوصی   جمع

دامـن،    کننـد و مـرد جـوان را معـشوقی پـاک             کردند او را دستپاچه می      هرکدام تصور می  
هـا   يک از آن هيچ. ی مصاحبتی زنانه است  کردند که تشنه    دار تلقی می    آليست و آينده    ايده

ی   در ميان همـه   . ها به دنبالِ مادر بود تا معشوقه        رد او کنار آن   ک  حتا تصورش را هم نمی    
اش را    او خانـه  . اش بود   ی يک مدير مدرسه، سوگلی      گرانش، کاروال هوفمن، بيوه     حمايت

خصوص موقعی که خودشان تنهـا بودنـد،          گذاشت، به   برای جلساتشان در اختيارشان می    
 و آلوسياه مملو از وانيـل و کارامـل   های سيب، کشمش  1کاروال استادانه بهترين استرودل   

  .کرد سرتاسر باواريا را درست می
  : را از شوهرش به ارث برده بود پرسيدها بخش معلم اطمينانکاروال که لحنِ کالمِ 
  ُپرروها را کم کرديد؟ ــ خب، روی اين بچه

  :هيتلر با دهان ُپر جواب داد
  .ــ با تمام قوا

گـردِن  . هـايش را خـوب انجـام داده باشـد           فيو تکل ن که ا  يزن تائيد کرد، درست مثل ا     
دان   خصوص شينيونی به بزرگی يـک گُـل         پيرش به شکل خطرناکی زير بارِ سرش و به        

زده و خالصه نوعی کاله دائمی بـر سـر    کرده، روغن  داده، رنگ   شد، موهای پوش    خم می 
  .انگيخت که نوعی احترام از سر ترس برمی

ام، دولفـی     چرا، باز هم بِکشيد، برای شما درست کرده       ی بعدی چيست؟ چرا،       ــ و مرحله  
  ی بعدی؟ خب، مرحله. عزيزم

  .نظامی نياز داريم ما به تشکيالتی شبه. ــ تبديل گروِه ژيمناستيک به گروِه ضربت
  .رو را به کار بگيريم  زشتروهمپس الزم است که اين . ــ بسيار خوب

ناميد، آن هم فقط برای خـاطر          می »ور   زشت روهم« را فقط    روهمکاروال هوفمن، کلنل    
جا هيتلر  در اين. دردخوری بود   آدمِ به . ی توپ   اش در اثر انفجار گلوله      ريخته  ی درهم   چهره

  :ابراز نارضايتی کرد

                                                 
  .ن، كشمش و لبنيات ـ ميي ويني از خمير نازك، سيب، دارچي ـ نوعي كيك ميوه1
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  !ــ کاروال او در جبهه و در جريان خدمت به آلمان زخمی شده
هـم زشـت    اش بـاز      کنم او بـدون زخـم چهـره         ــ بله، ولی دست خودم نيست، فکر می       

  .بود می
  .پرست دليری است ــ وطن

  ...چسبد  ولی اين جوان يک چيزی دارد که به من نمی...ــ بله، بله
 روهـم ی کـافی از       ی سوم کيک يورش ُبرد، نزد خود حساب کرد به انـدازه             هيتلر به تکه  

بـه   روهمکرد نام ببرد،      چه کاروال را ناراحت می        راحتی آن   توانست به   می. دفاع کرده است  
اش، در ستايشِ     اش از جبهه، در فرهنگ قهرمانی        در نوستالژی  روهم. زنان آلرژی داشت  

از موقعی کـه هيتلـر      . شد  اش به سمت مردان منحرف می        تمايالت جنسی   جوامعِ مردانه 
پهـن را، کـه    شرمانه تـصميم گرفتـه بـود ايـن ُپـرروی پـوزه       به اين امر پی برده بود، بی  

بود و چندين انبار سالح در اختيار داشت، با آگاهی از رازش            متخصص در فرماندهیِ نيرو     
  .تحت انقياد درآورد

  ايد؟ ــ کودتا را برای کی در نظر گرفته
ی کاروال شده بود، هرچند هربار کـه آن           های مورد عالقه     تبديل به يکی از واژه     »کودتا«

شـدن   دن و خارجيرکرد و باعث ُس طورجدی برايش توليد دردسر می     آورد به   را به زبان می   
باک  ن خطر برای بانوی پيرِ بیيرسيد ا شد؛ ولی به نظر می   دندان مصنوعی از دهانش می    

ی ُپردردسر و انفجاری از دست        آوردن اين واژه    زبان  جذاب بود و هرگز موقعيت را برای به       
  .داد نمی

  .نطاقت برای آلما بی. طاقتم من ديگر بی. ترين زمان ممکن، کاروال ــ در سريع
  :کنان گفت زن زمزمه

  .ــ پسرِ خوب، پسرِ خوب
رانـی    شان از سـخن     شدند، هنوز احساسات    زمان طرفداران نازی در مونيخ پراکنده می        هم

ن که ذکاوِت خود را به کجا ببرند تا انـدک           يرت از ا  يور بود و در ح      آتشين رهبرشان شعله  
  .استراحتی کند

 تأثير قرارگرفته بود که اشـکش درآمـده         ران مقابلِ کاروال هوفمن که چنان تحت        سخن
  .برد ی پنجم استرودل حمله می بود، به قطعه
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  ــ کمی شير بياورم؟
  

*     *     *  
  

  .مهيــ سالم، اسم من ساعت يازده و ن
ی نشست و با چشمان گردش به دو مـرد خيـره            ي باز روی صندلی    دخترک با پاهای ازهم   

 راسـتش را، کـه      پلـکِ ه و سرکشِ ريخته روی      آمده تار موهای سيا     های پيش   با لب . شد
شمار   ی مو به سبکی بلند شد، به تارهای بي          دسته. جلوی ديدش را گرفته بود، فوت کرد      

آوردن   ساعت يازده و نيم بـا پـيش       . جايی که قبالً بود فرو افتاد       تقسيم شد و دوباره همان    
، و  »هـا       کـردم  ديديد، من سـعی خودمـو     «: خواست بگويد   ها شکلکی درآورد که می      لب

  .های سفيد و مرواريدگونش را نشان دهد لبخندی زد تا دو رديف دندان
  .خواد با شماها حرف بزنم کنم و دلم می ــ يک ساله که دارم به شماها نيگا می

  ــ جدی؟
بـه  . انـد  ها متوجه دخترک نشده و نيومن تعجب کردند که چرا زودتر از اين. آدولف ـ هـ 

  .ن که چيزی بيش از اين بتوانند در موردش بگوينديآمد بدون ا ینظرشان خيلی آشنا م
  يد؟يآ ها به روتوند می ــ شما خيلی وقت

بندم رو    ديروز استعفا دادم، پيش   . کنم  از پونزده ماه پيش تو آشپزخونه کار می       ! خوام  ــ مي 
  .کنم شونو نمی ديگه کلفتی. َپسشون دادم

  :نيومن مؤدبانه گفت
  ــ پانزده ماه؟

خواستن توی سالن کاری بهم بِدن، ولی خودمو تو آشپزخونه قايم             می.  بله، پونزده ماه   ــ
  .ن که شايد بزرگ بشميکردم، به اميد ا

تراش، متناسـب     دلربا، خوش .  خيلی کوچولوست  واقعاًآدولف و نيومن متوجه بودند که او        
  .ولی فسقلی

  :دخترک ادامه داد
کردن درست    گه از نگاه  يسريع اميدوار بودم، چون د    ــ بله، تا همين ديروز هم به يه رشد          
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  .تو سوراخ دماغ مردم خسته شده بودم
  .برگشتسرجای اولش ی مو دميد، که دوباره از جا برخاست و  دختر باز هم به دسته

ونی بزرگ باشم، فقط يـک بلـدرچين        يخواسم ماد   من که می  . شه کرد   کاری نمی   ــ هيچ 
  .شم کوچولو می

  :البخند گفتآدولف صميمی و ب
  .ــ قشنگ است
بـرورو، در ايـن حرفـی         وجور و خوش     من نازم، هيکلِ خوبی دارم، جمع      ...ــ بله، قشنگه  

خواست   آره ديگه، دلم می   ! جور درنمی آد  جاست که با شخصيتم       نيست، ولی مشکل اين   
کـه  هايی  وافاده بفروشم، از اون مدل    قدم بلند باشه تا بتونم سرد باشم، متکبر باشم، فيس         

ولی با اين قدوقواره، به اين نتيجه رسيدم که بايـد           . کنن  فقط با سکوت مردها رو خر می      
خب الشیِ آکله بودن    ! رو و سرزنده، خالصه يک دختر خوب باشم         شاد و سرحال، خوش   

  .ولی بايد هيکلش رو هم داشته باشی. ی نيسي کننده به اين خسته
  .دو مرد زدند زير خنده
  : غيض ادامه دادساعت يازده و نيم با

ی يک حلزون هم نباشه، شايد         گرتا گاربو، شايد شعورش به اندازه      مثالًگم،    ــ راست می  
هـای بـاز      کنـه، بـا چـشم       ن داره نگاهتون می   يکن  درست همون موقعی که شما فکر می      

! کس براش مهم نـيس      دره بکنه، ولی هيچ     تر از لبخندزدن دهن     خوابيده باشه، شايد بيش   
ی  من که حسابی تنبل هم هستم، اگر انـدازه  . دن چون قدش بلنده     يت م ينه، بهش اهم  

دخترجـون، تـو    «: باالخره ديروز به خودم گفتم    . افتاد  يک غول بودم حسابی کارم راه می      
اگرم تو اين خياالتي، نـه تنهـا        . شه  گی ديگه پنجاه سانت به قدت اضافه نمی         ساله  بيست

 حـرف   1بايس بری و با اين دوتا بـوش       . یش  يمونی، بلکه احمق هم م      بازم کوچيک می  
  .»بزنی

توانـستند تـصور      نمی. گر نگاه کردند  يد  کيخنده به     آدولف و نيومن نيمی آزرده و نيمی با       
  ...ها در اين ماجرا در نظر داشته کنند که دخترک چه نقشی برای آن

                                                 
  .ها ـ م ي تحقيرآميزي به زبانِ كوچه و بازاردر فرانسه براي ناميدن آلمان  واژهBocheـ 1
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  ــ راستی گفتيد اسم شما چيه؟
شيد اگر بهتون بگم بـوش؟ آخـه،     میراسی ناراحت. خودم هستم. ــ ساعت يازده و نيم  

 راحـت و سـريع   »بوش«. م نو گفتهيفقط همين که من هميشه هم   . من نيت بدی ندارم   
ی   تونه ُپرعاطفه باشه، الزم نـيس آدم ترتيـب آرواره           آد، مثل اسم سگ، می      سر زبون می  

  . اين نظر منهدهرچن. »نی... لماااا... آااا«خودش رو بده تا بگه 
پـيش خـود حـساب کـرد کـه دو مـرد او را               . مر فقط از نظر او مهم بـود       وضوح اين ا    به

  .اند و دستش را باال گرفت بخشيده
  !ــ گارسون

  . نزديک شدبا اکراهن که حرفی بزند يخدمِت روتوند بی ا پيش
  .1ــ گارسون، يک شامبری فرزت

  .زير خندهساعت يازده و نيم پقی زد . ی نامفهوم کرد و ناپديد شدي پسرک زير لب زمزمه
راسی، مهمون  . ها سرم داد کشيده     ــ براش زور داره من بهش سفارش بدم، اون که ماه          

  .شمام ديگه، نه؟ چون من که پول ندارم
و . مسحور رفتار بی تعارف و ُپرشور دخترک شـده بـود          . ی چشم پذيرفت    آدولف با اشاره  

يـز او کوچـک و      چ  ی دخترک چشم بردارد، چـرا کـه همـه           توانست از سينه    سختی می   به
قـدر    ، سرباال، توُپر و تهاجمی، اگر که ايـن        اش، دو پستان باشکوه    سينهميزه بود به جز     ريزه

ساعت يازده و نيم متوجه     . ن که در دستان آدولف جا بگيرند      يِگرد نبود گويی آماده برای ا     
خواسـت بـه او بگويـد از          ی آدولف شد، و پلکش تکـانی خـورد، گـويی مـی              نگاه شيفته 
  .گزار است سپاستوجهش 

  :نيومن پرسيد
  ــ شما کی هستيد؟
  گي؟ مثل پاسبونا؟ ــ به من شما می

ـ با شما خواندنش به او توهين شده بود؛ درست مثـل ا . دخترک از جا پريده بود، آزرده  ن ي
  .که حذفش کنند يا به او بگويند زشت است

                                                 
  .ي توت فرنگي ـ م ـ نوعي نوشيدني با عصاره2
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  :نيومن اين بار مهربانانه سئوالش را تکرار کرد
  ــ تو کی هستی؟

  .دختر جديدتان هستم ـ من دوستـ
  .دختر جديد داريم دانستم که ما يک دوست ــ نمی

  .ــ واسه همين هم خودم اومدم بِهِتون بگم
ساعت يازده و نيم بلد بود خودش را چنان جا کند که نتوان        . خنديدند  شدت می   دو مرد به  

  .در مقابلش مقاومت کرد
  :آدولف گفت

  .هــ باش
  :نيومن هم گفت

  .هــ باش
  !اش بايد نوشيد خب حاال به سالمتی! نيديــ آه، د

  .ی بلند نوشيدندي هايشان را به هم زدند و سپس جرعه  ليوان 
  .ی يازده و نيم نگاه نکند، از او پرسيد کوشيد به سينه ن که میيآدولف در عين ا

   چی؟هدختر جديدمان هستی و ديگ ــ خب تو دوست
  .ــ در ضمن من زن زندگيت هم هستم

پروا را    دخترک عبارتی چنين بی   . بخش  ی لذت ي آدولف از فرط تعجب حيران شد، حيرانی      
ـ  ايـن جملـه نـشانه     . کرد حق با اوست     کرد، که آدولف حس می      چنان راحت بيان می    ی ي

جايی و حاالت غيرطبيعی دخترک بود، درست مثل چراغی روشـن در اتـاقی             ديگر از نابه  
خواست باشـد، و      ی و نو داشت، چيزی که فقط می       ظلمانی؛ دختر با خود صميميتی قديم     

  .خيزی بلند. به نحوی ويرانگر موجود بوداز اين پس ن که يا
  :ن که چيزی گفته باشد کمی مقاومت کرديآدولف فقط برای ا

  .شناسيم ديگر را نمی  ما که اصالً هم... ولی...ــ ولی
  . آشنا بشيمدوباره: از اين بهترــ 

  .های آدولف را تا پشت گردنش طی کرد نهلرزشی خفيف دوباره شا
روزی روشن و آسمان آبـی      . کرد  دختر نيز به او نگاه می     . به ساعت يازده و نيم نگاه کرد      
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تکه پاشيده شده بود، و عـابران از ميـان ايـن قطعـات ليـز                  بود، آفتاب روی پياده رو تکه     
، چيـزی ثابـت و      گشودند، هوا چيزی معدنی در خـود داشـت          خوردند و راه خود را می       می
  .کشيدند مشکل نفس می حرکت، کوارتز خشک، بی بی

بـرای اولـين بـار آدولـف تـصور          . داشتند  آدولف و ساعت يازده و نيم چشم از هم برنمی         
گان همه و همه      زمين، مردمان، ابرها، ترامواها، ستاره    . کرد در مرکز کائنات واقع شده       می

  .چرخيدند به گرد او می
  :فتساعت يازده و نيم گ

  ــ باورنکردنيه، مگه نه؟
  :آدولف، که ناگهان نگرانی او را در خود گرفته بود، پرسيد

  ــ چی؟
  نه؟. کنيم چه من و تو احساس می   کردِن اون ــ حس
  .ــ آره

 جنون يا هر دو به يک    . دختر نيز به همان حالی مبتال شده بود که او         . پس او ديوانه نبود   
شـد و مهـم نبـود ديگـران چـه فکـر                عادی مـی   جنون،  در اين حالت  . دچار آمده بودند  

  !کنند می
ها بـه شـکلی       دستانی کوچک آمدند و در آن     . کِف دستان بازش را روی ميز گذاشته بود       

انگشتانش تا مچ دست دختر را در خود جـا          . خورد  چيز به هم می     همه. طبيعی جا گرفتند  
پيـشاپيش احـساس    د بـود را     شان خواه  خواب مورد تفاهم   چه را توی رخت    آناو  . داد  می
  ...کرد

ـ زمان، درسـت مثـل کـسانی کـه      دختر دهانش را کمی گشود، و او نيز هم      گـر را  يد کي
  .لرزشی دختر را فرا گرفت. بوسند می

آزرده، کوشـيد تـا بـه       . ی نيومن شـد     ی حالت تمسخرآلوِد چهره     ی چشم متوجه    از گوشه 
  .ها باز گردد پاافتادگی سرزمينِ سنگينِ پيش

 مطمئناَ ما با هم يک کارهايی خواهيم کرد، ولي فعالً به    ... خوب است  ...ب است ــ خو 
  .هيجان دچار نشويم

چيـز را   رفت که همه حاال می.  از خودش بدش آمدحرف زدنشبرای  . هايش را گزيد    لب
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  توانست جلوی خودش را بگيرد؟ چرا نمی. کردنش است سازی، حرام عادی. خراب کند
  . به نيومن کردساعت يازده و نيم رو
  ــ تو دوست منی؟

  .ــ بله
  شه منو با آدولف کمی تنها بذاری؟ ــ خب، اگه تو دوست منی، می

  ...ــ ولی
بينـی جلـوي تـو راحـت          آد رو نداره؟ نمـی      چه به سرش می         بينی طاقت اون    ــ مگه نمی  

 ترين فرد بـه اونـي،       طور نزديک   نيس؟ به نظرت برای تو که بهترين دوست من و همين          
  .تر از ايناس جا باشی؟ تو لياقتت بيش تحقيرآميز نيس مث يک يار کمکی اين

ن که با حـضور و پيکـرش در         يتصميم از ا    شده، بی   داده  گرفته، دستپاچه، بازی    نيومن حال 
  .نشينی حسابش را پرداخت و از کافه خارج شد جا چه بکند در حالت عقب آن

ی موهـايش کـرد    گرداند، فوتی به دسـته ساعت يازده و نيم رويش را به سمت آدولف بر        
  .ی باال انداخت و لبخندی زدي که فوری سر جايشان برگشتند، شانه

يک سـال وقـت     . ترسيدم مسخره بشم    بينی نيازمند چه نيرويی شدم؟ من هم می         ــ می 
  .دونم بهت بگم چه رو که می گذاشتم تا بتونم از اون سر به اين سمت سالن بيام و اون

  نی؟دا ــ چی مي
  .خوريم ــ که من و تو، خيلی به هم می

آدولف باز هم از سر واکنش خواست اعتراضی کند، ولی باز هم در مقابل واقعيت تـسليم                 
  .شد

شناسد، که قـبالً بـا او         ها پيش می    حس کسی را داشت که ساعت يازده و نيم را از سال           
  .گر دارنديد کيی مشترک با  معاشقه کرده، که صدها خاطره

  :گفت
ی  تو حافظـه . بينم ــ عجيب است، تو را با نگاهی که در ده سال آينده خواهم داشت می     

  .ی منی آينده
جا پشِت در موقعی کـه        اگه بدونی اون  . طور بود   ــ باور نکردنيه، ها؟ برای من هم همين       

  .قدر ظرف شکستم کردم چه به تو فکر می
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عی از او بيابـد، تـا در چـارچوب    ، تا تصويری واقمحاطش کندکردن    آدولف کوشيد با نگاه   
  .آمد اش برنمی از عهده. نتوانست: يک تابلو قرارش دهد

  :دختر پرسيد
  ــ بريم؟
  ــ کجا؟
  .دونم ــ نمی
  .ــ باشه
گرفـت، در بهتـرين       دست آدولف کامالً روی دوش ساعت يازده و نيم جا می          . برخاستند

  .گی و نه تنشی؛ چيزی از سر تقدير ارتفاع، نه خسته
  :لف زمزمه کردآدو

  .رويم چه که کامالً آشکار است اين است که داريم می  ، ولی آنبه کدام سودانم  ــ نمی
دل را به دريـا     لرزشی تن دختر را گرفت و با هم به خيابان زدند، درست مثل کسانی که                

  .زنند می
صـف  بـه   ، خبـردار    احترامچون گارد     نماهای بلند و گچی بلوار مونپارناس و درختان، هم        

های گُل    ها گرده   ها به صدا درآمده و با هر بانگ آن          ناقوس. مقابل اين زوج ايستاده بودند    
البداهه فضای جشن و سرور       رفتند، پاريس فی    باالی سرشان از سويی به سوی ديگر می       

  .رقصيدند های خيابان می ها کنار نيمکت گرفت و بچه به خود می
  :ساعت يازده و نيم گفت

جوری بعدها در ياد خواهيم داشت        نيخواب نريم،  ا     ه فوراَ با هم به رخت     ــ خيلی خوبه ک   
  . داشتيم»قبلش«که لحظاتی هم 
  .ــ بله، خيلی خوبه

  شه يکی دو ساعتی صبر کرد، نه؟ ــ می
  :پايان خواهد بود، تائيد کرد کرد يکی دو ساعت زمانی بی آدولف که ناگهان حس می

  .ــ بله، البته
نـزد دختـری    ها، چيزی که      آهی از سر راحتی کشيد، درست مثل بچه       ساعت يازده و نيم     

ـ  . رسيد کم تجربه هم نيست، کمی عجيب بود        که به نظر می    ش خـود نتيجـه     يآدولف پ
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  . نباشداش روابط پيشيناش با او مثل  خواهد رابطه گرفت که دخترک دلش می
  ــ اهل کجايی؟ پاريس؟

  .1اهل ليزيو. ــ تقريبأ
انديشيد اگـر سـاعت يـازده و نـيم، بـا موهـای        که با خود می درحالیآدولف لبخندی زد،  

ی  قدر سر و قيافـه  کاله، پيراهنی سبک که پاهايش در آن نمايان بود، اين    کرده، بی   مرتب
ی پاريسی به     پاريسی دارد، اتفاقاً به اين دليل است که او پاريسی نيست؛ او شکل و قيافه              

  .خود گرفته
  ــ ليزيو کجاست؟

قدر برات بگـم      همين.  زاده است  امام کره و پنير و      التشمحصو. تايی در نرماندی  ــ روس 
  .گی اومدم پاريس ساله چهارده. جا هيچ کاری نداشتم بکنم که من اون

سـاله اسـت،      شد تصورکرد که او االن چهـارده        می: نگاهی از سر تأثر به دخترک انداخت      
، چنان که گويی همين امروز صـبح        آمد  بس که پوستش لطيف، جوان و نوزاد به نظر می         

  .کش آمده
  .تر، ناجی روح بودم از همه طوالنی.  کردمجور کاری همهــ 

  ــ ناجی روح؟
تصور ساعت يازده و نيم در لباس خواهران روحانی بـرايش دشـوار بـود،               . آدولف ايستاد   

  .اش نجاِت روح مردم باشد کسی که دغدغه
کنـی تـا      تـر روح مـردم را سرگـشته مـي           ری بيش تو با هيکلی كه دا    . آورم  ــ سر درنمی  

  .نجاتشان بدهی
گلـويش چنـان بـاال و       . ی ُپرسروصدا زد  ي ساعت يازده و نيم سرش را عقب برد و قهقهه         

کـرد، از   آدولف نگاهش مـی . دادن شمشيری باشد رفت که انگار مشغول قورت     می پايين
 از سـويی ديگـر در       خنديد،  خواست گازش بگيرد چون دخترک به او می         سويی دلش می  

  .کرد تر می آرزوی معاشقه با او بود چرا که گستاخی اين خنده او را هرچه خواستنی
شه برش    ست که می    روح اون بخشی از پاشنه    . ی من   ــ ناجی روح، کفاشيه، بوشِ گُنده     

                                                 
1- Lisieux 
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  .ش کرد ی جديد استفاده داشت و در يک پاشنه
  . به سمت باال نگاهش کردپاييندخترک از 

  .نو بدونیي بايد هم فقير و هم فرانسوی باشی تا اــ يقيناً
  :آدولف جواب داد

  .ــ ِاه، بله، من آلمانی و فقيرم
دارم   که يک راهی پيدا کردم که پـول         درحالی. ــ خبه، خبه، خب من هم روتچيلد نيستم       

  .کنه می
   چی هست؟...ــ آه جدی؟ خب

؟ اگر لياقتش رو داشته باشی      گم  کنی رازهای خودمو به همين راحتی بهت می         ــ فکر می  
  .بهت خواهم گفت

  ــ و پسرها؟
  ــ چی، پسرها؟

  ها را شناختی؟ ــ از موقعی که پاريس آمدی خيلی
  ؟قبولم داریی به بعد ي ــ از چه شماره

  .قبولت دارمهرصورت  ــ به
  .دخترک پريد و يک بوسه از صورتش گرفت

  :اصرار کرد
  ــ دو؟ سه؟ ده؟ بيست؟

  .بات ذهنی وضعم زياد خوب نيســ من تو محاس
  ــ و هر دفعه هم عاشق شدی؟

  !هرگز! ــ آه نه، اين يکی نه
آسـانی بـه    ن که حتـا تـصور شـود قلـبش را بـه     يدخترک با خشم واکنش نشان داد، از ا 

آدولف نتوانست تعجب خـود را از ايـن برخـورِد         . هرکسی داده است، سخت عصبانی بود     
  .خاست و نه ميل جنسي، پنهان کند غيرمتعارِف دختر که از دل برمی

  :دختر گفت
هـا    از يـک سـال پـيش از خيلـی از مـشتري            . خواد تابلوهات رو ببيـنم      ــ خيلی دلم می   
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  .زنن شنوم که از تابلوهات حرف می می
  .زنند تا بخرند تر حرفش را می ــ بيش

  .شن یبرابر م هات بيست گه، قيمتيتا ده سال د. شه طور شروع می ــ مهم نيس، همين
 ولی کالمی از دهـانش خـارج        »دانی؟  از کجا می  «خواست جواب بدهد      آدولف دلش می  

  .ها کار کرده باشد فکر کرد شايد دخترک قبالً با نقاش. دانست نشد، روشن بود، او می
  ای؟ ــ تا حاال مدلِ نقاشی بوده
  پرسی؟ ــ من؟ نه، واسه چي می

  .آيند ها به روتوند می ی نقاش همه. نیک ــ خب تو قشنگی و در مونپارناس هم کار می
 تو به من توجه کـردی؟     مگر  . ن که به من توجه کنن خيلی راهه       يــ آره، ولی از اين تا ا      

  ی مدلت باشم؟ت تو از من خواسمگر
 انداخت، از خودش شرمنده بود که چرا ساعت يازده و نيم زودتر از             پايينآدولف سرش را    

  .ها توجهش را جلب نکرده است اين
  :دختر از سر نشاط اضافه کرد

ک بکشن، دوست دارم منو بـزرگ نقاشـی    يخواد منو کوچ    هرصورت، اصالً دلم نمی     ــ به 
بيـنن   طور که می ها منو همون تر نقاش جايی که بيش از اون. کنن، درست مث يک غول 

خيـالش    کنم، من هم بـی      طور که خودم در مورد خودم فکر می         کنن، و نه اون     نقاشی می 
  .شدم

  .هايت، تصورم اين بود که تو با دنيای هنر آشنا هستی دادن به حرف ــ با گوش
  .کنم نقاشی می. من دوره گذروندم! ــ طبيعيه

ی نقاشـی در حـال        پايـه   اصالً تصور اين دختر کوچولـو پـشت سـه         . آدولف زد زير خنده   
  .برکت غير ممکن بود پرداختن به اين هنرِ بی

ی دختـر     رفتـه   ی درهـم    همين که متوجه چهره   . نگاهش کرد ساعت يازده و نيم بيزارانه      
  .ی ُپرسروصدايش را قطع کرد شد، خنده

کوشـيد جلـوی خـودش را         فشرد و مـی     هايش را می    پريده، مشت   ساعت يازده ونيم رنگ   
  .ی به او نزندي بگيرد تا ضربه

 ديـدن   مگه من با  . خندی  گم من نقاشم و تو می       بهت می ! ی ُپرمدعا   مرتيکه! شعور  ــ بی 
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  خندم؟ های ُپرِ رنگ و موهای ُپرِ روغن تو می ناخن
 بـرای   ... که تعجب کـردم    ...خواستم بگويم    من می  ... من ...من. ــ نه، نه، آرام باش    

  .کدام به قشنگیِ تو نيستند شناسم هيچ ن که چندتا زن نقاشی که من میيا
  .باهوش و بااستعداد هم يعنی زشت. قشنگ يعنی احمق. ــ آره، آره
  .ی کردمي کار بسيار احمقانه. ام متأسفم از خنده. خواستم اين را بگويم نمی. ــ معذرت

کـردن الزم نـيس کـه خيلـی           تازه، برای نقاشی  .  احمقانه بود  واقعاًــ بله، برای حماقت،     
  .دونن نو که همه میيباهوش باشی، ا

و برخورد نکـرده بـود،   آميز با ا تا آن زمان هرگز زنی تا اين حد توهين   . آدولف ساکت ماند  
 بـا سـاعت يـازده و نـيم     ...افزود داد، بلکه بر هيجانش می چيزی که نه تنها آزارش نمی 

  .رفت اش سر نمی حوصله
  ــ چرا اسم تو ساعت يازده و نيمه؟

کـم   خزی، و کم    کنی، می   آدولف، تو داری نزول می    ! ــ بفرما اين هم يک سئوال احمقانه      
نفس بکـش، بـه سـطح خـودت        ! شی  میحب تخصص   ماندگی ذهنی صا   در عقب داری  

  .پرسم چرا اسمت آدولفه؟ نه من از تو می. برگرد، باباجون
  .ــ من اسمم آدولفه، چون مادرم اسم من را گذاشته آدولف

  .من مادر اسمِ خودمم. ــ من هم اسم خودمو گذاشتم ساعت يازده و نيم
  ــ و قبلش؟

  .داشتم ونن، که نگهش میخواستم همه اونو بد ــ اسم اولم؟ اگر می
  ــ چرا ساعت يازده و نيم؟
  .فهمی ــ باشه ديرتر، بعدن می

  .دختر ساکت شد
دو ساعتی کـه    . گفتيم يکی دو ساعتی برای خودمون داشته باشيم       . کنم خواهش می ــ  

اشتن هم پيدا کنن، ولی هنوز معاشـقه          د  آدولف و ساعت يازده و نيم فرصتی برای دوست        
  .هم نکردن

  .هام را ببين ا نقاشیــ بي
  .ناگاه ايستاد. اش به راه افتاد دستش را گرفت و به سمت آتليه
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  .رويم کارهای تو را ببينيم ــ يا اصالً، می
  :ساعت يازده و نيم با لکنت گفت

  ــ کارهای من؟
  . آره بريم کارهات را ببينيم- 

ه فريادکـشيدن   ساعت يازده و نيم دستش را از دست آدولف بيرون کشيد و شروع کرد ب              
  .بر سر آدولف

هنوز يک دقيقه نيس که آقا باور نداشت من نقاش باشم، حاال هـم              ! ــ خيلی روت زياده   
کنـی داداش، مـن از        خيلی زود جهتت رو عوض مـی      ! تصميم گرفتن کارهای منو ببينن    

  .هنوز توهينی رو که بهم کردی يادم نرفته. ها نيستم اون مدل زن
  :تر اضافه کرد بعد هم با صدايی ماليم

ن که به تو نـشون      يهای زيادی دارم، ولی تقريباً چيزی برای ا         کارم، ايده   ــ خب، من تازه   
  .بدم ندارم

  :دختر زير لب خطاب به خودش گفت. اش را بوسيد آدولف هر دو گونه
  .سالمه ــ خب راسته ديگه، چيه، بابا تازه بيست
  :سرش را بلند کرد تا با مهر از او بپرسد

  .خواد بدونم هاست که دلم می ستی تو چندسالته؟ االن ماهــ را
  .ويک سال ــ سی

  .از سر تحسين سوت کشيد
خب، يعنی اگه درست کار کنم وقتی چهل سال         ! اين خيلی کيف داره   . ويک سال   ــ سی 

  داری هنوز تو توی بغلم هستی؟
  !ــ فعالً، هنوز که توی بغلت نيستم

نـه، خيلـی مهمـه،      . ت خواهم داشـت   يگ  ساله  و چهل پس تو رو ت   ! ــ چند دقيقه صبر کن    
  .شن تيپ می گی مردها خيلی خوش ساله متوجهی، برام خيلی مهمه، تو چهل

  دانی؟ ــ از کجا می
  :اش را بريد جملهو قاطع با صدايی خشک 

های من شکايت نداشته باش، چون        در ضمن زياد هم از هوس     . دونم، همين   ــ خب می  
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شناسم که از نظرشون تو مسن هستی، شايد هم           ال خودم می  من دخترهايی تو سن و س     
  .ترشيده

  ــ ترشيده؟
  .خوره کردن هم نمی ديگه حتا به درد جمع. پادرختي! ــ فاسد ديگه

ی موها فوت کرد که دوباره آمده بود و جلوی ديدش را گرفته               به فکر فرو رفت، به دسته     
  .بود

  کنی؟ ی موها را کوتاه نمی ــ چرا اين دسته
  آد؟ ــ چی شده؟ ازشون خوشت نمی

ی موها به نظر      ولی اين دسته  . آد  طوری که هستی خوشم مي       همين ...از تو . ــ چرا چرا  
  .آد که مانع ديد سمت راستت شده می

  کنی من بايد سمت راستم رو ببينم؟ ــ کی اين حرفو زده؟ و چرا فکر می
  .زنیکنی که کنارش ب اش به آن فوت می ولی تو همه. ــ هيچی

تـو هـم از     . ن که ببينم  يآد نه واسه ا     ــ خب چرا نباس فوتش کنم؟ چون که خوشم مي         
  .های عجيب و غريبی ها نوع اون بوش

  .دخترک بادقت نگاهش کرد
  هات رو ببينيم؟ ريم نقاشی يم. ــ دماغ قشنگی داری

رفـت، آدولـف بـا خـود          شـان مـی     هايی که بـه سـمت آپارتمـان          پله  در حين باالرفتن از   
  .گی کرده و خانه را برايشان خالی گذاشته باشد سليقه  کاش نيومن خوش انديشيد می

طور هم بود، يادداشتی کف ورودی آپارتمان حاکی از اين بود که نيومن امـشب را                  همان
اش بـود، کـه البتـه چنـد روز پـيش از آن                ی فعلی   بريژيت معشوقه . ماند  نزد بريژيت می  

کـرد در   ، چرا که معموالً دخترهايی کـه آدولـف تـور مـی      همين رابطه را با آدولف داشت     
تر از آدولف بـود، امـا اصـالً دختربـاز             تيپ  دادند، نيومنی که خوش     آغوش نيومن ادامه می   

  .خوبی نبود
ی روی ديـوار      کـاره     نيمـه  نـاموفق و  ساعت يازده و نيم در ميان تعداد زيادی تابلوهـای           

 طوالنی با چشمان کوچـک و ِگـرَدش بـه          یي لحظه. کارهای آدولف را فوری بازشناخت    
تـر از يـک       چيزی زننـده    از نظر او، هيچ   . آدولف از سکوتش خوشش آمد    . ها خيره شد    آن
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او مدعی خلق آثاری بود که نياز به زمان داشـتند تـا اثـر            . مقدمه نبود   تشويقِ فوری و بی   
ش ابـرازِ صـفات    کرد که حِدکارهاي    خود را بر روح و روان بگذارند، از همين رو گمان نمی           

 باشند، صفاتی که    »!به چه زيبا    به! چه جالب ! وای چه قشنگه  «: سطحی و ظاهری از نوع    
سرانه مثل نقـل و نبـات در راهروهـای نمايـشگاِه سـگ                دارهای طبقات باال سبک     پول

  .داشتند مبذول می
. يافـت   اش کاهش نمی    ساعت يازده و نيم نه تنها سکوت کرده بود بلکه حس لذت بری            

آوردن حتـا کالمـی،    زبان ها نشستن بدون به    از يک ساعت و نيم دوزانو مقابل ستاره       پس  
  :رو به آدولف کرد و فقط گفت

  .حالم ن که ديدمشون خيلی خوشيــ از ا
  .تر از نگاهش به تابلوها، به او خيره شد نزديک شد و، با نگاهی شيفته
  . ببوسمتآد بدم نمیــ اگر يک نردبون برام بياری 

  !توانم دوال بشم  هم میــ من
  .ــ جدی، باعث زحمتت نشه

  .نوشد های داغش، احساس کسی را داشت که از سيالبی می در اطراف لب
  .کنم ها رو بکش خواهش می ــ پرده
  .ی نداريمي ــ پرده

سازی   امشب کالس مجسمه  . آدولف يک کاری بکن   . ها رو ببند    دری  ــ خب پس پشت   
  .ه با چشمکنيم ن با دست کار می. داريم

  .خواهم تو را ببينم ــ ولی من می
مـون چـی      سـازي   مگر فردا رو ازت گرفتن؟ پس فردا چـی؟ مجـسمه          ! قدر عجول   ــ چه 
  شه؟ می

  .سازی ــ باشه، مجسمه
حال شرم در ساعت      نوعی جسارت و درعين   . شبی سراسر شگفتیِ متداوم از سر گذراندند      

ساعت يازده و نـيم     . کرد   و گاه خجالتی می    يازده و نيم بود که آدولف را هربار گاه جسور         
گی از سـر      های ديگری که ساعاتی را در اين بستر گذرانده بودند، ادای نشئه             برخالف زن 

بری ظـاهر     ی کام   ی آماده ي شدن، در نقش معشوقه     او در حين برهنه   . آورد  بری درنمی   لذت
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اعث دردکـشيدنش   کرد و يا ب     کشيدنش اذيتش می    زمانی که آدولف با درآغوش    . شد  نمی
مثـالِ او     شد، اکراهی در تذکردادن به او نداشت، و آدولف کـه بـا ايـن صـراحِت بـی                    می

  .وچند بار طی کرد يابی را چندين شد، راه کام راهنمايی می
شده در خود مثل جنين خوابيده بـود؛ در مقابـل ايـن               صبح آدولف نگاهش کرد که جمع     

ن که خـودش بدانـد، کـودکی را         يی که بدون ا   ي جوانی و نه خوابِ او به رقت آمد، جوانی        
  .وچروک چين های بی کرده، پلک های ترش های گرد، لب نماياند، لپ می

ی پوسـت دختـر       کننده  تابيد و او متوجه سفيدی خيره       ها می   های آفتاب بر آن     اولين شعاع 
چون صدفی گـرم و       شد که در تاريک و روشن آبیِ اقيانوس در شب، به چشمش هم              می
  . آمده بودزنده

. گرفتن بيدارش کند، اما احساس کرد نيازمند است او را کامل ببينـد    نخواست با درآغوش  
تجـاوزی ماليـم و کـامالً       . ن کـه خـودش بدانـد      يبا ديدنش او را تصاحب کند، بدون ا       

  .اش خواهد بود اين پاداش صبحگاهی. تجاوزی نقاشانه. بصری
. دختر در خـوابی عميـق فـرو رفتـه بـود     . کنار زدآرام  بي آن كه او را بيدار كند مالفه را    

  .چه که ديد مبهوتش کرد  آن
ن که اشک به چشمانش هجوم آورده بود، احـساس کـرد کـه              ياز جا برخاست، در عين ا     

  .فرياد خواهد زد
گرفتن   جا نشست، ابتدا برای آرام      سرعت خود را به توالت بسيار کوچک اتاق رساند و آن            به

  .بردن از آن رهاحساسش، سپس برای به
  .کرد هرگز تصورش را هم نمی

  .اش را به او هديه کرده بود گی زهيساعت يازده و نيم دوش. مالفه غرق خون بود
  

*     *     *  
  

کـرد،  شد و هيتلر هميشه معتقد بود که بايد يـک روزِ شـنبه کودتـا                  آخرهفته نزديک می  
. کردند باز هم کمی صبر کننـد         می برخی پيشنهاد . اند  ی ادارات دولتی بسته     موقعی که همه  
  .تر به معنای به فراموشی سپردن طرح بود انتظار بيش. هيتلر نپذيرفت
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هايی هستيد که هربار ساعتتان بـه پـنج دقيقـه مانـده بـه ظهـر                   ــ شما از آن دسته آدم     
  .تواند انتظار بکشد آلمان ديگر نمی! ر استيناپذ کشيد، اين تحمل رسد آن را عقب می می
آلمان «: ند هفته پيش، عادت كرده بود احساسات خود را از زبان تمام ملّت بيان کند              از چ 

آلمان «خواهد موضوع صحبت را تغيير دهد؛          معنايش اين بود که هيتلر می      »خسته است 
بايـست    گان می   همه. خواست بگويد هيتلر مجدداً ِدِسر برخواهد داشت         می »گرسنه است 

کردنـد،    بينیِ تازه سربرآورده را از ذهن خـارج مـی           بزرگتصورِ لبخندی به اين جنون خود     
زد که تمسخر     وحوش رهبر موج می     قيدوشرطی در حول    چرا که چنان فضای پرستش بی     

  .شد رو می ترديد با عواقب سختی روبه آن بی
دوران او، از آنجا که شـاهد سـقوط         . هيتلر کيش شخصيت را حول خود سامان داده بود        

يی ناکارآمدی و کندی رژيـم پارلمـانی را در           هيچ دلبستگی  جا که بی  ها بود، از آن    سلطنت
موسولينی، . مقابل ديدگان داشت، نيازمند مردی قوی بود، سزاری برخاسته از ميان مردم           

 را تسخير و قدرت را تصرف کرده بودنـد، مـدلِ            رمسياهانش    دوچه، از موقعی که پيراهن    
به قـدرت رسـيدِن بـزرگ مـردی از          هايش    یران  در سخن . ی هيتلر بود    شده  قدرِت اعالم 

مستی و نـشاطی کـه ايـن ايـده در           . همين تبار که آلمان را نجات دهد را آرزو کرده بود          
کـه  . ی بسيار خوبی است     انگيخت متقاعدش کرده بود که ايده       های مخاطبش برمی    توده
. پراکنـد    می چيزی که هربار امواج شور    . ی تأثيرگذار ي ی خوبی برای هيتلر است؟ ايده       ايده

به او ی بود مونث؛ و ي ن که متشکل از مردان بود ــ اما واژه     يتوده ــ با ا   . البته، طبيعی بود  
 پـس بـا تمـام       .وعده ی همسری را دادن، موجب تحريکش در باالترين حد ممکن بود           

د يرس  مردی که به نظر می      بزرگ. طلبيد  برد، می   وجود اين مرد بزرگ را، که نامش را نمی        
 نقـشِ پيـامبر     ،ی او   دهنده  بشارت آرزومند رسيدنش است، با به عهده گرفتنِ نقش          او نيز 

ن اردن ظهـور منجـیِ موعـود را بـشارت          ي کـه از سـرزم     را به عهده بگيرد    1ژان باتيست 
  .دهد می

آمدند و اعتقاداتـشان را       طور که انتظار داشت، برخی از جواناِن هوادار به ديدنش می            همان
ی ي دهنده ها هيتلر خود همان نجات از نظر آن: گذاشتند در ميان میبه طور خصوصی با او 

                                                 
  .ي ظهور عيسي مسيح بوده است ـ م دهنده در عقايد مسيحيان بشارتقديس ـ ژان باتيست 1
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کوشـيد    مـی . او نـه ژان باتيـست، بلکـه خـود مـسيح بـود             . کرد  بود که صحبتش را می    
اين امر جوانـان مـشتاق را کـه         . اش از گفتار آنان را با ابراز مخالفت پنهان کند           گی  شيفته
هيتلر تصميم گرفت از    . کرد  شد، راضی نمی  ها با   خواستند به هر قيمتی شده حق با آن         می

به اين طريـق  . های کليدی حزب جا دهد هايشان را در پست ُمِصرترين  ميان اين دسته،    
ــد  ــف هــس را برگزي ــانواده . او رودل ــد خ ــده، فرزن ــورژوای خــشک و ژولي ــ ب ــازه ي ی ت

 ی پس از جنگ بـود؛ عـضو         گاه خود در جامعه   يوجوی جا   نشسته، که در جست     سياه  روز  به
ی جغرافيای سياسی در دانشگاه پـيش بـرده           ، که تحصيالتش را در رشته     1ی توله   جامعه

ی کنـونی     بود و با بالغت خاصی معتقد بود که هيتلر همان ديکتاتوری است که در دوره              
فرمانـدهیِ گـروه    . خواند   می 2»پيشوا« و يا حتا     »مرد«کشند و او را       همه انتظارش را می   

آينـد،    تيپِ هوابرد سـپرد کـه رفتـاری خـوش           ، کلنل خوش  ضربت را به هرمان گورينگ    
. رنـگ داشـت     های ابريشمی سـرخ     ناپذير به رنِگ آبیِ روشن و جوراب        چشمانی مقاومت 

شده به ارتـشی کوچـک و چابـک بـود،             گروه ضربت که همان گروه ژيمناستيِک تبديل      
نان نام او را در     دانست اين دسته جوا     ش داد چرا که می    ياهميِت ادعای ظهور ناجی را افزا     

  .کنند ت زمزمه میيان جمعيم
  ».موسولينیِ آلمان آدولف هيتلر است«

هايی با اين مضامين وانمود کرده بود کـه آزرده شـده اسـت،                نوشته  باز هم با ديدن پارچه    
اش جواب    های انتخابی   داد که تاکتيک    هايی که در آرزويشان بود و نشان مي         نوشته  پارچه
قيدوشرط مردمانی کامالً متفاوت حساب کند،        توانست روی وفاداری بی    حاال می . اند  داده

کـرد بـا      کرد، چيزی که او را قادر می       مردمانی که هريک را جدای از ديگری مالقات می        
های متفاوت هريک را در برابـر ديگـری َعلَـم     ی ويژه با هرکدام، در موقعيتي  رابطه خلقِ
  .کند

  .خواهد سرخ شود آلمان نمی! ستوقت عمل ا! ــ ديگر انتظار بس است
 قـدم    گذاری  اش اپرا شده بود، به سمت تاج        گی  زنده. لرزيد  آن روز صبح هيتلر از شوق می      

                                                 
1- Thule 

  Fuhrer معادل ـ2
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داشت، او زيگفريِد دوران مدرن خواهد بود، باالخره کودتـا قـدرت را بـه او منتقـل                    برمی
  .کرد می
تی مردان مـسلح     حدود ساعت شش بعدازظهر هيتلر، گورينگ و ُمش        1923 نوامبر   8روز  

ی مردمی ترتيب داده بود، يورش      ي فروشی بورگربراو، جايی که دولت باواريا جلسه        به آبجو 
  .بردند

ی از خشم اجتماع بورژوايی را، که با مزاحمِت اين          ي زمزمه. هيتلر باالی يک صندلی رفت    
  را بـه هـم     1ی کـاهر     کرده و جلسه   جرأتمزاحمی که   . يارو به هم ريخته بود، فراگرفت     

  .ريخته بود
  .ی به سقف شليک کردي اش را بيرون کشيد و گلوله هيتلر سالح کمری

  .جا را فرا گرفت سکوت همه
همـه حيـران    . ی جلوی مـشتريان رفـت       سپس از روی ميز به صحنه     . روی ميزی رفت  

هـای ماليخوليـايی      خدمت  ها تصور کردند که يکی از پيش        خيلی. بودند که چه خبر است    
برخی ديگر با ديدن برقِ صـليب فلـزی روی کـِت سـياهش، نتيجـه                همين کافه باشد؛    

گان از جنگ باشد که حاال برايشان در مورد جنگ  گرفتند که باز هم بايد يکی از بازگشته
  .سرايی خواهد کرد؛ و برخی ديگر تبليغاتچی راست افراطی را بازشناختند داستان

بان قلبش کم کنـد و بـر خـود          روی جمعيت سيخ ايستاد، کوشيد از شدت ضر         هيتلر روبه 
رفتنش  مسلط شود، سپس با صدايی دورگه، با احساسی که چيزی نمانده بود باعث ازحال  

  :شود اعالم کرد
  .ــ انقالب ملّی شروع شد

پی برد جمعيت حاضر، متعجب و حيـران حتـا متوجـه نيـست او در                . منتظر واکنشی بود  
  .کرد اش می اين عصبی. زند مورد چه چيزی حرف می
  .شدن ندارد کس حق خارج صد مرد مسلح است، هيچ ی شش ــ اين سالن در محاصره

                                                 
ي ارتجـاع   در دوره.  به رياست دولت باوارياي عليا رسيد1917در Gustav Von Kahr ـ 1

در كودتاي آبجوفروشي كـاهر در مقابـل        . وزير شد   نخست 1920ي    ضدكمونيستي ابتداي دهه  
در شبي كـه واحـدهاي      .  ديد ، 1934ها بعد، در     سزاي اين مقاومت را سال    . هيتلر مقاومت كرد  

  ـ م. نفر از دم تيغ گذراند، كاهر نيز در داخائو كشته شداس صدها . اس
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  .ن باعث تشويقش شديهم. ديها د وحشت را روی برخی چهره
فايـده    شما را از مقاومـت بـی      بايست   میی اول     مسلسلِ روی پاگرد طبقه   ! توجه کنيد ــ  

  . کند منصرف
ی تيربار را به سمت جمعيـت حاضـر    هلول SA1ی از افراد    ي به گورينگ که در ميان حلقه     

شد کـه قـضيه جـدی         کم همه باورشان می     کم. زنی غش کرد  . کرد لبخند زد    تنظيم می 
  .است

دولتی موقت . اند طور رايش خلع شده  کنم که دولت باواريا و همين       جا اعالم می    ــ از اين  
مراکـز  درضمن به شما بگويم کـه مـا پيـشاپيش مراکـز پلـيس و      . به سرکار خواهد آمد  

  .اند ها همه داوطلبانه به صليب شکسته گرويده نظامی را نيز در اختيار داريم که مردان آن
  .مردان کرد رو به سمت دولت

  .متشکرم. ــ حاال به اتاق کناری برويم تا به تقسيم وظايف بپردازيم
  .تيپ وانهاد تا برايشان سخنرانی کند و جمعيِت سرگشته را به گورينگ خوش

:  اتاقی دربسته از سه نفرِ اصلیِ دولت خواست که بر شرايط زيـر صـحه گذارنـد                 هيتلر در 
دو نفر  . کاهر، که صحبتش با يورش هيتلر قطع شده بود، رئيس دولت موقت باواريا شود             

 شـود و    ارتشيعني لوسو وزير    . يی شوند   ديگر، لوسو و سيسر، صاحب موقعيتی فرامنطقه      
هـا هيتلـر را بـرای پـست            کـه آن    ها اين بـود     ي اين   شرط همه   شيپ.  پليس وزيرسيسر  
  .اعظم آلمان کانديد کنند صدارت

دانم که گـذار      می. ــ آقايان بايد خربزه را خورد و برای نشستن پای لرزش هم آماده بود             
هاي کمی زيادی سياسی کارِ آسانی نيست، درعـوض بـرای             از اين مرحله برای شما آدم     

ولی ما به شما کمک خواهيم کرد تا اين رود را           . تمرداِن حرکت قدم چندان بزرگی نيس     
توانيم به شما کمـک       حتا اگر تعلل کنيد، می    . تان بدهيم   توانيم ُهل   می. پشت سر بگذاريد  

  .کنيم بپريد

                                                 
سوسياليـست در ابتـداي       نظامي حـزب ناسـيونال      واحدهاي شبه  SA يا Sturmabteilung ـ1

اللفظـي   شدند، معناي تحت ها نيز ناميده مي يي قهوه تشكيل كه به علت رنگ يونيفورمشان پيراهن   
  . مـ. اين واژه واحد توفان است
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  :کاهر گفت
  .خواهيد که در کودتايتان ياريتان کنيم ــ اگر درست فهميده باشم، داريد از ما می

  کنيد که انتخابی واقعی است؟ فکر نمی.  منياران من يا قربانيان. ــ درسته
  ــ و چه کسی در رأس ارتش باواريا خواهد بود؟

  .ــ لودندورف
   با شماست؟...ــ او

  .رفتيم دنبالش. ــ با ما خواهد شد
  .ــ اگر لودندورف موافق است، ما هم موافقيم

هم درست مثـل    گرا، او     ها، مردی راست    ژنرال پير را آوردند، قهرمان جنگ، محبوب توده       
در پـی   باالخره پذيرفت، که خود پيوستن سه نفر ديگـر را           . ر بود يمتحها   حکومتیسه نفر 
  .داشت

  :هيتلر تصريح کرد
چهار گلولـه در خـشاب سـالحم        . دهم که بايد به من وفادار باشيد        ــ به شما هشدار می    

هـم بـرای   دارم، يکی برای هرکدام از شما سه نفر اگر که به من خيانت کنيـد و آخـری    
  .بايست به همراه من مبارزه کنيد، با من پيروز شويد، اگر نه با من بميريد می. خودم

به سالن بزرگ رفت تا به جمعيت توضيح دهد حاال چـه خواهـد شـد و آلمـان در ايـن                      
، يـا   SAتهديد تيربار بود يا حضور ُپرتعداد افراد گارد . انقالب ملّی چه نصيبی خواهد برد   

زدن   هـم   به  ناگاه تغيير جهت داد و در يک چشم         اش؟ جمعيت توی سالن به      سازی  هنر قانع 
ی زيادی دستمال و کاله به سمت صدراعظم آينده پرتـاب    آغاز کرد و عده  هلهلهشوق    با

  .کردند
  .جدی انقالب راه افتاده بود جدی

ی    بقيـه   کردنـد، در ايـن فاصـله        اش می    همراهی SAرودلف هس، که چند نفر از افراد        
 به او اطـالع     روهم. ها نداشت، دستگير کرده بود      ضای دولت را، که هيتلر نيازی به آن       اع

  .طورکامل با کودتاچيان همراه است داد پليس به
  .های واقعی به پايان ُبرد او سخنانش را با اشک. هيتلر در اوج شادی بود

کـور و    زمـانی کـه      1918رسانم که پـنج سـال پـيش، در            ــ حال كاري را به انجام مي      
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پيگيـری  : ی بيمارستانی نظامی افتاده بـودم، بـرايش سـوگند خـوردم             گير در گوشه    زمين
ز مـا دوبـاره آلمـان بـزرگ و          يانگ  ن که سرزمين ترحم   يکاران و عامالن تسليم و ا       جنايت

  .آمين. رها ، عظيم و ُپرشکوه. ُپرقدرت شود
  :سالن پاسخ داد

  .آمينــ 
هـای نظـامی زيـر نظـر      يشرفت کودتا را در پادگانهيتلر سپس به مونيخ رفت تا ميزان پ   

  .بگيرد
. افکنـد به اطـراف نظـری   . شب به اتاق کوچکش برگشت، به رقت آمده بود        پس از نيمه  

کـرد   تايی کتاب، و خـود را سـتايش    خوابی، يک ميز، يک صندلی، ده   دکوری ابتدايی، رخت  
  .دبدون شک اين رمز موفقيتش بو. که چنين مطهر باقی مانده است

ساعت پنج صبح بيدارش کردند تا به او خبر دهند جمع سه نفریِ کـاهر، لوسـو، ِسيـسر                   
  .سه مرد خودشان کلنل فون لئوپولد را فرستاده بودند تا به او خبر بدهد. اند خيانت کرده

ــ ژنرال فون کاهر، ژنرال فون لوسو و کلنل فون ِسيسر اقدام به کودتای هيتلر را شديداً                 
گی زورکی نيروهای مـسلح در آبجوفروشـی بـورگربراو            بسته  اعالم هم . دکنن  محکوم می 

  .فاقد هرگونه ارزش است
چيز فکر کرده بـود بـه جـز           به همه : ده دقيقه طول کشيد تا اين پيغام را باور کند         بيش از   

  .توان به او خيانت کرد ن که میيا
. خـشمگين بودنـد   .  ملحـق شـد    ی قسم خورده  ها  ی نازي   هيتلر به لودندورف پير و بقيه     

بـه ايـن    . چنـان برگـزار کننـد       شده را هم    ريزی  پيمايی پيشاپيش برنامه    تصميم گرفتند راه  
  .کنند مرعوب میرقبا را نيز . شکل افکار عمومی را با خود همراه خواهند کرد

  :لودندورف فرياد زد
  .چيزی از دست نرفته! کنيم پيمايی می ــ راه

کرد کـه نـه ارتـش و نـه پلـيس شـهامت                 فکر می  که با خودش    هيتلر پذيرفت، درحالی  
تصميم گرفت کنار او قـدم بـردارد و از          . تيراندازی به لودندورِف آنتيک را نخواهند داشت      

  .گان هم خواست که بازودربازوی هم بياندازند ی تظاهرکننده همه 
م ريختـر و گورينـگ قـد      ـ  ها هيتلر، لودندورف، شوبنرـ     دار و در پی آن      پيشاپيش دو پرچم  
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در ميدان ماری، مـورد تـشويق قـرار         . SAها ستون نيروهای      داشتند، به دنبال آن     برمی
  .هايی از اميد در هيتلر هويدا شد نشانه. گرفتند

ها به مرکـز شـهر        شدن آن   ی پليس مانع نزديک     حلقه. شد  چنان مشکل می    پيشروی هم 
  .بود

  .ی شليک شدي گلوله
  ها؟ توسط پليس؟ از کجا؟ از طرف آن

  .نبرد شروع شد. نی از گلولهبارا
هنگام افتادن هيتلـر را نيـز بـا خـود           . خورد و از پا افتاد    کاه   جانی  ي ريختر گلوله  شوبنرــ
  . ُبردپايين

آمد، حفظش کنـد،      ی که به سمتش می    ي محافظش خود را روی هيتلر انداخت تا از گلوله        
او نيز فريـاد    .  خوابيد لودندورف روی زمين  . نعره. ی که در ران گورينگ جا گرفت      ي گلوله
  .فرار. ضربه. گلوله. گی آشفته. کشيد می

  .اش کرد جا معاينه هيتلر توانست خود را تا اتومبيلش برساند که دکتر شولتز همان
  .ــ فقط شانه و زانوتان دررفته

بـه ويـالی بزرگـی در       . نبرد را پشت سر باقی گذاشـت      . فرار کرد . ماشين را روشن کرد   
  . در اتاقی درها را به روی خود بست.اوفينگ پناه برد

اش را    دليل؟ تپانچـه  . آمده که خودکشی کند   . نه، او فرار نکرده است    . نه، او بزدل نيست   
  .در دست دارد

اش،   قالب گرفتـه شـده در بـارانی       . ی بزرگ و قديمی نزديک و به خود خيره شد         ي به آينه 
 بود، با اين سبيل که باالخره       ی باال آمده طوری که کاله مخملش را در خود جا داده             يقه

  .رسد جا به پايان می تاريخ در اين.  کندمرتبشگونه صاف و  ياد نگرفت چه
کـرد، بـه      اش شـده بـود فکـر مـی          به اپرايی که در وين باعث تغيير روحيـه         . ...رينزی

حيات ُپرخشونت او هم درسـت مثـل        . شده  خودکشی رينزی در کاپيتول به آتش کشيده      
اش پايـان خواهـد     گـی   خودش به زنده  . او ايستاده خواهد مرد   . رسيد  ن می قهرمان به پايا  

  .داد
کـرد    صحنه به آن چيزی کـه تـصورش را مـی          .  به باال به خود انداخت     پاييننگاهی از   
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يقين نداشت که حاال تشويق جمعيت سـالن را         . شنيد  صدای ويلن نمی  . شباهتی نداشت 
ـ م داشت و او هـم اطمينـانی بـه ا          جا واگنر را ک     راستش، اين . منفجر خواهد کرد   ن کـه   ي
  .اش را پر کند، نداشت توانسته جای خالی

نه از سر قهرمـانی بلکـه فقـط بـرای فـرار از      : اش به چالش کشيده شده بود روشن بينی 
ميرد؛ او تنها آلت دستی حقير است که وارد بازی بزرگ تصرف قـدرت      شدن می   مضحکه

به او خواهند خنديد و حـق هـم خواهنـد           . ده باشد کافی آما   ی  اندازه  ن که به  يشده بدون ا  
  .داشت

  .اشک راه ديدن را بر او بسته بود
ـ  ولـی گلولـه   : ، خود را به پهلو پرتاب کـرد       ی غريزی در واکنش . تپانچه از دستش افتاد    ی ي
هيتلـر فرصـت کـرد تـا        . ی دور فرش فرود آمد      نرمی روی حاشيه    شليک نشد، تپانچه به   

اعتباری حـس   وخود را در اوج بیخود را مشاهده کند که      وارِ   گربهتوی آينه خيز و جهش      
که مشغول اجـرای نقـشی مـشابه اوفنبـاخ            خود را در اپرای واگنر پنداشت، درحالی      . کرد
  .است

ر يناپذ  بايست به اين رنج تحمل      می. اش گذاشت   تپانچه را از زمين برداشت و روی شقيقه       
ی   اش با احساسی از رهايی ماشه        نشانه انگشت. ديگر خودش را دوست ندارد    : پايان دهد 

. در ذهن خود آن را فشار داد، و در استراحتی ابـدی فـرو رفـت               . کرد  فلزی را نوازش می   
  ...شود خود آسان می چيز خودبه بدين سان همه

کشد تـا ننـگ    خود را می: اش دور کرد ی به ذهنش هجوم آورد و سالح را از شقيقه   ي ايده
شدن در مقابـل اولـين شکـست، زمـين را             با تسليم . ش را ندارد  شجاعت. را از خود بزدايد   

او فقط يک ناجی ناشی اسـت،       . ن که آلمان را نجات داده باشد ترک خواهد کرد         يبدون ا 
  .همين و بس

خـود را   : تپانچه را روی ميز عسلی گذاشت و تصميم گرفت منتظر رسيدن پلـيس شـود              
  .گی موفق شد بعدها خواهد کشت، موقعی که در زنده

  
*     *     *  
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  .شم ــ هر خبری که باشه من سرِ ساعت يازده و نيم روز يا شب بيدار می
ـ  پياله.  پريد و آدولف ـ هـ پاييناز تخت  ی کاسـنی جلـويش گرفـت، کـه      ی جوشـانده ي

  .و گرما به جان خود ريخت اش را درآن فروبرد پوزه
ه و نيم هر روز سـر سـاعت         ساعت يازد : حاال ديگر از اصل موضوعِ اسم سر درآورده بود        

توانـست، ديرتـر از آن هـم          زودتر از اين سـاعت نمـی      . شد  يازده و نيم از خواب بيدار می      
  .آورد طاقت نمی

هـا    ده از مالفه  يکردن در نور غيرطبيعی را نداشت، با دميدِن سپ          آدولف که امکانات نقاشی   
ـ اوا. کـرد  شد و در مدتی که ساعت يازده و نيم خواب بود، نقاشی می              جدا می  ل درسـت  ي

کوشيد هيچ صدايی برنخيـزد؛ امـا         ی خود، می    کرد، غريبه در خانه     مثل يک دزد رفتار می    
شد و فحـش   شد، عصبانی می ی سرنگون میي پايه افتاد، سه مويی می کامالً ناخواسته، قلم  

هـای    چيزی قادر نيست ساعت يـازده و نـيم را از کرانـه              شد که هيچ    داد، و متوجه می     می
بهتر، حتا متوجه شد وقتی دخترک رؤياهـايش را  . کند بازگرداند  ر می ي که در آن س    شادی

کنند و    اش او را محافظت می      چون نگهبان وفادار خواب     کند، رؤياها هم    برايش تعريف می  
بـدون  دانـست کـه       آدولف حاال ديگر مـی    . دهند  سروصداهای برخاسته را در خود جا می      

  .وآمد کند تواند رفت می برای او يی از ايجاد مزاحمت اندک نگرانی
بسياری اوقات بـه او نزديـک و در حـين خـواب بـه او خيـره                  از کار   گی   خست رفعبرای  
هـا، بـا    شده وسـط پارچـه   آن زمان که تنش آرميده بود، خودش کجاست، مچاله     . شد  می
کـرد؟    های فرورفته توی نرمی بالش؟ کدامين ماجراهای شـگفت را همراهـی مـی               گونه
اش نگذشـته     ی لرزشی ماليم بر چهـره     ي گرفت؟ در لحظه    خطوط لبخندی نمی  اش    چهره

زد، به چه کسی؟ به چه چيزی؟ چندين بار دلش خواست بيـدارش               بود؟ بله، او لبخند می    
ـ کنـد، بـرای ا      کند، همين حاال، در لحظه، تکانش دهد تا بداند به چه فکـر مـی               ن کـه   ي

هايـت فـرار       چه کسی به درون خواب     با منی؟ با کسِ ديگری هستی؟ با      . اش کند   تخليه
شد، ُپرگوشت، خـالی از احـساس، طـراوت و             ولی هربار چهره دوباره عادی می      کنی؟  می

شود؟ بله، ولـی   دختر دارد پير می. فشرد قلب آدولف در هم می   . خاست  جوانی از آن برمی   
ـ  توانـد خـاموش شـود؟ آيـا فاجعـه           گونه اين چهـره، نـورِ خـالص، مـی           گونه؟ چه   چه ی ي
ها نابود شود؟ بـه چـه         ر نيست که زيبايی و طرواتی چنين مشهود با گذر سال          يناپذ  حملت
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تـرين    های خيالی نداشت، حاال نگراِن جـدی        ی از معشوق  ي حقی؟ زمانی که ديگر نگرانی    
و ايـن   . گرفـت   رقيبش بود، زمان، که ساعت يازده و نيمی را که دوست داشت از او مـی               

کـرد بيـدارش کنـد تـا تنـگ در           بود که مـشتاقش مـی     ديگر نه حسودی، بلکه نااميدی      
  .»دوستت دارم«: آغوشش بگيرد و به او بگويد

زمانی . زد تا با ساعت يازده و نيمِ بيدار         تر حرف می    با ساعت يازده و نيمِ خفته خيلی بيش       
که زير آتش نگاه او نبود، احساسی ابتدايی نـسبت بـه دختـر داشـت کـه بـه سـکوتش                      

ت رها و بدون محظور، بدون نگرانی از مسخره بودن، بی واهمه از             خواس  می. داشت  وامی
ی شـور و      آورد، همـه    ها کـم نمـی      هايی که دخترک از آن      های کُشنده و يا شوخی      جمله

ن کـه دختـر بـه او خيانـت کنـد،            ياش از ا    اش، نگرانی   اش، ستايش   گی  اشتياقش، وابسته 
ک به مـردی ديگـر تـوجهی        گرفت وقتی که دختر     وحشتی که هربار وجودش را فرا می      

ن که ين که او را برای هميشه زندانی عشق خود کند و يقينش به ا  يکرد، تمايلش به ا     می
ها به اين طريق    صبح. گی را از کف خواهد داد را بيان کند          اش به زنده    اگر او نباشد عالقه   

ده بـه   صدای خـاموشِ فرسـتاده شـ        ی بی   شد، ميان قلم مو و ابياِت کوتاه عاشقانه         ُپر می 
  .سوی زيبای خفته

مردمکـی سـياه،   . ی مکانيکی بـاز شـد  ي گونه حدود ساعت يازده و ده دقيقه يک چشم به     
کوشيد باالخره تصميم بگيرد      ی چشم، می    هراسان، متعجب، سرگردان ميان سفيدیِ کره     

موقعی که عنبيه چشمش به آدولف افتـاد، نـوری          . و به سمت چيزی ديدنی گشوده شود      
. هـايش طاقـت نيـاورد    داد، ولی در مقابل سنگينی پلـک   مومی از او می   بود که طرحی ع   

چـشم،  . چندين بار اين تالش و تقال را تکرار کرد، ولی همه محکوم به شکـست بودنـد   
کـرد و     چـون دشـمن عمـل مـی         ها هم   شد، اما پلک    تر از سابق ديده می      البته هربار بيش  

  .کشيد  میپايينی آهنين را  پرده
هـای متـورم در اثـر َمِکـش در رؤيـا بـه نرمـی                   و بيست دقيقه لـب     حدود ساعت يازده  

ش واضح با ساعت يازده و نيم       يوب  وگويی تقريباً کم    توانست گفت   جنبيدند و آدولف می     می
ـ  تـوان بـا بچـه       وگويی در حد چند کلمـه، چيـزی کـه مـی             داشته باشد، گفت   ی حـدوداً   ي

تر از دنيای خـواب را دوسـت        او خروجِ چنان سهل و آسان دخ      . ماهه گفت و شنيد     هجده
دا بـود، مالطفتـی کـه دختـر در دنيـای بيـداری              يداشت، چيزی که مالطفت از آن پ        مي
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داد؛ دوسـت داشـت دختـرک را برهنـه از احـساس               تری از خود نشان می      وضوح بيش   به
هايش را به تن  کردن، زمانی که هنوز ردای طنز و متلک         گير کند، مثل زمان نظافت      غافل

  .نکرده است
  .ی من شود پرنده ــ ديگر دارد ساعت يازده و نيم می

  .ــ ميم
 بود، ولی پيش از سـاعت يـازده و          »دانم  می«ی که از گلوی دختر خارج شد        يمعنای صدا 

  .کرد ها را کامل بيان نمی نيم، ساعت يازده و نيم هرگز واژه
سـت،  خا زد يـا خيـر زن جـوان برمـی       رسيد، ساعتی زنگ مـی      باالخره ساعت موعود می   

  .ب برای آغاز روزيشک استراحت کرده و سرحال، بی
دار را    ساعت پانـدول  . اش را به داوری نشسته بود       بيدارشدن  آدولف بارها دقت و سرساعت    
ساعت يازده و نيم که     : کرد  ا عقب برده بود، هيچ فرقی نمی      يمخفی کرده بود، آن را جلو       

سر ساعت يـازده و نـيم   دقيقاً کند،  داری درونی در وجودش کار می     گويی ساعت شماطه  
  .يافت اش را باز می هوشياری

  .کنی ــ خيلی جالبه، حتا يک بار هم اشتباه نمی
شـن، هـيچ    هايی که دير از خواب بيدار می       گن آدم   خوای اشتباه کنم؟ می     ــ خب چرا می   

  . اصالً هيچ ربطی نداره...درکی از زمان ندارن
تنـگ در آغوشـش کـشيد و شـروع بـه            گوشی آدولف سـر سـاعت کـذايی           از سر بازي  

شـدن    دختـرک بـرای رهـا     . اصالً هيچ تأثيری نداشت   . دادنش کرد تا او را بخواباند       تکان
  .کرد خود را رها می. زد پا می و دست

  .تر از ساعِت خودش متنفر بود ی بيشي خواب دقيقه از ماندن در رخت
 از ظهـر شـروع بـشه،        روزی کـه  . شی روزم رو از دست بدم       ــ ولم کن، حاال باعث می     

  .رفته دست روزی است از
هـا را     گيرانـه آن    هايی داشت که مختص خودش بود و سـخت          گی روش   دخترک در زنده  

  .کرد رعايت می
يک زن سبک و جلف، آدمی که هيچـی         . ه هستم ...کنی احساس کنم جـ     ــ کاری می  

  .تازه بايد برم سرِ کار. ارزه، يک تيکه گوشت نمی
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  .کرد گ میدستی رن او بادبزن
هـالل،      کـرد ـــ     های ابتدايی، ابريشم را با تصاوير هندسی ُپر مـی           تنها با استفاده از رنگ    

حاصل کـار زنـده،     . چيدشان  ی فشرده می  ي دايره، دايره، لوزی و مربع ــ که با فانتزی          نيم
 گی بود، بسياری مواقع ساعت يازده و نيم خيلی زودتر از آدولف مـشتری  مؤثر و ُپر از تازه  

  .فروخت تر می يافت و کارهايش را راحت می
  .خوره ی من، بادبزن باالخره به درد کاری می ــ خب طبيعيه بوش گُنده

کـرد تـا او       کار می   آورد، ولی همه    تری از آدولف به خانه می       با تجارت کوچکش پول بيش    
  .متوجه نشود و احساس شرمساری به او دست ندهد

  .کنم متشخصين کار میده، چون من برای  ــ خب جواب می
  ــ متشخصين؟

کردن دارن و نـه بلـدن خودشـون           ی فکر   هايی هستن که نه عرضه      ــ متشخصين تنبل  
کردن سر متشخصين ُمد پديد اومـده، آخـرين فريـاد، آخـرين               برای گرم . تصميم بگيرن 
  .کنم های مدرن درست می من بادبزن. محصوالت بازار

  ــ مدرن؟
بعـد  ! يا از خيلی وقت پيش تا حاال نديدند       ! قبالً ديده نشده  چيزی که   . ــ خب آره، مدرن   

  .ی ماست ها مال دوره کنن که اين طوری فکر می يهو اين
پيکاسو و بقيه هم به ملّت قبوالندند که کارشان تازه است،           . مثل هنر سياه  . طوريه  ــ اين 
  .گذرد که چندين قرن از عمرش می درحالی

خواد با مـادرش و   احمقی که می. کنم کوبيست کار میهای    من در بادبزن  . ــ خب ديگه  
  .خره اش متفاوت باشه، بادبزن کوبيست منو می مادربزرگش و همسايه

  .هات خيلی هم قشنگند بادبزن. ــ خودت را زيادی نقد نکن
  .خرن دم که چرا اونا رو می برات توضيح می. گم که زشتن ــ من هم نمی

  .ر اسمی درکندآدولف نتوانسته بود در دنيای هن
ها توانـسته بـود بـا نقاشـی خـرجش را       از موقعی که در پاريس مقيم شده بود، برخی ماه   

ها مجبور بود غذايش را       تر وقت   بيش. گی را بگذراند    ها هم فقط زنده     دربياورد و برخی ماه   
د پذيرفتند ــ و اگر توانـسته بـو         ی بپردازد ــ آن هم مواقعی که می       ي با تابلويی و يا نقاشی    
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گی را تاب بياورد برای اين بود که گمان کرده بـود ايـن                در ابتدای اقامتش اين قهرِ زنده     
اند، اين مصائب     مصائب گذراست و حاال، از موقعی که ديده بود نقاشان ديگر موفق شده            

  .کرد که نقاشی بی استعداد است ر شده بود و از آن موقع گمان میيناپذ برايش تحمل
  :گفت ه او میساعت يازده و نيم ب

  .ای شده استعدادی نيستی، تو نقاشی نفرين ــ تو نقاش بی
  ؟هــ باشه، خب چه فرقی دار

  ...تيپ بود، موبيدی قدر خوش ــ نگاه کن اين ايتاليايی که اين
  .1ــ موديگليانی

  .فقير ُمرد اما حاال ارزش طال پيدا کرده. ــ همون که تو گفتی
  خورد؟ ــ خب به چه درد می

  .شم داری می ی پول  بيوهــ من
خـوب  . گـی کـنم   خـواهم زنـده    و مـی ...دهم مشهور باشم تا ثروتمند    ــ نه، ترجيح می   

 3شود، مـن ری      ماشين بوگاتی سوار می    2درن. آخرش، پيکاسو ميليونر شد   . گی کنم   زنده
  .کايی استي در ماشين آمر5 در ماشين دالژ و کيسلينگ4در وازن، پيکابيا

  ... پيکاسو، اومثالً. ترند هاشون از تو مسن ، خيلیــ خب باشه بوش من
  قدر مهمه؟ اين! فقط هشت سال! تره ــ هشت سال از من بزرگ

ی مـن، حـق نـداری         بسه بوش گنده  . دار باشی   گه تو هم پول   يــ شايد تا هشت سال د     
  .ات رو از دست بدی روحيه

وگو، مبتـذل و       قابل گفت  کشيد، ولی اين عذابِ     کردن عذاب می    گی  آدولف از فقيرانه زنده   
                                                 

م ).1920 پاريس – 1884ليورنو ( اليايی مکتب پاريس نقاش ايت - 1  
  )1880 – 1954(گذاران فاويسم  نقاش فرانسوي، از پايه) Derain( آندره درن ـ1
 1976( نقاش و عكاس امريكايي مقيم پـاريس  )Man Ray( ري، امانوئل رودنيتسكي،   منـ2
– 1890(  

ري كوبايي، در ابتدا امپرسيونيست، سپس       نقاش فرانسوي از پد    )Picabia( فرانسيس پيكابيا    ـ3
  )1879 – 1953(كوبيست و در آخر دادائيست 

  )1891 – 1953(تبار   نقاش فرانسويِ لهستاني )Kisling(ـ موئيز کيسلينگ 4
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تر که تنها     مراتب عميق   کردن رنجی ديگر بود، رنجی به       ی برای پنهان  ي شدنی وسيله   درک
  .به خالقيت خود شک کرده بود: کرد برای خود حفظش می

هنرمند کاری  . هاست  ی نقاش   پسنديد، اين سهم همه     نقاشیِ آثاری که خودش الزاماً نمی     
 تا ناظر، او کارش ايـن نيـست         مجری.  کارهايی که کرده   کند دوست دارد و نه      را که می  

امر بسيار نادری است که يک خواننده صـدای خـودش را            . ی کار لذت ببرد     که از نتيجه  
ی کتاب خودش را بخواند، ولی اصل قضيه        ي دوست داشته باشد، غيرممکن است نويسنده     

آدولـف در ايـن     . ويسداين است که خواننده دوست دارد بخواند و نويسنده دوست دارد بن           
چـه    امـا، آن  . دانست هرگز آثار خودش را نخواهـد پـسنديد          ی نداشت، می  ي زمينه نگرانی 
اولـين اثـر    . بـرداری نباشـند     ها حاصلِ کاله    د داشت آن  يکرد اين بود که ترد      نگرانش می 

گـی،    واقعی و اصيلش را به عنوان يک بـازی خلـق کـرده بـود، در حـالتی ميـان آزرده                    
سـرعت نـابودش      اگر نيومن فوری عاشق کارش نشده بود، يقينـاً بـه          .  الهام گی و   بيهوده

زند   نديده بود نيومن موقعی که از نقاشی ديگران حرف می          خوب آدولف تا حاال    .کرده بود 
هـای    رد؟ برای غلبه بر ناباوری    يبايست اين دفعه هم حرفش را بپذ        چرا نمی . به خطا برود  

سرنوشت خود را در گرو     .  را متوجه نيومن کرده بود     ی خود   ی اعتماد نقادانه    خودش، همه 
  .قضاوت ديگری گذاشته بود

گـی تيـغِ       همه و همه بـر ُبرنـده       عالقمندانتفاوتی    های مادی، کسادی بازار، بی      دشواری
آيا او اشتباه کـرده بـود؟ خـود را متعلـق بـه ايـن دوره احـساس                   . افزود  ترديدهايش می 

شـناخت،    گر نقاشانی که در مونپارنـاس مـی       يبا د دانست که در عمق       خوب می . کرد  نمی
طور، تـازه     آمد، فاويسم هم همين     بست می   کوبيسم به نظرش بن   : ی مشترکی ندارد    نقطه

انگيخت، چرب و ضـخيم       می  نظم نفرتش را بر     موی بی   قلم. تر از بقيه    نقاشی آبستره بيش  
 ـــ کـه   » کنـاری يادداشـتِ «گی خطوط ــ تکنيِک    که در قرن اخير مد شده بود؛ تابيده       

چنان رفتن به لـوور       هم. کرد   تحقير می   را  مدرنشان کند  مثالًها را ُپر کرده بود که         نقاشی
 را؛ از اجـرای     1 و حتـا وينتـر هـالتر       2سـتود، داويـد      را می  1چنان اينگر   داد، هم   را ادامه می  

                                                 
  )1780 – 1876( ژان آگوست دومينيك اينگر، نقاش فرانسوي ـ1
  )1774 – 1840( كاسپار داويد فريدريش، نقاش رمانتيك آلماني ـ2
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دن شـ  ی که در پايان کار کـشيده شـده بـود، محـو       ي برد، ُبرِس ناديده    شان لذت می    نهايی
بـه طـور    داشت، و در درون خود تقريباً         حاالت نقاش در تابلو؛ فضائلِ سنتی را گرامی می        

هـای    های آکادميک قائل بود، نقـاش       های نقاش   گی  ، احترام زيادی برای اين ويژه     پنهانی
دند، به ايـن بهانـه      ينام   می »نشان  آتش«ها را     آکادميکی که چنان مورد تنفر بودند که آن       

ی روی بـسياری    ي وبلندی  اند، هر درخششی و هر پستی       اس نوری نگذشته  که از هيچ انعک   
کردنـد،    های حماسی و يا رومی خود را از ميانشان انتخاب مـی             ها سوژه   ها که آن    پوشش
کـه    داشت درحـالی    چيزی را بيش از تسلط گرامی نمی        هيچ! تسلط. شان کرده است    جلب

  .وپرت طاع، نمايشِ چرتکرد، تالش بر انق  را تجليل میجسارتنقاشی مدرن 
  !ــ مواظب باش، يک بيننده

ساعت يازده و نيم عالمِت سرايدار ساختمان را شنيده بود که نشان از ورود يـک بيگانـه                
اگـر دوبـاره دو   . ی آب زده بـود    ی بـه لولـه    ي مادام سالومون ضربه  . به ساختمان را داشت   

ن که  يزد، يعنی ا     ضربه می  ن که طرف خريدار است؛ اگر سه      يزد يعنی ا    ی ديگر می    ضربه
  .ی پليس بود ی ماليات است و چهار ضربه، نشانه مأمور اداره

هـای    ساعت يازده و نيم رفت تا در را بـه روی قـدم            . دو ضربه لوله را به لرزش واداشت      
  .ها باز کند ی توی پله سنگين و آهسته

  !چه عجب! ــ اسالُومير
ی هنری اسالُومير بی آن کـه بـه           فروشندهشده توی چربی،      گرفته  کر، چاق، قالب  يپ  غول

کرد، عادت کرده بود همسران   اش پاک می    ساعت يازده و نيم جواب دهد عرق از پيشانی        
شدند و  عوض میسرعت   هنرمندانش را ناديده بگيرد، چه از اين بابت که خيلی مواقع به           

ـ            هايشان را با هم قاطی می       او نام  دنی بودنـد،   کرد، چه از اين بابت که، اگر هـم مان
  .چسبيدند ی او را می معنای شوهرانشان يقه هربار از باب فقر بی

  .ی توست فتهيی دارم که شي ــ آدولف بايد نجاتم بدهی، مشتری
  .هايم را بهش بفروش ــ خب؟ تابلو

  !ی توست ــ شيفته

                                                                                                     
  )1805 – 1873( فرانتز گزاور وينترهالتر، نقاش آلماني ـ3
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  !ــ چيه، خيلی برات عجيبه؟ بهش گران بفروش
  .القات کندخواهد تو را م ترديد، ولی می ــ بله، بی

ی آدولف درهم رفت، چرا که نسبت به خريداران کارهای خودش احساسی دوگانه               چهره
هـا    انـد، از سـويی ديگـر از آن          گزارشان بود که کارش را پسنديده       از سويی سپاس  : داشت

تر نزد خود حفـظ کنـد    ها را هرچه بيش   داشت آن   آزرده بود که کارهايی را که دوست می       
  .برند نازل میهايی چنين  به قيمت

  .ها را درنيار ديگر برايم ادای مادرزن. دوباره شروع نکن. ــ آه آدولف
برد که در تابلوهايشان دخترشان را        هايی به کار می     اسالُومير اين اصطالح را برای نقاش     

  .ها ربوده است ديدند که دامادشان از آن می
  :ی گفتي تر آوردن صندلی ساعت يازده و نيم با نزديک

  .ين ماهه هنوز اسم منو ياد نگرفته بفرمايين، بنشينين آقای اسالُومير که هجدهــ 
ن که بلد است حـرف بزنـد متعجـب اسـت،            ياسالُومير با تعجب نگاهش کرد، گويی از ا       

  .سپس روی تنها صندلی آتليه ولو شد
  :ساعت يازده و نيم هرهر زد زير خنده

زونه يآو  يک هفته طاس، يک هفته سبيل     ــ اين سالُو حرف نداره، يک هفته موقرمزه و          
بابا ! پا هنرمنِد پشمی    يک. لیيعجب قدرت تخيلی در پشم و پ      . ريش داره   و يک هفته ته   

  ...نيايواهللا، نکنه شما با يک سلمونی ازدواج کرد
گی، به روی خودش نياورد و انگار چيزی نشنيده           اسالُومير، بر اساس همان بازی هميشه     

  .ردرو به آدولف ک. باشد
  .ام، مشتری منتظرم است، زود باش ــ از آن سر تا اين سر پاريس آمده

 بود، اما با توجه به هيکل »صد متر هشت« فقط »آن سر تا اين سر پاريس«منظورش از   
  .صد متر برايش راهی طوالنی بود تنومند او همين هشت

  .کنم، هرکسی کار خودش مانم، دارم کار می جا می ــ نه من همين
  ...کنم لتماست میــ ا

  .فروشی کنم، تو می ــ نه من نقاشی می
  !کنم ــ خواهش می
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  ...ــ نه
آدولـف بـا امتنـاعش داشـت بـه اسـالُومير            :  بنيادی ميان دو مرد در جريان بـود        نبردی
  .گفت که او نقاش خوبی است و اسالُومير گالری دار بدی است می

  :شان ساعت يازده و نيم پريد وسط مباحثه
ئـه کـه پـيش از         هـايی   دونی که سالُو از اون فروشنده       خودت می .  برو بوش من   ــ باشه 

  .فروختن بلده بخره
اسـالُومير  . حق با ساعت يازده و نـيم بـود        . هر دو مرد با شنيدن اين جمله ساکت شدند        

هـای    ، هميـشه توانـسته بـود نقـاش        جـسور سليقه، صبور و      ی قوی داشت، خوش   ي شامه
خواست با قـراردادی      ها را نمی    کس آن    درست زمانی که هيچ    دار را تشخيص دهد و      آينده

گی دچارشان کند، از بس که بـا          زير چتر حمايت خود بگيردشان، بعد هم به فقر و بيچاره          
کـافی    ی  انـدازه    که معتقد بود تابلو خـودش بـه        چراکرد،  هاي بالقوه بد برخورد می      مشتری

شـدن از او مـشهور و    ن بعـد از جـدا  بسياری از نقاشا. گوياست و نيازی به توضيح نيست   
گـی   عرضـه   حال بـی    ی قوی و درعين     ثروتمند شده بودند، که باز هم تائيدی بود بر شامه         

  .اش تجاری
  :آدولف گفت
  .روم لباس بپوشم ــ باشه، می

  :کنان گفت ساعت يازده و نيم خنده
قاشـی  خـصوص زيـاد تروتميـز نباشـه، يـادت نـره کـه تـو ن                  ــ زياد تروتميز نباشه، بـه     

  .ای شده نفرين
ی به اسالُومير تعارف کند، ولی پيش از اين که برگردد ايـن   ي به سمت اجاق رفت تا قهوه     

  .يکی خوابش برده بود
درسـت مـث يـک گـاو در حـال           ! آوره  شـرم ! اين ساعت . ئه  يي ــ جدی عجب بدبختی   

  .خوابه نشخوار می
کردند   حتا برخی تعريف می   . داش زبانزد بو    های دائمی   زدن  ی تابلوها برای چرت     فروشنده

  .اش خوابش ببرد ی مشکلی با مميز مالياتی که پيش آمده وسط مجادله
  !سازه ــ تازه تو دهنش حباب هم می
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آمد   شد، و به نظر می      اش آويزان می    یپايينکشيد از لب      آب دهانش با هر نفسی که می      
  .خواهد به شکل حباب از دهانش خارج شود می

ها گذاشت    بايد بردش توی سيرک درست بعد از فيل       .  پديده است  ــ اين خودش يک پا    
  .شون بريزه ها که ترس برای بچه

  :آدولف گفت
  .ــ من حاضرم

اسالُومير چشم باز کرد، کمی از شرم سرخ شـد و نگـاهی بـه اطـرافش کـرد تـا ببينـد                       
  .کجاست

  :آرامی به او گفت ساعت يازده و نيم به
آخـه او تنهـا     . بابـا   شدی زِن صدوچهاردهم سلطان علـی     . ــ به زمين برگشتی، تُُپلِ من     

  .تونه غذای تو رو تأمين کنه ئه که می کسي
  :رو کرد به آدولف

  !قدری چی بايد بخوره ــ جدی، يک چيز اين
تفاوت از جا برخاست، بازوی آدولف را کـشيد و بـا خـود بـرد و                   اسالُومير کَر و بی   

  .خارج شد
  .ها دنبالشان رفت پلهساعت يازده و نيم تا روی پاگرد 

با هـم خيلـی خـوش       . نيارين باز هم تشريف ب    يــ آقای اسالُومير هروقت دوست داشت     
ی آينده لمبـر چـپم را نـشونتون            رو بهتون نشون دادم، دفعه     پستوناماين دفعه   . گذره  می
  .دم می

  :رفت رو به آدولف کرد و گفت  میپايينها  های سناتوری از پله اسالُومير که با قدم
  گه؟ جلوی من لُخت شد؟ ــ راست مي

  .ــ آره، ولی خب که چی؟ تو خواب بودی
  :سالُو با حالتی شوکه گفت

اگـر مـادر    . شه با خيال راحت چند دقيقه چشم روی هم گذاشت           ديگه نمی ! هرحال  ــ به 
  ...شد ام خبردار می بيچاره

س از عـرقش را      خـي   آزرده، گويی به او تجاوز شده باشد، با دستمال مرطـوبش پيـشانی            
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  .ماليد
ی تا گالری را طی کردند، اسالُومير چندين بار مجبور بـه              صد متر فاصله    زحمت هشت   به

  .جا مردی منتظرشان بود در آن. توقف شد تا نفسی تازه کند
  :ها گفت زده اسالُومير در حالتی شبيه به صرع

  .   کنم، آدولف ـ هـ ــ بفرما، معرفی می
  . به همان سرعت هم خوابش بردو بعد توی مبلش افتاد و

ـ  چشمان سبز، موهای بلنِد افتاده روی يک شانه، کله   ی مکعبـی، بينـی باريـک و بلنـد،     ي
کننـده    تيپ، از آن نوعی که گويی هيکلی پرداخته شده است، مرد با قدرتی جـذب                خوش

  .بايست ساحر باشد نقاش با خود انديشيد که او می. به آدولف خيره شده بود
  .گويم آقا، شما يکی از ما هستيد  تبريک میــ به شما

های زبان فرانسه باعث شده که نفهميده باشد،          گی  آدولف تصور کرد شايد يکی از پيچيده      
  :پرسيد

  ــ ببخشيد؟
اين منطقِ رها از هـر خردگرايـی، ايـن          . شما يکی از بزرگانيد   . ــ شما يکی از ما هستيد     

گی در گفتـار هرچنـد        ايالت متضاد، اين بريده   فرمان تم   به  ی گوش   پردازیِ بلهوسانه   خيال
ی جـسور، ايـن    کنيـد، ايـن مدرنيتـه    تر بيان می وير هرچه کالسيکاکه شما آن را با تص   

کوتاه سخن، من شما را يکـی       . گی خشن که آوانگارد است      ترکيب آکادميسم و گسيخته   
  .شناسم از خودمان می

مرتاض ــ هنـوز  . اند يزمش کردهکرد اين چشمان سبز هيپنوت     آدولف متحير، احساس می   
اش   هيچی نشده نامی به او داده بود ــ در خود تشعشعی نحس داشـت کـه بـه لـرزش                   

بـه  . داد  وار و جذابيتی شهوانی به او دست مـی          داشت، چيزی ميان کاريزمای منجی      وامی
اش، کـه بـه         یيپايينکه لب     درحالی. رسيد نگاه از دنيای اسرارآميز ديگری است        نظر می 

ـ مرتاض بدون ا  . کلی افراطی بزرگ و ضخيم بود، نشان از حساسيتی شديد داشت          ش ن ي
ن که از نيرويی درونی بهره بـرده باشـد،    يمثل  . اش بيافتد لبخندی زد     که خطی بر چهره   

  .اش است درست مثل زنی که در فکرِ زيبايی
  :کنان گفت من آدولف من
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 را خيلی بد تلفظ کـرد و متأسـفانه      خواهم، اسالُومير چند لحظه قبل اسم شما        ــ عذر می  
  ...متوجه

  :مرتاض گفت
  .برم شما را با خودم می. ــ من آندره برتون هستم، رهبر جنبش سوررئاليست

  
*     *     * 

 
  .ــ نامه برای شما، آقای هيتلر
  .ــ گُل برای شما، آقای هيتلر

  .ــ يک سبد ميوه برای شما، آقای هيتلر
خواهند مالقاتی با شـما       نگار در کابين مالقات هستند که می        ــ يک خانم و يک روزنامه     
  .داشته باشند، آقای هيتلر

دار خـودش    هايی که سفارش داده بوديد را برايمان آوردند، آقـای هيتلـر؛ کتـاب               ــ کتاب 
  .آورد برايتان می

ديگـر کـسی    . آوردنـد   آمدند و بااحترام درِ سلول را به صدا درمی          سراسر روز نگهبانان می   
تا آن زمـان    . آميز را کجا جا بدهد      های ستايش   های ُپر از نامه     دانست کادوها و ساک     نمی

طورمخفيانـه تـه دل       کارکنـاِن زنـداِن الندسـبرگ بـه       . همه مالقاتی نداشـتند     نيهرگز ا 
توجه هستند، مرکز جذب      حال هم بودند که مسئول مراقبت از ميهمانی چنين مورد           خوش

اين احساس سکرآور را داشتند که از چند ماه پيش تـاکنون            باال؛ برخی حتا      محافل سطح 
  .دهند، و نه در زندان اول سرويس می در هتلی درجه

جا کرده بودند تا سلول بـزرگ         وزير باواريا را جابه     ی قبلی، آرکو، قاتل آيسنر نخست       ستاره
ا سـلولی   های ديگر بهتر مبله شده بود، و تنه         ی سلول   ، سلولی که از همه    7و دلباز شماره    

او در . اندازی چنان زيبا روی مناظر طبيعی داشـت را در اختيـار هيتلـر بگذارنـد          که چشم 
ی دعوت از ديگر زنـدانيان   دوشامبری اعيانی سفيد و يا شورتی سنتی از پوست، اجازه         رب

  .جا به او پيوسته بود  رودلف هس که در آنمثالًرا داشت، 
. گـی بازگـشت   نِ خودش پشيمان بود، بـه زنـده  ی سکوت که از نکشتي هيتلر بعد از دوره   
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ش خود  ياو پ : اند  آور اين بود که شانزده نازی در جريان کودتا کشته شده            اولين خبر شادی  
خبـر خـوش دوم،     . گی، حفاظت از او بوده است       نتيجه گرفت که مشيت، بر روال هميشه      

 بلـشويک غـرقِ     ی همان سال بود؛ نه تنها از مرگ اين جهـودِ            خبر مرگ لنين در ژانويه    
. شادی شد، بلکه آن را چون پيامی زيرکانه از جانب سرنوشت دريافت نمـود تلقـی کـرد                 

ها، مجدداً بر جايگـاه او   زند و با اين تکرار نقش       دانست که موانع را از مقابلش کنار می         می
کند، به همان ترتيبی که فردريک کبيـر را بـا مـرگ تـزارين                 در پيشاپيشِ همه تائيد می    

هـا    جـا سـاعت     هيتلر در آن  : سومين خبر خوش دادگاهش بود    .  اليزابت، نجات داد   روس،
شـده،    حرف زد و با پنج سال محکوميت خالصی يافت، که اگر به چهـار پلـيسِ کـشته                 

گيری مردان سياسـی    گروگان1شده، ويرانی ساختمان مونشنرُپست  ميلياردها مارک غارت  
رسيد، مجازاتی که باز هم بـه         نظر مضحک می  دادند، به     ب اثر می  يو مشاوران محلی ترت   

  .شد تر می رفتاری در زندان کوتاه دليل خوش
کجا صحبتی از هيتلر نبود، ديگر نشاِن صليب شکسته نه در کوچه و               در مونيخ ديگر هيچ   

دادنـد    شد؛ برخی حتا به خود جرأت می        های سياسی ديده نمی     آيی  خيابان، و نه در گردهم    
ی   اش يک بار برای هميشه از صـحنه         سوسياليست  و حزب ناسيونال  گمان برند که هيتلر     

، چيز ديگـری در جريـان         7ی    ولی در الندسبرگ، در سلول شماره     . اند  روزگار حذف شده  
  .بخشيدن به آفرينشِ هيتلر بود هيتلر در کارِ پايان: بود

ی  گـشت کـه از تپانچـه    تنـی برمـی   بـه  ذهنش همواره به تصوير عروسِک پوشالی بارانی   
کوشيد اين خاطره را بزدايد       وسته می يپ. ترسيد  ی کدر از کروم قديمی می       خودش در آينه  

ناپذير، هيتلری کـه      و درعوض هيتلری نوين بسازد که به او افتخار کند، هيتلری شکست           
  .يابی به قدرت موفق خواهد شد اش برای دست گونه نرمشی در تالش بی هيچ

                                                 
  تيراژي كه از ابتداي عروج نازيسم و حـزب ناسـيونال   ي كم روزنامه،   Munchener Postـ1

در جريان كودتاي آبجوفروشـي     .  پرداخت ،هيتلر،  سوسياليست به افشاي اين جريان و رهبر آن       
با وجـود ايـن     .  قرار گرفت و به آتش كشيده شد       SAدفتر اين روزنامه مورد تهاجم واحدهاي       

 كه با تصرف قـدرت از جانـب   1933 تا سال ، روزنامه به كار افشاي نازيسم ادامه داد       ،تهاجم
  . م ـ.ممنوع شد، انتشار آن حزب نازي
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کنند و هيچ درسی هـم        دتای ناموفق را فراموش می    ی کوتاهی اين کو     ديگران به فاصله  
  .فقط خودش. های بسياری خواهد گرفت هيتلر، اما، از آن درس. از آن نخواهند گرفت

کـردن    تـر از وادار     آيا تالشی خشن  . پيش از هرچيز تصميم گرفت حوصله و صبر بياموزد        
دادن بـه      سـامان  ر بود؟ بـا   يصبر و عجول تصورپذ     خود به مدارا و حوصله برای فردی بی       

بايست تنهـا     اگر قصد تصرف قدرت را دارد، اين هدف می        : افکارش به اين امر موفق شد     
ی زمـانی را کـه بـراي رسـيدن بـه              همـه . دهد  چيزی باشد که زمان را برايش نظم می       

  .پذيرد وچرا می چون اش نياز دارد بی مقصود بلندپروازانه
گری درجه اول اسـت،       جا که تهييج    از آن . های قانونی به قدرت خواهد رسيد       سپس از راه  

دشـمنانش از   . به مبارزات انتخاباتی قدم خواهد نهاد و آرا را به خود اختصاص خواهد داد             
  .اين سورپريز حسابی شوکه خواهند شد

گی و عقايـدش بـود، و يـا بهتـر اسـت گفتـه شـود                   ن که مشغول نوشتن زنده    يو ديگر ا  
گفتن داشـت، زمـانی کـه در          ی که در هنگام سخن    ي هکردن، چرا که الهامات سبعان      ديکته

 ناميـده بـود و      نبرد من کتاب را   . خشکيد  ماند، از ريشه می     ی کاغذ تنها می   ي مقابل صفحه 
آهنگ  شد راهی که تا آن زمان طی کرده تا چه ميزان هم          جا و در اوج لذت متوجه می        آن

ه آلمـان در انتظـار اوسـت     گونه اين راه او را به جايگـاه مـرد بزرگـی کـ               بوده است و چه   
  .شد تا حدی که خودش نيز متعجب می. شود رهنمون می

 زاده شدم؛ روستايی در مرز ايـن        1ی سرنوشتی مبارک و ميمون در براونو ام اين          بر پايه «
گـی    ی زنـده    ترين وظيفـه    رسد وحدت نوين آنان اصلی      دو سرزمين آلمانی که به نظر می      

ـ  باره شکلی اسطوره    اش يک   گی  ن که زنده  ياز ا . »ی ممکن   ماست، حال به هر وسيله     ی ي
شدن مجدد اتريش و آلمـان گـره          گرفته و از اين که اولين روز حياتش را با اتحاد و يکی            

طور که الزم اسـت       درواقع، هستی خود را نه چنان که بود، بلکه آن         . بزند غرق شوق بود   
ی آلمـان خوانـايی       ر آينـده  گی رهبـ    کردن نکاتی که با زنده      از مخفی . کرد  باشد بازگو می  

. داد کردن چيزهايی که الزم است، هيچ ابـايی بـه خـود راه نمـی          نخواهد داشت و اضافه   
کاره رها کرده بـود، چـرا کـه        ها را نيمه    ترتيب او در امتحاناتش مردود نشده بود، آن         اين  به

                                                 
-1  Braunau am Inn 
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در مـورد خـشونت پـدرش سـکوت         . احساس کرده بود وظايف خطيرتری به عهده دارد       
اش اشاره کرد، فقط برای تأکيد بر نيروی          ی هنری   ار کرد، تنها به مخالفت او با ذائقه       اختي
هـا و     اش در پناهگـاه     گـي   هـای طـوالنی زنـده       سـال . ی رهبر حتا در زمان کودکی       اراده

شکستش در  .  تغيير شکل داد   زندگی دانشجويی گی هنری و      های فقرا را به زنده      خوابگاه
هـايی را کـه       تـاريخ .  بـوده اسـت    آرشـيتکت ط داد که در اصل      نقاشی را به اين امر ارتبا     

اش بـا     ضـديت . توانست نشان دهد که کوشيده ازخدمت سربازی فرار کند تغييـر داد             می
اش   های خيلـی دور جـوانی       های اخير در پيش گرفته بود، به سال         يهوديان را که در سال    

ی بـه خـود نـسبت داد کـه          ي جا در کليتی خودآگاهی روشنفکرانه       يک طبيعتاارجاع داد و    
. کرد  پيکری از گرانيت بر پا می     . ی سياسی ي نابغه. مند است   برد امروز از آن بهره      گمان می 

توانست سبيلی هم برای خود در        اگر می . اصرار داشت نشان دهد که تغييری نکرده است       
  .کشيد همان موقعی که در گهواره بود می

رودولف . تری داد   داخت و به عقايدش دقت بيش     نامه پر   گی  تر به زنده    در فصول ديگر کم   
هـای    هـا بـا واکـنش       حتا بعـضی وقـت    . کرد  هس، دبير و منشی وفادارش، کمکش می      

  .کرد اش عرصه را بر او تنگ می دانشگاهی
قـدر    مگـر چـه   ! کنم دست از سر من برداريد با آن منابعتان           ای بابا هس، خواهش می      ــ

انـد، خـوب يـا بـد،          عقايد به دو دسته   !! گيرند  شه می اهميت دارد که اين عقايد از کجا ري       
، اسمش چی ...ام يا از گو دانم که اين مبحث نژاد را از چمبرلن گرفته          من چه می  . همين
  بود؟

  .ــ گوبينو
  ...ــ از گوبينو يا از

  .ــ بولش
تازه عقايد بـه کـسی      . ماند  هرصورت من اصالً اسم افراد يادم نمی        به.  يا از بولش   ...ــ  
کند،   ها را معرفی می     ها متعلق به کسی هستند که آن        يا بهتر بگويم، چرا، آن    . علق ندارند ت

و خب در اين شرايط من      . شود  شان می   ی ارتباط   بخشد و مايه    ها حياتشان می    با طرح آن  
  .آدولف هيتلر. کنم هستم که اين کار را می

ی کـارآموزی دانـشگاهی بـه        دوره«طنز نام آن را       در اين دوران استراحت اجباری، که به      
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ی اشـاراِت     کـردن مجموعـه      نهاده بود، باالخره وقت کافی برای مـرتبط        »خرج حکومت 
  .پراکنده يافت

هـا   ی نهاد انـسان را بـا زيـر نظرگـرفتن سـگ      کنم که همه    بينيد هس، تصور می     ــ می 
تربيت هـيچ   .  داد 1 کانيش را به کارلَن    مثالًتوان خصوصيات نژاد ِلوريه يا        نمی. ام  فهميده

ملّت آلمان تنها به يک     . سرعت ِلوريه يا ادراِک کانيش ذاتیِ نژادشان است       . تأثيری ندارد 
تواند دوباره بر پا خيزد، آن هم در حالتی که دوباره تربيت شود، با مبنـا گزيـدِن                    حالت می 

 نظـارت بـر توليـد مثـل       : گـذارد   ی دوگانه در مقابلمان مـی     ي اين امر برنامه  . اصالت و نژاد  
مانتاليـسمِ    خته، از ميان برداشتنِ هر عنصر خارجی بی آن که در دام سـانتی             ينژادهای آم 

افتاده را در هر      بايست موجودات بينوا، ناتوان و معلول يا عقب         نمی. خطرناک گرفتار شويم  
بايـست هرچـه    هايی هم که فعالً موجودنـد را مـی   همين .داری کرد صورتی حفظ و نگه 

هـا را     ن که پدر و مادر آن     يآيند را حتا پيش از ا       هايی که به دنيا می      نآ. تر عقيم کرد    سريع
نيروی واقعی  : اين است پيشرفت واقعی پزشکی    . ببينند، بايد از ميان برداشت و نابود کرد       

گی، و نه اين سماجت و سرسختی در          افتاده  های عقب   گی و ضعف    تميز ميان نيروی زنده   
پزشـکی انـسانی، ايـن      . ی ضعف مردم خواهند بـود      بخشيدن به کسانی که مايه      گی  زنده

  .خالصی از شر جهودهاست: بخش دوم برنامه. خواهد بود
  گونه؟ ــ چه

مـان    شان کرد تا از تداوم فـساد خـونی          بايست در جايی مجتمع     ــ پيش از هر چيزی می     
ی عناصری را کـه بـه بيمـاری مرگبـاری             بايست همه   به جز اين، می   . گيری کنيم   پيش

ن کـه افـراد سـالم را مبـتال          يآوری کرد، براي ا     جا جمع   د، هرچه باشد، با هم يک     مبتالين
مـن  . آوری کـرد    جا جمـع    سرعت مبتاليان به سفليس و سل را يک         بايست به   نکنند؛ می 

  .ها رحم و شفقت را بايد کنار گذاشت کردن اين معتقدم در منزوی
  بعد چی؟. کردن جهودها ــ جمع

  .شان کردــ از سرزمين آلمان اخراج
  ــ بعد چی؟

                                                 
  . مـنژادي از سگ هر سه  Carlin و lévrier ، Canicheـ1
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اگر در ابتدا   . بايست بهداشت را رعايت کرد      آيم ولی می    دانم که به نظر افراطی مي       ــ می 
 را  فـسادآور يا همان موقع جنگ فقط يک دفعه ده يا پانزده هزارتايی از اين جهودهـای                

اش  تـنفس هـا مجبـور بـه        بعدها در خندق   گازِ مسمومی که ما      همان زيرگذاشته بوديم   
  .ها دالور آلمانیِ سرشار از انرژی برای آلمان را نجات داده بوديم ، ميليونمشدي

  ...ــ منظورتان اين است که
  .همين بس است. اخراج. کنيم حلی سرزمينی صحبت می ــ فعالً در مورد راه

  .بايست گسترش بيابد يد که آلمان میيگو حال شما می ــ ولی درعين
  ! داريمــ بله، ما به فضای حياتی نياز

ده بود، يقيناً در اثر سستیِ      ي در دوران دربندبودن به ذهنش رس      »فضای حياتی «اصطالح  
ن کـه آلمـان را بـا خـودش تعريـف            يترديد براي ا    طور بی   بودن، و همين    بندحاصل از در  

  .کرد می
فوريت استدالالت جهودها را از آِن خـود کنـيم و آن را بـه خودمـان                   بايست به   ــ ما می  
توانـد     برگزيده نمـی   خلقدو  . يمينژاد آريايی ما  . مردمان برگزيده ما هستيم   . م دهي تعميم

هـا   و اگر دو تا هم وجود داشته باشد، به اين معنی است که يکی از آن  . وجود داشته باشد  
جهود ريشخند انسانيت است،    . شده از سوی شيطان     ی خداست و ديگری گزيده      برگزيده
موجـودی  . انی است که ما از نژاد حيوانی دور هـستيم         ی جهود از ما به همان ميز        فاصله

  .است عجيب که ظاهری طبيعی دارد، موجودی خارج از ساختار طبيعی
 در همـين    مـثالً . چيست، کار آسـانی نيـست     دقيقاً  ن که آريايی    يهمه، تعيين ا    ــ با اين  

  ... شما، يا من، مامثالًزش بوده يقدر آم آلمان تا حاال اين
و در ايـن مـورد،      . تعيين کنيد چه مهم است، اين است که دشمن را           آن. ــ اهميتی ندارد  

. هايش را گسترش دهد     خب آلمان، تنها ملّت برگزيده، بايد سرزمين      . جهود: روشن است 
ما جنگ خواهيم کرد، زيرا روشن است که شمشير به دنبـال خـيش و               . اين الزامی است  

دو . اش ی فرزنـدان  ت، حق تغذيـه  جنگ يکی از حقوق اساسی مردم اس      . آيد  گاوآهن می 
: گذارند، مواد اوليه و بازاری ُپرسود بـرای آلمـان           سرزمين به نظرم ميدان در اختيار ما می       

کنيم چـرا کـه در ابتـدا و پـيش از              ما از شرق شروع می    . اياالت متحده و اتحاد شوروی    
  .حمله به غرب به انبار اروپايی بزرگی نياز داريم
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  کنيم؟ ره شود، با جهودها چه میيوقتی آلمان به دنيا چولی . ــ با شکوه است
  .ــ خواهيم ديد هس، خواهيم ديد

  !ــ شکوهمند است
اش   هايش انـرژی    جسارت انديشه . برد  ی طوالنی کار، خوابش نمی      هيتلر بعد از اين دوره    

گرفتنـد و کـم       افتند و در ذهنش شکل می     ي چنان ادامه می    جمالت هم . کرد  را تخليه می  
کـه   کـرد درحـالی    مـی  رانـی  کرد و سخن خاست و خود را رها می د مواقعی که برمی  نبودن

  .رسيد سحر فرا می
کـرد، بـا      ها را بيدار مـی      اندک خروس   رمق که اندک    شدن به آفتاب زردرنگ و بی       با خيره 

  :کرد خود زمزمه می
. روند وسته از خودم فرا میيگذرند، پ ــ روح من تصرف شده، افکاری که در ذهن من می        

  .بله، حقيقتاً روح من تصرف شده. گذارد رسالتم زمانی برای استراحت باقی نمی
ی   شده  کرد که تصرف    ی هم به ذهنش گذر نمی     ي حتا لحظه . ی خير   شده با دغدغه    تصرف
  .شر باشد

 را بـه او اعـالم کـرد،         مـشروطش  ، رئيس زنـدان شخـصاً آزادیِ      1924 دسامبر   20روز  
  .از دوران محکوميتش باقی مانده بودکه هنوز چهار سال  درحالی

  :با خود انديشيد
  ».چيزی نمانده بود کتابم را تمام کنم! به اين زودی؟ حيف«
  

*     *     *  
  

  منظورتون همينه؟! آبرو لخت، يعنی بی کاله، يعنی کون ــ بی
زده، تراس کافـه را       پسرک وحشت . کشيد  ساعت يازده و نيم سرِ گارسوِن کافه فرياد می        

  .ک کرد و به سالن پناه بردتر
  .خنديدند آدولف و نيومن به خشمی که دخترک را از جا پرانده بود، می

! حاضر نيستن به من سرويس بدن چون کاله سرم نيست         ! ــ اين ديگه غيرقابل تحمله    
هـا چـی فکـر        اين احمق ! کنن، چون موهام پيداست     با من مث يک زن سبک رفتار می       
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کنـه؟    ها را درست مـی      تر از يک صليب اخالق آدم       سر بيش کنن؟ که يک ِکپی روی        می
هـای    ه...بنده؟ کم نيستن جـ     ی زنانه الی پاهاشان را هم می        که يک کاله شاپوی گنده    

هـا را   تـونم خيلـی   خواد می کاره که هميشه هم َپر روی سرشون دارن، اگر دلش می          همه
جا بپاشـم تـوی       ياره، يک فکر کنم اگر شامبری فرزت منو ب      ! يک ليست . براش اسم ببرم  

چـاره بـا اون       کردن مـردم بـي      نونش رو با مسموم   ! ليمونادفروش! بشقابی  کاسه! صورتش
عجب رويی  خواد به ديگران درس هم بده؟         آره، تازه، می    ش درمی   الکل ناخالص و بدلی   

  ...دارن ها
بـا فحـش و     . خلقـی بـود     ی خـوش    برای ساعت يازده و نيم خشم نيز به نـوعی نـشانه           

کـرد، شـوق      دن، شـادی حـضورش را بيـان مـی         يآگين آفر   گفتن و فضای خشم     بيراهبدو
ـ  نگذاشتن لحظه   چه در اختيار داشت و خالی       ی آن   گی، ميلش به استفاده از همه       زنده ی از  ي

  .حياتش
  . و يک شامبری فرزت1يد خانم، دو پاستيسيــ بفرما

ولـی  . ا روی ميـز گذاشـت     هـا ر    پريده و هراسان از دادوهواری تازه، ليـوان         گارسون رنگ 
  .ساعت يازده و نيم ديگر ذهنش پيش او نبود و موضوع ديگری سرش را گرم کرده بود

  .گن عاليه می. گير رو ببينيم ن با هم بريم اين فاليايــ ب
  :نيومن گفت

  .ــ نه، مرسی، پول زيادی ندارم که توی جوی آب بريزم
  ــ باورش نداری؟

توانم باور    اصالً نمی . ت ماده باور دارم، من ماترياليستم     ــ من فقط به تصادف ميان قطعا      
  .کنم يک آدمی بيايد و بگويد از آينده خبر دارد

  .م ــ ولی خيلی تعريفش رو شنيده
  .دهند ها را می ديگر نشانی شدن، به هم ــ طبيعی است، قربانياِن شادان از قربانی

طور نيـست آدولـف،       به نظرت اين  . ها  شما بلشويک . نيآور  قدر شماها مالل    ــ اَه که چه   
هـا، فقـط رداهاشـون     اند، درست مـث کـشيش    های مث نيومن فاجعه     که اين کمونيست  

                                                 
  .ويژه در جنوب فرانسه ـ م رطرفدار، بهي الكلي پ  نوشابهPastis ـ1
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، واقعـاً . دن زده مـی  ن که بوی شمع سوخته بدن، بوگنِد داسِ زنگيسرخه، نه؟ به جای ا 
  .لی هم بهتر نيسيخ

  :نرمی گفت آدولف به
  .ــ يازده، تو بايد احترام نيومن را نگه داری

تيپـه، هرچنـد کـه        احتـرامش رو دارم چـون کـه خـوش         . ــ من که احتـرامش رو دارم      
های تو را بـه جيـب         احترامش رو دارم، چون که دوست توئه، هرچند که پول         . اس  فاجعه
چـی بـا هـم توافـق        ياحترامش رو دارم چون که دوست منه، هرچند که سـر ه           . زنه  می

  .رمي احترامه، ولی درهرحال سر قرارم مخبردار، رفيق نيومن، من تموم وجودم. نداريم
سالمی نظامی به نيومن داد، دو مرد را در تراس کافه تنها گذاشت و به حياط محلی کـه    

  .پذيرفت، پا گذاشت ها را می گير مشتری مرد فال
ها واقع شده بـود، مـرد         آوری زباله   در اتاقکی فسقلی که ميان دو ساختمان و مخزن جمع         

کيفی مملو از   . پذيرفت  ها را می    کننده  چهار آجر به عنوان پايه، مراجعه     خوابی با     کنار تخت 
همه زيـر نگـاه       نويس کنار دستش، دو صندلیِ لق دور يک ميزِ زهواردررفته، و اين             دست

ی کوچک و گرد داشـت کـه درسـت          ي جمجمه. شده روی ديوار    زیيآم  مسيحِ گچیِ رنگ  
پذيرفت و خود را شاعر        مراجعان را می   ها  درخشيد، تنها دوشنبه    مثل حباب کريستالش می   

  .اش نگرفته بود کرد که البته کسی جدی معرفی می
  :ساعت يازده و نيم گفت
  .ــ روز بخير مسيو ژاکوب

  :گير کوچولو جواب داد فال
  .ــ من را َمکس صدا کنيد

  .و در را به روی خود بستند تا از آينده حرف بزنند
 در حـال     پاريـسی  دختـران ، سرحال از پاستيس به      آدولف و نيومن ولو شده جلوی آفتاب      

  .کردند عبور نگاه می
  :نيومن گفت

  .خواهم به مسکو بروم ــ می
  .دانستم ــ می



 يسهم ديگر                                                                                            308

  .مانم سه ماه می. ام ی خلق دعوت شده ــ برای کار در خانه
  روی که نقاشی کنی؟ ــ می
  .دانم ــ نمی

سياسـت بپـردازی، ولـی خيلـی     خواهی به  خوبی درک کنم که می   توانم به   ــ نيومن، می  
  .حيف خواهد بود اگر اين باعث شود که نقاشی را رها کنی

  .تواند ادامه دهد ــ نقاشی بی من هم می
  توانی بدون نقاشی ادامه بدهی؟ ــ بله، ولی تو چی؟ تو می

  .نيومن با سکوتی متفکرانه پاسخ داد
  :آدولف اصرار کرد
  .بايد به کارش بگيری. ادیتو مسئول اين استعد. ــ تو ُپراستعدادی

  .دره کرد ی دهني نيومن آشکار و به شکل زننده
کارنـد و     مردم بي . کند  دانم نقاشی چه دردی را دوا می        ــ در دنيايی که بايد بنا کنيم، نمی       

  .ای گرسنه و تو به فکر نقاشی
کر کس هم دنبال کار من نيست و با اين حال من به نقاشی ف               ام، هيچ   ــ بله، من گرسنه   

کـشان،    دارهای کثيـف، بهـره      دارها، يا به قول تو سرمايه       کنم که پول    و آرزو می  . کنم  می
  .بله. ی کارهايم بشوند شيفته

  :نيومن گفت
  .ها را قبول ندارم ــ اين ديگر زمانش گذشته، من ديگر اين حرف

ر خواهی سياست يک بـا    را از ما گرفت، همين کافی نبود؟ حاال می         مان گی  ــ جنگ زنده  
  ديگر آن را از تو بدزدد؟

ی ديدی که استعداد برنـشتين      ي تو قصابی . ــ نه آدولف، تو اصالً از جنگ هيچ نفهميدی        
من در آن شرارتی سياسـی      . مانعی شخصی .  انداخت تأخيررا از ميان ُبرد و مال تو را به          

مـان  که چـی گير   . خواست بميريم   کار بوديم که از ما می       اين جنگ را به وطن بده     . ديدم
بفرما، . خب اين وطن يعنی چی؟ آلمانی، فرانسوی، بلژيکی يا سوئدی؟ هيچ          . بيايد؟ هيچ 

. بايست حکومت را به ملُت سپرد       می: چه که من از اين جنگ دستگيرم شد         اين است آن  
  .بختی، رفاه و برابریِ همه باشد حکومتی که ضامن خوش. آن هم نه هر حکومتی
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شناسمش نيومن جـان، تـا     را توی ظرف من نکش، می  ات  آش کمونيستی   ــ دوباره اين    
  .ها را شنيدم حاال صد دفعه اين حرف

  ...کمونيسم. کنی شنوی ولی توجه نمی هايم را می ــ تو حرف
ـ  خواهيد جامعـه    شما می . ــ کمونيسم بيماری بعد از جنگ است، نيومن عزيز         ی را کـه    ي

تـر    ن که از ايـن جامعـه کـم        يوض ا ولی ع . ها کشته و قربانی گرفته، تغيير دهيد        ميليون
او از شما خواست که بميريد، حاال شما        . خواهيد  تر از آن می     بخواهيد، باز هم هرچه بيش    

ريـزی    تـرين نکـاتش برنامـه       تان را تا جزئی     گی  گی کند، که زنده     خواهيد که زنده    از او می  
ـ   جمعـی گـی  من ديگـر زنـده  . رويد جاست که به اعتقاد من شما بر خطا می         اين. کند ی ي
پس از اين جنـگ ديگـر       .  شود تر  کمخواهم    خواهم، بلکه می     از اين که دارم نمی     تر  بيش
ـ  خواهم دست از سرم بردارد، من ديگر بـدهی          خواهم چيزی به اجتماع بدهم، می       نمی ی ي

  .به آن ندارم
اين چيزها نيـست کـه دنيـا را دگرگـون           ! عجب پاسخ زيبايی  ! آنارشيسم راست ! ــ براوو 
  .ردخواهد ک

گی خودم را     خواهم زنده   خواهم دنيا را دگرگون کنم، نيومن، من فقط مي          ــ ولی من نمی   
  .ت پيش ببرميبا موفق

اش را بـه دهـانش        ساعت يازده و نيم آمد و کنارشان نشست و در سکوت ليـوان خـالی              
  .آدولف متوجه شد چشمانش سرخ شده و دماغش ورم دارد. نزديک کرد

  ؟کنی ــ چی شده؟ گريه می
  ــ من؟

  .لبخند گرمی به آدولف زد. دخترک گويی تازه متوجه حضورشان شده باشد
  .ولی خب، آره. ــ نه

  گير احمق چيزی به تو گفته؟ ــ اين فال
  .ــ نه، ولی خب، آره

  ــ چيزی که اشکت را درآورده؟
 االن فـصل  . سـت   برای خاطر حساسيتم به سـبزه     . اصالً ارتباطی به اون نداره    . ــ نه بابا  

  .برگشت حساسيت منه
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  :آدولف با ترديد گفت
  .دانستم که به سبزه حساسيت داری ــ نمی

  !بفرما. دونی گه میيــ خب حاال د
کردن سـاعت يـازده و نـيم را نداشـت، چـون               هرحال آدولف ديگر فرصت سئوال پيچ       به
کرد، سالن گـاوو، جـايی کـه قـرار بـود              ها شرکت می    ی سورئاليست   بايست در جلسه    می
  .ی آناتول فرانس برگزار شود کمهمحا

روهـا را بـاال و         پياده 1شدند، مردان ساندويچی    زمانی که داشتند به سالن تئاتر نزديک می       
  .کردند رفتند و برگزاری محاکمه را اعالم می  میپايين

  .گرفتند شان را می عابرين شوکه يقه
ملّـی برگـزار کردنـد،      ی    جنـازه   بـرايش تـشييع   . تان شده، آناتول فرانس مرده      ــ شما چه  

  خواهيد برايش محاکمه برگزار کنيد؟ گونه می چه
  ــ گناهش چه بوده؟
  ــ موضوعی ناموسی؟
  ــ اثر کسی را دزديده؟
  !ست يياين ديگر رسوا. ها برداريد ــ بابا دست از سر مرده

ديدند فضا حسابی متـشنج اسـت، از شـوق            آدولف، نيومن و ساعت و يازده و نيم که می         
  .ماليدند يشان را به هم میها دست

  :ساعت يازده و نيم گفت
  .خنديم ــ حسابی می

کردند کـه چـارلی چـاپلين، باسـتر           زدند و اعالم می     های توی خيابان داد می      چی  تبليغات
هـا    کدام از اين    هيچ. کيتون و پرنس موناکو هم در جريان محاکمه حضور خواهند داشت          

  .شدند باور باعجله وارِد سالن می کاواِن خوش آمدند ولی کنج جا نمی آن
  :زد شاعر جوانی فرياد می

                                                 
آويزنـد و بـه قـصد تبليـغ در           مـي هاي تبليغاتي را به سينه و پشت خـود           ـ افرادي كه آفيش   1

   راه مي روندروها پياده
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  !تراشيم هايی را که دير برسند، از ته می ــ بشتابيد، موهای آن
ها را قورت     هايی که هنوز نتوانسته بودند تصميم بگيرند، باالخره اين حرف           بسياری از آن  

  .شدند دادند و از سر نگرانی داخل می می
ی دادگاه را     و صندلی طوری کنار هم گذاشته شده بود تا صحنه         روی صحنه تعدادی ميز     

بنجـامين  : العمـوم  مـدعی . مرتاض، آندره برتون نقش رئيس دادگاه را داشت  . تداعی کند 
  .لويی آراگون: پِره، وکيل مدافع

  :آميز زمزمه کرد ساعت يازده و نيم به طرزی ستايش
 که شاعره، فکـر     دونستم نمیاگر  . ــ مث هميشه اين آراگون از همه بهتر لباس پوشيده         

  .سلمونيه کردم شاگرد می
  :ی کالم را به دست گرفت مرتاض رشته

ن که به دادگاه فرا خوانـده شـده بـود،           يرغم ا   ها و آقايان، متهم آناتول فرانس به        ــ خانم 
ايشان با عجله پاريس را     . حتا به رأی دادگاه تمکين نکرده و در دادگاه حاضر نشده است           

ن که حتا يک يادداشت در مورد مقصد و دليـل  يکش ترک گفته، بدون ا يک نعش داخل  
  .همه عادت به نوشتن داشت اين سفر از خود بگذارد، آن هم از کسی که اين

  :خانمی در ميان جمعيت با عصبانيت گفت
  !کردن ها صحبت گونه از مرده اين! آور است ــ شرم

. بوی تعفن جنازه از او بلنـد بـود        . ی بيش نبود  ي ــ خانم، آن موقع که زنده هم بود، مرده        
  .بوديم تا متوجه اين امر نشويم د جای او يا جای شما میيبا

عـصبی پرخـاش کـرد، مـرِد          طـرزی   اش را به سمت صحنه گرفت و به         خانم چتر آفتابی  
قـه  ي بـه   خنديدند، دسـت    شان می   همراهش نيز با جوانانی که دوروبرشان بودند و به ريش         

  .وکنار سالن شروع شده بود ی در گوشهيها ریيدرگ. شد
  :ساعت يازده و نيم تائيدآميز گفت

  .خنديم ــ حسابی می
  .ی کالم را به دست گرفت ی هياهويی که در سالن بود دوباره رشته مرتاض بر فراز همه

رفته که آناتول فرانس است، جـايگزين  يی، که کامالً پذ  ي ــ پس متهم با عروسکی پارچه     
زی که از نظر ما هم ايرادی ندارد چـرا کـه يکـی از اتهامـات وارده در ايـن                     شود؛ چي   می
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  .متهم، آناتول، به پا خيزيد. محکمه غصبِ هويت است
  .عروسک تکان نخورد

ـ ا  دهي را دزد  نادان که نام مردمی     يدــ شما متهم    حماقـِت عاشـق شـما بـودن          د کـه بـه    ي
  .1فرانس: مبتالست

  :جوانی سوررئاليست فرياد زد
  !رگ بر فرانســ م

  :مرتاض در جواب فرياد زد
  .شده زمينی سرخ ــ زنده باد فرانس و سيب

  :آدولف فرياد زد
  .ی گوساله راستهخوراِک ــ زنده باد آلمان و 

  :ساعت يازده و نيم هم شورترش کرد
  .اش ام و خوراِک گاو بورگوينی ــ زنده باد عمه
  :دست، فرياد زد به بانوی چترآفتابی

  .ايد شما هرچيز مقدس را به مسخره گرفته! شان کنيد کتــ بابا سا
  :کرد، نعره زد ريخت دخالتی نمی مرتاض که تا وقتی اوضاع حسابی به هم نمی

دارند، هـيچ احترامـی قائـل         ی چيزهايی که تمامِ مردم محترم می        برای همه ما  ــ خانم،   
و به همان ميزان کـه      استعداد و شخصيت آناتول فرانس مورد تائيد همه است، ا         . نيستيم

ی چپ هم برخوردار بود، از افتخار و اعتبـار ديگـر              محبوب راست بود، از احترام و عالقه      
  .گنديده بود

  .ام ــ آقا، من هميشه آناتول فرانس را ستايش کرده
  :آراگون که گويی فراموش کرده بود نقشِ وکيلِ متهم را به عهده دارد، فرياد کشيد

  .افتاده است  آناتول فرانس فردی پست و عقبگر ــ از نظر من ستايش
چـون تنـدر      ی به تن، هـم    ي مرد ديگری با ريش زيبای سفيدی روی چانه و لباسی سرمه          

                                                 
گي آناتول فرانس، همان نام كشور فرانسه است كـه در زبـان فارسـي           نام خانواده  ،Franceـ1

  .ـ م. هاي تانيث به آن اضافه شده است
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  :غريد
های کثافت هستيد و      آشغال  ها فقط يک دسته ريزه      شما. بازی را   ــ بس کنيد اين مسخره    

  .بس
ن است که هم گُنـده    ي فرقمان ا  ها هستيم، تنها    ی کثافت   مان دسته   جا همه   ــ بله آقا، اين   

های کثافت، حاال شما انتخاب کنيد، جزو کدام          آشغال  های کثافت داريم و هم ريزه       آشغال
  ايد؟ دسته

  !ی حيثيت و آبرو ــ از دسته
  !گويم گُه بزنند به اين آبرو و حيثيت ــ من می
  .شعوری بيش نيستی ــ شما بی

کـنم از     کـنم و سـعی هـم نمـی          هم نمـی  شعور محشرم، قايمش      ــ بله آقا، من يک بی     
بـرعکس، آن را بررسـی      . گـذرانم، فـرار کـنم       ام را در آن مـی       گـی   آسايشگاهی که زنده  

  .آقای عزيز، اصالً سورئاليسم همينه. کنم می
  .ــ اصالً سوررئاليسم شماها به من چه

  .ی هوشمندانه ــ آها، باالخره يک جمله
  .ساعت يازده و نيم دوباره تکرار کرد

  .خنديم  خيلی میــ
  .ی ادامه دادي سرمه مرد لباس

چه که بلديد انجام بدهيد        که شماها اسم خودتان را هنرمند گذاشته ايد، الاقل آن          حاالــ  
  .به جای نابودسازی توليد کنيد. را به ما نشان دهيد

ن مـا  مان مسلسل، متون  اند، جمالت   کلمات ما گلوله  . خواهيم اول نابود کنيم     ــ نه، ما می   
! جـاروکردن . جنگـد  کند، مـی   هنرمند نوين معترض است، او نقاشی نمی      . ی اعدام   جوخه

  . ايمان داريممحتوايی بیما به نيروی . رفتاری از نوعِ ماوراء الطبيعه است! اليروبی
  !وری ــ دری
  !دادادادادادا! دادا! ــ دادا

معنـا کردنـد،      بند بی   جيعگی، جوانان سورئاليست شروع به تکرار اين تر         ی پيوسته   به نشانه 
داران  طـرف . شـان  های گروه کُر کليساها با ظرف آب مقدس در دستان     درست مثل بچه  
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شان دادند؛ چند مشتی به طـرف         خواستند سالن را ترک کنند؛ دشنام       عقل سليم ديگر می   
  .ی جمعی به سالن دعوای عمومی بدل شد مقابل حواله شد و جلسه

خـون روی   . درآمد و محکـم بـه پيـشانی نيـومن خـورد           کيفی به سمت آدولف به پرواز       
  .صورتش پخش شد

  :ساعت يازده و نيم دستمالی تميز به سمت او گرفت و گفت
  ــ ادبيات برای امروز بسه، نه؟

  :نيومن جواب داد
  .کافی تئوريزه شديم ی اندازه ــ درسته، به
نزه ليزه شـدند، تـا بـه        وار از سالن بيرون زدند و وارد درمانگاهی در حوالی شا            هرسه شبح 

  .مداوای نيومن بپردازند
  :آدولف رو به نيومن کرد

اين مباحث در مورد    . اند  ــ برايم جالب است که دوستان جديد من توجهت را جلب کرده           
  .بايست قاعدتاً از نظر تو کامالً عبث به نظر بيايند هنر می

  :نيومن معذب گفت
  .طور ها هم همين رئاليستی سو ــ برتون عضو حزب کمونيست است، بقيه

  :شد، با تعجب گفت های جديد آشنا می سرهم با شگفتی آدولف که پشت
  ــ نه بابا؟

ی ميان رهايی تخيل و رهايی طبقات تحت ستم وجـود           ي آيد که رابطه    ــ بله، به نظر می    
  .دارد

  :آدولف، ناباورانه گفت
  .تر توضيح خواهی داد ــ آه؟ خب تو حتماً برايم بيش

  :يازده و نيم نتيجه گرفتساعت 
  .حال سير خنديديم هر ــ به

اش مقيم شده بـود، تنهايـشان گذاشـت؛ از       نيومن برای ديدار دوست دختری که در خانه       
تر به نقاشـی   گی آدولف پا گذاشته بود، نيومن که کم زمانی که ساعت يازده و نيم به زنده       

  .نقل مکان کرده بودی دوست دخترش  پرداخت به خانه تر به سياست می و بيش
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  .شان در مونپارناس برگردند ساعت يازده و نيم و آدولف تصميم گرفتند پياده به خانه
  گيری؟ شان می ها را جدی ــ جدی يازده، تو اين

  ها؟ ــ کی
  .ها ــ سوررئاليست

ـ مث ا . ــ صبر کن ببينم    . ن کـه بايـد يـادت بيـارم کـه خـودت هـم يکـی از اونـايی         ي
تـازه از  .  و بقيه3، دالی2، شيريکو1به همراه ماکس ارنست   . ی نقاشی  سورئاليست در رشته  

  .فروشی تر از سابق تابلو می موقعی که اين روشن شده، کمی بيش
  کنی؟ چی در موردشان فکر می. زنم ــ يازده دارم باهات جدی حرف می

  .ست، ُپرسروصداست، جوونه ــ زنده
  .ــ احمقانه است

  .خنديم ــ بله، سير هم می
  ؟»خنديم سير می«: ـ همين برای تو کافی استـ
با گردش چهره و نگاه بـه سـاعت   . تندی اين جمله را بيان کرد، صدايی ُپر از خشونت           به

  .يازده و نيم متوجه شد که چشمانش ًپر از اشک شده
  .ــ بله، خنديدن برای من کافيه، برام مهمه

  .اش شود هق ديگر نتوانست مانع هق
  گير چی به تو گفت؟ فال. يم، چی شده؟ تو حساسيت فصلی نداریــ ساعت يازده و ن
  .دختر چهره گرداند

ولی برای تصديقش هـيچ  . دونستم ــ اوه، همون چيزهايی رو گفت که خودم از قبل می          
  .ی ندارمي عجله

  ــ چی؟

                                                 
1  - Max Ernest به نقاشي سورآليتسي گرايشي ) 1891 - 1976(  فرانسوي – نقاش آلماني

  م.شاعرانه بخشيد
2  - Giorgio De Chirico م).1888 – 1978( نقاش ايتاليايي  
3  - Salvador Dali به عنوان عجيب ترين 1929پس از )1904 – 1989(  نقاش اسپانيايي 

  م . شناخته مي شدنقاش تصاوير سورآليستي در پاريس
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  .گی رو نخواهم ديد ساله که سی. کنم ــ که زياد عمر نمی
  ...توانی قبول کنی طور می چه. وپرتند ها چرت  ول کن بابا، اينـ

م تيـک بـوهمی از کـف دسـ        . دونـم   ــ اوه، از موقعی که خيلی بچه بودم اينو خودم می          
  .مسيو ژاکوب هم اونو تو فال قهوه خوند. بعد خودم تو فال ورق خوندم. خونده بود

روم يک اردنگی حـسابی درِ کـون          خوانم که می    هام دارم می    ــ و من هم از نوک چکمه      
  !زنم سيو ژاکوب میاين م

ساعت يازده و نيم را در آغوش گرفت، مثل يک بچه از زمين بلندش کـرد، صـورتش را            
  .هايشان را به هم ماليدند بينی. جلوی صورت خودش آورد

تو کامالً سالمی و    . های اين ماجراپردازاِن بد ُپر کنی       خواهم مغزت را با گفته      ــ ديگر نمی  
  .کنی گی می  زندهخيلی زيادی خيلی های خيلی سال

  :ساعت يازده و نيم با چشمانی گشاِد مملو از اميد پرسيد
  گی؟ ــ راست می
  .گم ــ راست می

  .ی ساعت يازده و نيم روشن شد چهره
  :آدولف اضافه کرد
  .شويم ــ و با هم پير می

  گی؟ ــ راست می
  .گم ــ راست می

 گريـه خـود را روی       هـای آدولـف را در آغـوش گرفـت و بـا              ساعت يازده و نـيم شـانه      
هايش رها کرد، صورتش را به گردن او چسبانده و گويی باری سـنگين از دوشـش                   شانه

  .برداشته شده، زد زير گريه
دونم که     می ... تو مطمئنم کردی   ... من احمق بودم     ...بختم  قدر خوش    که چه  ...ــ آه 

  .حق با توئه
اش صـحبت   بينـی  ن از خـوش هر چند که همين حاال با يقي      . لرزشی آدولف را فرا گرفت    

ر احـساس کـرد مـسيو ژاکـوب         يکرده بود، با همان ميزان يقين و به شکلی توضيح ناپذ          
  .شک حق داشته است قامت بی خميده
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*     *     *  

  
ـ  مـرد بـه کُنـده     . ی درختی آهنگـين     تنه مانـست، بـا انـدام سـتبرش، رنگـش،            ی مـی  ي
اش   عميق و افقـی وسـط چهـره       حال شکافی     حالتش؛ درعين   ی بی   اش، چهره   حرکتی  بی

داشت، درست مثل اثر زخمی ناشی از تبـر، و از ايـن شـکاف آوازی مردانـه کـه سـالن                      
  .ريخت کرد بيرون می تابستانی را ُپر می

ی نيرويـی را کـه        ها، نظری به من بيانداز، همه       ی توانايی   خدای بزرگ و صاحب همه    ــ  
ترين   تو مرا ُپرقدرت نمودی، تو متعالی     . چنان حفظ کن    ای هم   آورده  وار در من گرد     معجزه

گشايی بر آن که      راه: قدرت را در اختيارم نهادی، تو صفاتی شکوهمند به من عطا کردی           
 تو حقارت را به بزرگـی،       با توسلِ به  . خزد، گرفتنِ دسِت آن که در فقر و نداری افتاده           می

  .کنم شکوه و عظمت تبديل می
ی واگنری گوش     وار به خواننده    ان در حالتی خلسه   در ويالی بزرگ مشرف به آلپ، مهمان      

ی حاضران همان کنسرت خصوصی را        همه. خواند   را می  رينزیفرا داده بودند که دعای      
ی بخـشتاين،     خـانواده . شـنيد   کردنـد، امـا هريـک چيـزی خـاص از آن مـی               دنبال می 
نويش را زيـر    ن آخرين مـدل پيـا     يی پيانو، نواهای ُپرطن     ی بلندآوازه   خانه و سازنده    صاحب

 1شد که تا آن زمـان هرگـز در بـايروت          وينيفرد واگنر تازه با اين اپرا آشنا می       . نظر داشت 
دفتر خـاطراتش   گويی  که آدولف هيتلر احساس کسی را داشت که           اجرا نشده بود درحالی   
  .خوانند را در قالب اپرايی می

. افـت کـرد  ينـشين در  قی مرفه ييال  از جامعهمتعادلش را تمام و تشويقی    يخواننده اجرا 
ـ  واگنر برايش موسيقی  . تر تمايل داشت صليب بر سينه رسم کند         هيتلر بيش  ی مـذهبی   ي

ی اجراهـای مـشابه برگزارشـده در بـايروت      اش و او در همـه  شده بود، مناجات شخصی 

                                                 
تئاتر بناشده توسط لـويی دوم شـاه باواريـا Bayreuth ـ 1

، از آن تـاريخ )1876(برای اجرای آثار ريچارد واگنـر 

يـی بـا شـهرت جهـانی از  تا به امروز هرساله جشنواره

  .ـ م. شود اپراهای سبک واگنر در اين محل برگزار می
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ش در کليـسايی بـرای کـسی پـيش     يايـ کرد که در حين ن      درست همان حالی را پيدا می     
  .آيد می

خواسـت راهـی      شـد، مـی     ور می   های رينزی غوطه    ک بار ديگر در قهرمانی    خب حاال که ي   
گـرش در ايـن سـالن         رقمِ زناِن سـتايش   . برای فرار از زنانی که دورش را گرفته بودند بيابد         

ـ قدر زياد بود که باقی بعدازظهر را، با کشيدن موهای خاکستری        آن ـايش    يد کي گـر، بـه نم
بخشتاين، را مؤدبانه بوسـيد؛ او از        خانه، هلن   حبرفت و دست زن صا    . جنگ زنانه بگذرانند  

داران پروپاقرصش بود که حتا دو سال قبل جواهراتش را برای کمک مالی به حـزب                  طرف
ی کـه بـه     ي ی سوارکاری   اش کرد که تازيانه     داده بود؛ در حين تعريف و تمجيد از زن متوجه         

  .رسم هديه از او گرفته بود را در دست دارد
  خواهيد برويد؟  اين زودی کجا میبه! ــ اوه نه

  .ــ بايد بروم و بنويسم
  .بخشمتان ــ اگر برای آلمان است، می

دوش را به دنبال  به های شال  ی زن   که قلب همه    بنزش مچاله شد، درحالی     داخل مرسدس 
  .داشت خود به طپش وامی

  .رفت می می نزد می
ز کـه نـام او را       يآم  کافی محبت   ی اندازه  ميلين، ميزی، ميزرل، هرگز مخففی به       می، می   می

  .کرد بسرايد پيدا نمی
  .ساله بود وهفت دخترک تنها شانزده سال داشت و او سی

گی  ات از زنده انداخت که موقعی که نوجوانی و حوصله هايی می دختر به او از آن نوع نگاه     
ک به  دختر. اندازی  ات حسابی سر رفته، می      مناطق آلپ باواريايی  در   کوچک   يیدر روستا 

  .کرد  را مالقات می1 والنتينورودولف اگر مثالًهمان ميزان شيفته شده بود که 
گی با هم شروع به بازی کرده بودند، چيـزی            ی خانواده   هايشان جلوی مغازه    در ابتدا سگ  

ن که متوجه دختـرک نوجـوان شـود،         يهيتلر پيش از ا   . که هيتلر به فال نيک گرفته بود      

                                                 
ـ 1926(  مردانـه جذابيتمظهر , ي سينماي صامت هنرپيشه،   Rudolf Valentinoـ1 ) 1895ـ

  . م ـ.در جواني در اثر عفونت خوني فوت كرد
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سپس، بـه ايـن پيکـر       . زند  گی دامن می    حاکی از شيفته  احساس کرد نزد دخترک حسی      
رسيد برِگ گُلِ ُرز      پيکری که به نظر می    . باريک و بلند، ُپرطراوت و شادان خيره شده بود        

ی روی درخت، و سـپس بـوری          های لطيف و گردش را پوشانده، درست مثل ميوه          گونه
متوجه شـده   . تولد يافته بود  در اين تابستان زيبا از او زنی        . گونه  خيالش، چشمان ياس    بی

دختـرک او را در آن شـلوار کوتـاه         . شـود   های او شرمگينانه سرخ می      بود دخترک از نگاه   
رنگ و ژاکت تنـگ و چـسبان بـا کمربنـد              های بلند خاکستری    اش، با آن جوراب     پوستی

ديدند و تازه بـا زنـدانی کـه           ها او را می     يافت، همان شکلی که در روزنامه       چرمی زيبا می  
او بـه   .  يافته بود   ناعادالنه مدتی بدون هياهو و به شکلی رمانتيک طی کرده بود، شهرت           

دخترک نزديک شده بود، از ثبات مشهور مردمک چشماِن آبـی روشـنش بهـره بـرده و                  
سـاعتی از     يـک . ن که از سگش تعريف کند، دخترک را دسـتپاچه کـرده بـود             يپيش از ا  

می را    تر اجازه خواسته بود می      لر از خواهر بزرگ   و وقتی هيت  . حيوانات صحبت کرده بودند   
ی مـشهور را بـه خـود جلـب کـرده،            ي ن که ستاره  يمی، سراسيمه از ا     می. به گردش ببرد  

  .دوان فرار کرده بود دوان
مـی او را      نه تنها می  : جوانی حس کرد تولدی ديگر يافته است      نشاط و   هيتلر در کنار اين     

کرد، بلکه او خـودش       اش نگاه می    تياقِ مادراِن حامی  گیِ چشمان سراسر اش     با همان خيره  
هـای مرواريدنـشاِن ايـن پيرزنـاِن          کردن به دندان مـصنوعی      عوض نگاه . هم ديدنی بود  
وقتـی  . خواسـت؛ پيـشاپيش تـسليم بـود         تازه، دخترک چيزی از او نمی     . يائسه و ُپرمدعا  

ی مرغوب آلپ   کَرهآمد که مشغول ماليدن   شروع به مغازله با دخترک کرد، به نظرش می        
  .رفت خود پيش می دار است، خودبه ی نان ادويهي روی تکه

ن که دختر را تحت تأثيرِ موقعيِت خود قرار دهد، او را به يکی از جلسات سياسـی                  يبرای ا 
اش را    تمام هنر سـخنوری   . ی ميدان خواهد بود، دعوت کرد       دانست خودش ستاره    که می 
وچِک ويالی برختشگادن را به مالقاتی حياتی کـه         آيیِ ک   جا بيرون ريخت و گردهم      يک

شـود تبـديل کـرد؛ بـا گـذار از اسـطوره بـه انـرژی، از                    سرنوشت آلمان در آن تعيين می     
کـرد    پـت مـی     بازی، پـت    ی همانند آتش  ي نوستالژی به اميد به فردايی روشن، با جشنواره       

ار داشـت کـه جـای       سر ميز شام اصر   . رو شد   که در پايان با تشويقی مهيب روبه        طوری  به
می و خواهرش اختصاص داده شود، درست کنار خودش، و او بـا           های ويژه به می     مهمان
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چـون    های دخترک را هـم      ن که فقط برای خاطر دختر صحبت کرده است، گونه         يگفتن ا 
کـرد و درسـت       به دهان ِگرد، لطيف و سرخ او نگـاه مـی          . ی آتش سرخ و داغ کرد       گلوله

هـای کيـک بـه دهـانش      رد، تکـه ير نبود جلوی خودش را بگ     موقع صرِف دسر ديگر قاد    
ـ  چون کودکی و لحظـه      ی هم ي لحظه. گذاشت  می چـون يـک زن بـا او برخـورد            ی هـم  ي
ی هـضم غـذا، بـا         در لحظه . کرد  چيزی که دختر نوجوان را حسابی عصبی می       . کرد  می

نم هيتلـر،   گی از سرطان فوت کرده بود و مادر خودش خا           تازه  می که به    يادآوری مادر می  
چند قطره اشکی به چشم آورد و به خـود جـرأت داد کـه پـايش را روی مبـل بـه ران                        

  .دخترک بچسباند
اش را لمـس      شانه. می خم شده بود     هيتلر به سمت می   . سپس شبانه از ويال خارج شدند     

ـ در همين لحظه دو سگ به       . کرد و به سمت او متمايل شد که ببوسدش          می گـر  يد  کي
اش   هيتلر با عصبانيت سگش را با قالده      . گر را گاز گرفتند   يد  کييانه  حمله کردند و وحش   

  .کشيد و با شالق سوارکاری به جانش افتاد
  :فرياد زد می می

  !بسه! ــ بسه
وار به جانش افتاده بود، نگاهی        ناليد و تنها به هيتلر که ديوانه        چاره کز کرده، می     حيوان بي 

  .از سر التماس داشت
  !بسه! کنم  میالتماستان! ــ بسه

کـرد، آن هـم بـه همـراه           ضرباتش را به قصد کـشتن وارد مـی        . شنيد  هيتلر چيزی نمی  
  .گی نيست گفت بدون او قادر به زنده وفاداری که می

  قدر خشن باشيد؟ چاره اين توانيد با اين حيوان بي طور می ــ چه
  . به او خيره شدهولناکهيتلر دست از زدن کشيد و با چشمانی 

  . بودــ الزم
. مـی نزديـک شـد    اش را در دست نگه داشت و گويی هيچ اتفاقی نيافتاده به مـی        تازيانه

  .دخترک خود را عقب کشيد
  خواهيد مرا ببوسيد؟ می؟ ديگر نمی ــ چی، می

  .ــ نه
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اش را روشن کـرده       هايی که طی ميهمانیِ شب چهره       ی مهربانی   همه. هيتلر منجمد شد  
: که خطاب به دختر زمزمـه کـرد         يکی شب دور شد، درحالی    در تار . جا ناپديد شد    بود، يک 

  .»1ليها«
اش، اميل، که بـه او اطمينـان داده بـود کـه               فردای همان روز بعد از نظرخواهی از راننده       

دختری که مؤدب و نجيب باشد همواره اولين بوسه را رد خواهـد کـرد، بـرای دختـرک                   
دختـر مالقـات در محـل       ! تادی اين که قلبش شکـسته اسـت، فرسـ           گلی به نشانه    دسته

  .سخنرانی روز جاری هيتلر را پذيرفت
  .آوری زيبا شده بود طرزشگفت بنز جلوی مغازه توقف و دختر را سوار کرد، به مرسدس

امـا  . وگويی درخشان را آغاز کند  درون اتومبيل، دختر انتظار داشت که هيتلر مبحِث گفت        
 بلد بود ُپرحرفی کنـد، حـاال در اثـر ايـن     او که تنها در حضور جمع و در رابطه با سياست   

وجـور   کرد خـودش را جمـع   کنان سعی می پته انتظار حرف در گلويش گير کرده بود و تته        
  .بعد از نيم ساعتی تقال، تاکتيک جديدی يافت. کند

 را  هايتـان  چـشم دهيـد،     ی من تکيـه مـی       گيرم، شما به شانه     ــ من دو دست شما را می      
  .دهم م را به شما انتقال میبنديد و من رؤياهاي می
توانـست   حاال هيتلر می. ، شاد از اين کار عجيب و غريب، فوری همين کار را کرد       می  می

وگـو    ن که معذب و مجبور به گفـت       ييک دل سير به او خيره شود و لمسش کند بدون ا           
  .باشد

 بـا   می با تعجب نگـاهی بـه او کـرد، امـا هيتلـر               می. اتومبيل مقابل قبرستان توقف کرد    
  :صدايی خشک و جدی توضيح داد

  .رويم، فرزندم ــ سر قبرِ مادرتان می
روزی زيبا و هوا بسيار عالی      . رفتند  روهای ُپرگُل و مصفای قبرستان پيش می        وسط پياده 

آورد تا جـوی      ماند و هيتلر بايد خيلی به خود فشار می          بود و جايی برای ناراحتی باقی نمی      

                                                 
در زبان آلمانی معنای سالمت، نـشاط و بهزيـستی  Heilـ 1

در اصطالح شـايد بتـوان در فارسـی آن را آرزوی . دارد

  . ـ م.دموفقيت نيز معنی کر
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هـايش، از     سنگ قبر از مادر خودش صحبت کـرد، از نگـاه           رازِبر ف . آور را دامن بزند     حزن
يـک سـاعتی توانـست طاقـت     ! اوف. می کمی می. خيلی گريه کرد. اش  عشق جاودانی 

  .بياورد
به دختر گفت کـه     . دويدند  ميان درختان می  . فردای آن روز برای گردش به جنگل رفتند       

ــ چيزی که دختـرک را         اپرا ی دور و مبهم از يک     ي اش است ــ خاطره     گی  او حوری زنده  
حسابی خنداند و بعدش هم به تقليد از چيزی که در فيلمی از رفتـار عـشاق ديـده بـود،                     

  .ن که بگيردشيشروع کرد به دنبال دختر دويدن در ميان درختان برای ا
ناپذير از او خواست که بـاز هـم حـرف             دخترک سيری . بريده به اتومبيلش برگشت     نفس

کوشـد هيپنـوتيزمش کنـد، از ايـن يکـی هـم               ن که مـی   يکردن ا   انمودبزند و او هم با و     
  .خالصی يافت

. زد  مـی مـی     کرد، چرا که تـوی ذوق مـی         بودن می   تر احساس معذب    لحظه بيش   به  لحظه
ابتکار عمل را به دست بگيـرد و تنهـا          . مرد رفتار کند  يک  چون    دختر انتظار داشت او هم    

که او خود را قادر به جلـوتر رفـتن از ايـن       رحالید. هايی در گردن باقی نماند      در حد بوسه  
آغازهـايش  . پايان دهداش  گی  باکرهبهچنان فرصت نکرده بود    از سر غفلت هم   . ديد  نمی

تر  مراتب راحت دامنی را به عادتی به      و نوعی پاک   افتاده بود با زنان که صدها بار به تعويق        
ی  ی از نداشتن هيچ نـوع رابطـه  گی حس خوب ساله وهفت در سی. برايش تبديل کرده بود  

اش را هدر     گرفت، وقت و انرژی      داشت، چرا که در معرض خطر سفليس قرار نمی          جنسی
ها با زنان بالسد و به اين ترتيب احساسی           کردن به زشتی    بدون فکر توانست   می. داد  نمی

داشت و ايـن      گسست از اين آرامش به وحشتش وامی      ! مثل رينزی . پاک و مطهر داشت   
ـ  سـاله   راحتی مثل هر مـرِد هجـده         که به  ترس توانـست بـر آن غالـب شـود، در            ی مـی  ي
امکانی که مـدتی زيـاد از آن        . گی برايش به نيازی حياتی تبديل شده بود         ساله  وهفت  سی

ديـواری  . ديواری بنا شـده بـود     . شود  طفره بروی بعد از مدتی به امری ناممکن بدل می         
در ابتدا توجيِه فقر را داشت، در وين و         .  فراز آن بپرد   توانست از   بسيار بلند که او ديگر نمی     

ی سياست؛ حاال ديگر       آغازی ُپرسروصدا در عرصه    ديرتر از آن  سپس جنگ و    . در مونيخ 
می نياز به تَنـی       هيچ توجيهی نداشت و اين از همه بدتر بود؛ برای نخستين بار مقابل می             

 خوردن، ريـدن و خوابيـدن هـم         زدن،  کرد که بتواند کاری ديگر جز حرف        را احساس می  
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توانست بـا کـسی       ن که در اين زمينه نمی     ياز ا . کرد  گی فلجش می    انجام دهد و اين تازه    
توانـست درددل     اش نيـز نمـی      حتا با اميل راننده   . کشيد  صحبت و درددل کند، عذاب می     

هـای   شههـا و هنرپيـ   ق او توانسته بود به برخی بباوراند با رقاصه يی که از طر   ي کند، راننده 
  .کرد که تنها خرج خوردوخوراکشان را پرداخت می زن رابطه دارد، درحالی

  کرد؟ چه بايد می
  .برد چنان باال و باالتر می در کالم توقعات را هم

اصالً ممکن نيست کسی را تا اين اندازه        . ميلين، شما را خارج از اندازه دوست دارم         ــ می 
  .ميرم من از فرط عشق می. دوست داشت

گذراند، بـرايش بـه کابوسـی بـدل           می می   عاتی که در دشت به تفريح و شادی با می         سا
  .برد تر در خود فرو می ی افتاده که او را هرچه بيشي کرد در تله احساس می. شدند می

لنگد تا خود را به بازوی او تکيه دهـد، او             کرد می   می وانمود می    بعدازظهری وقتی که می   
  .شروع کندتصميم گرفت که بازی جديدی 

گی مـن هـستيد و        دانم که شما زن زنده      می. می من شما را بی اندازه دوست دارم         ــ می 
  .کنم گی نمی ولی هنوز احساس آماده. بايست شما را به همسری بگيرم می

دخترک را کنار زد، به درختی تکيه داد درست مثل جسم شـناوری روی آب و نااميدانـه                  
  :ادامه داد
. بايد دوباره به وين برگـردم و فکـر کـنم          . ا سوءاستفاده کنم فرزندم   خواهم از شم    ــ نمی 

  .مسئوليت بسيار سنگينی است: متوجه هستيد
  :دختر خواست اعتراض کند، اما او فرصت نداد

شما پاسختان را، هرچه که باشد، موقعی بـه مـن           . ــ نه، پاسختان را االن به من ندهيد       
  .دن از شما را پيدا کرده باشمکر خواهيد داد که من شهامِت خواستگاری

  .به سمت دختر برگشت، دستش را گرفت، دوتايی از نااميدی و هيجان زدند زير گريه
 جنـسی   غوشـیِ آ هـم باری ديگر موفق شده بـود       . حال به مونيخ رفت     هيتلر رها و خوش   

  .ناگزيری را به تعويق بياندازد
 نکرده بود ولی موفق شد برای       می را فراموش    ی سياسی، می    در تندباِد ازسرگيری مبارزه   

يک خاطره از شما تقاضای به بـستر        . خودش تصويری از او بسازد که باعث آزارش نبود        
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کـرد، حتـا او را بـه عنـوان نـامزدش              می صحبت می    با نزديکانش از می   . کند نمیرفتن  
ز جا که دور بـود، هـيچ مخـالفتی ا           ی ُپرعاطفه، و از آن    ي کرد، نامزدی در رابطه     معرفی می 

  .جانب دختر نبود
ی سفر باشگاه پاتيناژش برای آمدن به مـونيخ اسـتفاده     چنين وقتی که دختر از برنامه       هم

 دفتـر اصـلی     1او را بـه کافـه ِهـک       . کرد، با آغوش باز و چشمانی تر به پيشوازش رفت         
  .کالم شد خودش برد و با مالطفت با او هم

. شويم بخت می خوش. کنيم گی می هم زندهما با . کنم تر پيدا می    ــ دارم آپارتمانی بزرگ   
  .مانيد، برای هميشه شما با من می

  .ــ برای هميشه، آقای لوپ
دختر دوست داشت او را آقای لوپ بنامد، همان نامی که وقتی ناشـناس              . با هم خنديدند  

  .کرد، بر خود گذاشته بود سفر می
ولـوی مـن، تابلوهـای      کنـيم، پرنـسس کوچ      ی وسائل خانه را با هم انتخاب می         ــ همه 

های بـزرگ و قـشنگ سـالن بـا            مبل: بينم  از همين حاال می   . ها، دکور خانه    نقاشی، مبل 
  .روکش مخملی بنفش

  ــ روکش مخملی بنفش؟
  ــ دوست نداريد؟

: توجـه . آقـا و خـانم لـوپ      «نويـسم     مـان هـم مـی       روی صـندوق پـست    . ــ عاشقشم 
  .»بختی خوش

به همين دليل هـم از او       .  رؤيا و لذت است    آن شب هيتلر احساس کرد دخترک غرق در       
  .حال به برختشگادن بازگرداند ی جنسی طلب نکرد و او را راضی و خوش مشخصاً رابطه

  .ی ديگر نزد او خواهد رفت برايش قسم خورد که دو هفته
  .جا نرفت او به آن

اسخ بـه   سرد و نااميد بدون هيچ خبری، بدون دريافت پ          دل. سه ماه بعد دختر خود دار زد      
ـ  کردن لباس را برداشت، گره      هايش، دختر طناب آويزان     ها و تلفن    کدام از نامه    هيچ ی بـه   ي

                                                 
1- Heck 
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موقع رسـيد و روی       شوهرخواهرش به . دور گردن خود انداخت و خود را در فضا رها کرد          
  .گی بازگرداند گی، و او را به زنده هوا نگاهش داشت، ميان مرگ و زنده

  . مرد مخفيانه به مونيخ رفت تا از هيتلر توضيحی بشنودنگران از اقدام مجدِد دخترک،
هـای کافـه      هيتلر پيشاپيش از اقدام به خودکشی دختر اطالع داشت و در يکی از سـالن              

  .چيز را به او توضيح دهد ِهک تنها او را ديد تا همه
اهند ها اطالع خو  اند که به روزنامه     تهديدم کرده . ام  های ناشناس دريافت کرده     ــ من نامه  

ترجيح . ها پايان بدهم    وپرت  بايست به اين چرت     می. ام  داد که دختری نابالغ را فريب داده      
. اش را به خطـر بيانـدازم        می و آينده    ن که می  يدادم سکوتی دردناک را به جان بخرم تا ا        

  .کشم ی او عذاب می باور کنيد که من هم به اندازه
آيا راسـت اسـت کـه بـه او پيـشنهاد ازدواج              ...خواهم بگويم    می ...ی  ــ آيا شما برنامه   

  ايد؟ داده
  .ــ من فقط احساس پدری نسبت به او دارم

  ...گويد که ــ ولی او می
  سن و سالش است، نه؟. کنم که او خواب ديده ــ تصور می

مـی    شوهرخواهر با خيال راحـت بـه برختـشگادن برگـشت؛ حـاال بـرای دلـداری مـی                  
حال به او توصيه کند بـه چيـز ديگـری در              ن که درعين  يکافی دليل داشت و ا      ی  اندازه  به

  .گی فکر کند زنده
طـوری کـار را     . های ناشناس کـارِ خـودش بـود         چيزی که هيتلر نگفت اين بود که نامه       

ترتيب داده بود که يکی از مادرانش، هلن بخشتاين، موضوع را در گوشِ يکی از مـادران                
ـ مدرسـه، بگو  ی رئيس     از همه حسودتر، کاروال هوفمن بيوه      د، کـه ايـن يکـی هـم بـا           ي

  .تررفتن بازدارد ونشان کوشيده بود هيتلر را از پيش نام های ناشناس و تهديدهای بی نامه
بايست به دليل محظـورات سياسـی خـود را از ايـن               می. از استراتژی برگزيده راضی بود    

گـری بـرای    ی دي   بـاالخره بهانـه   . هرحال به نوعی برای آلمـان       به. کشيد  ماجرا کنار می  
  . خود يافته بودباکرگی

رفت آپارتمـانی بـزرگ و لـوکس بـا زن جـوانی               باز هم به همين شاد بود که داشت می        
  .بگيرد
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می جوان و زيبا بـود   رد که مثل میي ژلی رائوبال بگاش دخترخالهرفت که آپارتمانی با      می
  .تر مزاحم می و خب به اين ترتيب خيلی کم تر از می ولی خيلی ُپرحرف
ـ گان خواهـد زيـست، بـدون ا         ساله مقابلِ چشم و با اطالع همه        با دختری بيست   ن کـه   ي
ـ گرفتن وظايف زناشويی را داشته باشد، و در ضمن بدون ا            عهده  ی به   نگرانی فرساينده  ن ي

هـای آنتيـک، مـضمونی بـرای          که پيرزن کثافت هوفمن، و يا هرکـدام از ديگـرِ فرفـره            
  .کردن از او داشته باشند غيبت

  
 **     *      

  
  :1925ی   ژانويه27کمديا، 

گان تاريخ هنر بسيار بهتر از ما خواهند توانست  بعدها نويسنده. مکتب پاريس وجود دارد «
يقـين از     تـوانيم از همـين حـاال بـه          ی آن را بررسی کنند، اما ما می         دهنده  عناصر تشکيل 

 آورده اسـت سـخن     موجوديت و جذابيت آن که هنرمندان نقاط مختلف جهان را نزد مـا            
، کيـسلينگ و    4، سـوتين، شـاگال    3، فوجيتـا  2، وان دونگـن   1از جمله موديگليانی  . يميبگو

تـوان هنرمنـدی را کـه     آيـا مـی  . فهرست بسيار طوالنی و درخشان است.  . آدولف ـ هـ 
سـازان،    ی نقاشـان و مجـسمه       يافته  چون سرزمين موعود، زمين تبرک      پاريس برايش هم  

   شمار آورد؟است عنصر نامطلوب به
  »آندره وارنو

  :ساعت يازده و نيم گفت
  .گن مقاله ــ بد نيس، نه؟ به اين می

اش بـود،     ی مهمانی شب    ی پاپيونش در لباس تازه      آدولف که تمام حواسش به بستن گره      

                                                 
1  - Amedeo Modigliani ) 1920-1884 (م. مكتب پاريسنقاش ايتاليايي  
2  - Kees Van Dongen) 1968 -1887(م.نقاش فرانسوي هلندي االصل  
3  -Tsuguharu Foujita ) 1968 -1886( نقاش فرانسوي ژاپني االصل كه لئونارد ناميده

  م.مي شد
4  -Marc Chagall) 1985-1887(م.نقاش فرانسوي روس االصل  
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  .دانست مقاله را از بر می. داد زياد گوش نمی
ـ  ی کاغذها گشت و مجلـه       ساعت يازده و نيم باز هم توی کُپه        را بـا نـوک انگـشتان       ی  ي

  .بيرون کشيد
روح «. کارئـه   شـاه . تر دوست دارم بخـونم      ــ صبر کن برايت ستونی رو که از همه بيش         

جوی خـود را      وطن مفسده   های جهان   جهود کارِ بنيادبرافکن خود را دنبال کرده و دسيسه        
های ابتـدای قـرن را بـه هـم             و هنرِ بوش که سال     »کوبيسم«پس از   . کند  پيگيری می 

ی عناصـر     اصـطالح پـاريس شـده اسـت، ايـن دارودسـته             يخت، حاال نوبت مکتب به    ر
اند و مرکـز خـود را هـم           ی مونپارناس را اشغال کرده      نامطلوب، نادان و ناهنجار که محله     

هـا   جايی که در گذشته پاتوق پاريـسی . اند ی ُپردود و مشهور، يعنی روتوند، برگزيده     ي کافه
هـا مـدافع      ايـن . انـد   ونوايی رسيده   ی سرِ ما به نان       سايه بود، جای جهودهايی شده که از     

ي ملّی ما هيچ سنخيتی ندارد، هنری نه فرانسوی، نه آلمانی،             هنری هستند که با جوهره    
وسـوی محلـی،      سمت. نه اسالو، نه اسپانيول، نه رومن، بلکه در يک کالم هنر جهودی           

نحطاط دچار آمـده، طـوری   ها به ا روح محلی، موضوع کار محلی، رنگ محلی توسط آن   
ی مرزها و  توان با ديدن حذِف همه گونه می چه. گويند  که برخی از هنر جهانی سخن می      

 يا يـک آدولـف ـ    2، پاسين1های يک سوتين حدود به وحشت دچار نيامد؟ آيا شما نقاشی
آور،   های کثيف و فقير با عناصر ضدفرانـسوی، مـالل           ايد؟ زشتی آشکار، رنگ     را ديده .  هـ
. اند  اند و درنتيجه ضدهنری     های تئوريک بنا شده     زخرف، تشريحی، اين کارها بر انديشه     م

خطاطان تلمود حاال   . ها را باال زد     نياز روزی که نقاشی علمی نظری شد، جهود هم آست         
دار بودنـد؛ از ايـن پـس          ها فقط مغازه    تاکنون، آن . اند   شده  خريدار تابلوهای رنگين نقاشی   

درواقع، قاتالِن عيسیِ مسيح، قاتالن هنر نيـز        . دانند  ثار هنری هم می   خودشان را خالق آ   
  »...ها آن. هستند

  .وگرنه مجبورم دهانت را با صابون بشورمــ بسه يازده، 

                                                 
  )1893 – 1943( تبار  ليتوانيايينقاش فرانسويِ Chaïm Soutine ـ 1
هـاي   ، يكي از شخـصيت )1885 – 1930( نقاش و طراح بلغار Julius Pinkas Pascinـ 2

  .هاي جنگ اول جهاني ي سال هنري پاريس در فاصله
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ئـه    ان جهود، اين خودش سندی      اسمت رو گذاشته  .  افتخار هم بکنی   تــ نه بابا، تو بايس    
طوری روی تـو      ها اين   بينم اين ابله    حالم وقتی می    من که خيلی خوش   . ی  ا  که موفق شده  

  .کنن تف می
  ــ لباس پوشيدی باالخره؟

تا حـاال پـونزده     . کنم  از صبح تا حاال دارم خودمو حاضر می       ! گی، من حاضرم    ــ چی می  
هنوز هم مطمئن نيستم که پيرهن مناسب رو پيدا کرده باشم،           . دست لباس عوض کردم   

  . بودمولی راستش دست کشيدم چون ديگه خسته شده
آدولف متوجه شد که ساعت يازده و نيم در پيراهنی ابريشمی به رنگ سرخ شـرابی کـه                  

  .شده بود، چه زيباست دوزی برودریبه مدل روسی اش  باالتنه
  !کنی  میام بررسیکنی، داری  آدولف، تو منو نگاه نمی! ــ اوه

  .خوردنی شدی. ــ اصالً و ابدا
  .يد، قابل ندارهيــ بفرما
  .داريمــ وقت ن

هـای روس هميـشه    درآمـدها در بالـه   هرحال پيش به. ديم ي اول رو از دست می  ــ پرده 
  .ن مرده حال و دل بی

  .بريم.  بکنم1توانم اين کار را با دياگيلو نمی. ــ غيرممکنه
  .اش همراهی کرد فرمان، معشوق را تا اتومبيل بوگاتی به ساعت يازده و نيم گوش

رفـت،   ها مطرح شده بود، تابلوهايش فـروش مـی   سورئاليستاز موقعی که آدولف توسط     
  .کرد، پول و شهرت هر دو سراغش آمده بودند ها سير تصاعدی طی می قيمت

  :گفت ساعت يازده و نيم هميشه می
  .تر از اون بايد کارِ دانسته را شناسوند بيش. چي نيس ــ کاردونی که همه
 بـود، ولـی در   1918 چيـزی بـود کـه در    تغييری نکرده بود، همـان . نقاشیِ آدولف ـ هـ 

. گی نوينی خلق کرده بـود       بسته  تبليغات مرتاض دل  . بردندش  شرايط جديد سرِ دست می    

                                                 
1  - Serge de Diaghilev) 1929-1872 ( اديب و كارگردان باله ي روس، كارگردان

  م.پتروشكا، پرنده ي آتش
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دار   گانی نظير روزنبرگ و کانويلر، که اين تابلوها را به عالقمندان پول             چيزی که فروشنده  
ن کـين و چـستر      گرترود اشتاين، پل بارنز، جـا     . فروختند، درک کرده بودند     کايی می يآمر

  .گی را به اياالت متحده نيز منتقل کرده بودند بسته هايی بودند که اين دل کايیيديل آمر
های از سـر      رغم اندوه و اشک     به. آدولف تابلوفروش سابقش، اسالُومير، را ترک گفته بود       

ی هم از کارش ي ت کسی که طبق عادت هر نوع خطری را به جان خريده و بهره             يميصم
  .دنبرده بو

  .ساعت يازده و نيم معتقد بود
  .شه دار نمی زدن کسی پول کنه که با ُچرت ــ حداقل ثابت می

توانـست هـضم      آدولف که مدتی طوالنی در سايه مانده بود، اين موفقيت تندرآسا را نمی            
دانست که موفقيت در گرو شرايط است؛ آن را برای همان چيـزی کـه                 خوبی می   به. کند

سر، بدون  ی که باد با خود آورده است، سبک، ناپايدار، سبک ي ، پروانه گرفت  بود به خود می   
قدر اين موفقيت را انتظار کشيده بود کـه حـاال از              های محکم در زمين سخت؛ اين       شهير

مـوفقيتی کـه سرمـستش نکـرده بـود، بلکـه            . رخت بربستنِ آن زياد هم نگران نباشـد       
واهد شد؟ اگر امـروز او در حـال صـعود           فردا چه خ  . اش افزوده بود    ازپيش بر نگرانی    بيش

يی که از سر گذرانده بود، بـا   های تيره در دوران . آمدن ندارد  پاييناست، فردا راهی به جز      
بـست؟ در اوج      بايـست اميـد مـی       چيزی می   ولی از اين پس به چه     . کرد  گی می   اميد زنده 

تايند، تغييـری در کـار      سـ   اگر جهانيان امروز او را می     . ماند  موفقيت تنها نااميدی باقی می    
جهانی که او را ناديده گرفتـه بـود،         . تفاوتی همواره موفق خواهد شد      بی. دهد  جهان نمی 

او . توانست باری ديگر نيـز او را ناديـده بگيـرد            هرچند که امروز به آن اذعان داشتند، می       
سـودن  مـشغول فر  . شايد تنها نبرِد کوچکی را برده بود، اما نه جنگ را          . فتحی نکرده بود  

  .خويش بود
پسنديد، اين بود که هنرش ديگر مثل سـابق او            چه که از موقعيت و شرايط جديد نمی         آن

سابق بر اين برای موفقيت فقط روی خودش حساب         . کرد  را سرشار از ذوق و نشاط نمی      
تـر و   اش را روی کار بيش شد، نيرو و انرژی    ترش می   کرد و اين امر باعث تمرکز بيش        می

. نقاشی نجاتش را در خود داشت؛ حاال تبديل به شغلش شده بـود            . کرد   می بهتر متمرکز 
رفت، درست مثل صرافان      اش می   راست به سمت آتليه     کيخواب    پريدن از رخت    با بيرون 
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اش را توجيـه کنـد؛        ی نو، تغيير اتومبيل و مـستخدمين خانـه          خواست خانه   باز؛ می   بورس
ن که در اثر اشتياق به کـار نقاشـی          ي از ا   خواست برای ثروتش عرقی هم بريزد، بيش        می

داشت، فراتر از     برد، خود را به کار طوالنی وامی        کند، در اثر عذاب وجدان دست به کار می        
زدن را که بسيار الزم هم بود از      کرد، زمان رؤياپردازی و پرسه      اش کار می    تمايل و توانايی  
  .کرد خود دريغ می

ها   کرد، شب    می يشبه حضور در محافل سطوح باال     وادار   موقعيت هنرمند مشهور     داشتنِ
ساعت يازده و نـيم محکـم و بـا          . افزود  هايش می   خلقی  را نيز به روزهای فرساينده و کج      

هـای جديـدش    بـازی  شد، با اسباب ی بشاش مثل هميشه زياد شوکه نمی    ي ثبات با روحيه  
هـا در   رانهای شيک، مستخدم، غـذاهای سفارشـی از رسـتو      حال بود، هتل    شاد و خوش  

ديد آدولف تا اين حد       البته از اين که می    . »شده  زنی شناخته «خانه، توالت، کاله، موقعيِت     
قيـدی   حـسرت زمـاِن بـی   . کنـد، معـذب بـود    تـر همراهـی مـی    گرفتار است و او را کم    

قيـد    چنـان بـی     کرد، امـا هـم      گی می   خورد هرچند بسيار ساده تر زنده       شان را می    مشترک
  .بودند
رفـت و     خـواب از حـال مـی        طـور بـا لبـاس تـوی رخـت           والً آدولف همـان   ها، معم   شب
چنان خواب بود برای او بـه تفريحـی بـدل             که هم   های آدولف درحالی    آوردن لباس   بيرون

. شان برای آدولف باقی نمانـده بـود         ورزی  های عشق   ی برای شب  ي ديگر انرژی . شده بود 
  :کرد گفت و تکرار می هرچند که به او می

  .دانی که دوستت دارم دارم، يازده، تو میــ دوستت 
فقـط آن  . کرد حال بود که موقع گفتن اين حرف احساس گناه می           ولی چنان خسته و بی    

ـ شود، از ا    ن که ديگر حضورش احساس نمی     يخواهی از ا    گفت برای پوزش    را می  ن کـه   ي
  .انداخت جويی خود را در آغوش دختر نمی ی کام ديگر تشنه

  .د سرزده و با کيمونويی سبک به آتليه وارد شوديازده عادت کرده بو
  .ها رو درآرم سگ ــ اومدم کمی ادای ماده
کـرد و     مـو را رهـا مـی        آدولف قلم . کرد  اش را لبخندزنان باز می      دختر کيمونوی ابريشمی  

گـی را     ن که روزی آدولـف خـسته      يتا ا . دادند  روی زمين ادامه می   . بوسيد  شکمش را می  
 و ساعت يازده    ... چيزی ديگر  ... مشکلی در تصاويرش، و روزی بعد      بهانه کرد، روز بعد،   
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تر احـساس     جا که خودش پيش     از آن . ی مزاحمتش است    کرد که او مايه     و نيم تصور می   
کـافی    ی  انـدازه   کننـد بـه     کرده بود درخواست آن چيزی که معموالً مـردان مطالبـه مـی            

گی مشترکشان    ی نکرد و زنده   ي البهکننده است، از بيمِ عدمِ پذيرش او نيز ديگر مط           معذب
  .بار تقليل يافت يک ِ هرازچندگاه ی جنسی به رابطه

  .شان وارد خيابان مونتين شد اتومبيل بوگاتی
  ی من، تو باله هم دوست داری؟ ــ بگو ببينم، بوش گنده

  .البته. ــ بله
ته کنی مجبوری دوست داشـ      ، يعنی که دوست نداری ولی احساس می       »البته«ــ گفتی   

  .باشی
  .آدولف لبخند زد

  .خصوص واگنر را به. ام هميشه اپرا را ترجيح داده. ــ درسته
  .ساعت يازده و نيم فرياد زد

موسـيقی  . پيوندی يا نه    اش می   به فرقه . ئه  یي موسيقی فرقه ! تونم  ــ وای واگنر، من نمی    
  .ئه ی نيست، تعصبي سليقه

  .ــ شايد حق با تو باشد
  !گی ــ شايد؟ چه چيزا می

ی متوسط مرفه هيچ تغييـری در صـراحت           پيوستن به طبقه  . بال خنديد   آدولف با فراغت  
  .کالم ساعت يازده و نيم ايجاد نکرده بود

  .ديگر به سوی تئاتر شانزه ليزه به راه افتادند دردست هم اتومبيل را پارک کردند و دست
  گيری؟ ــ بگو ببينم بوش من، تو منو يک روزی می

  واهی با تو ازدواج کنم؟خ ــ چرا می
  .ی من بشی ن که بيوهيــ واسه ا

ی احساس پيش از وقوع حادثه و مرگ در جوانی را دوبـاره               ــ يازده اين داستان احمقانه    
  .من برای يک ثانيه هم باورش ندارم. شروع نکن

  کنی؟ باشه بذار فکر کنيم من شدم گوشِت پيرزن، با من ازدواج می. ــ خب
  .کنم که ديگر دوستت نداشته باشم  ازدواج میــ موقعی باهات
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اش بـه او را بيـان کـرده          ميزان عشق و عالقه   پيش خودش فکر کرد با گفتن اين جمله         
آلودش را به اين ترتيب شنيد حـسابی شـوکه            ن که پاسخ بغض   ي، در همين حال از ا     باشد
  .شد

  .زودباش. ــ پس زودباش بوشِ من
  .توقف کرد و دختر را ورانداز کرد

  ...کنم و وقت ندارم که زنی؟ چون من خيلی زياد کار می ــ چرا اين حرف را می
  .ــ بله

  .با حرکتی از سر دلخوری، خواست مشکل را کنار بزند
کنيم، وقت خـوبی را بـا هـم           مدتی استراحت می  . رويم لب دريا    زودی می   ــ ما داريم به   

  .گذرانيم می
. مي دوست دارم وقتمونو با هـم خـوب بگـذرون          من. ــ بله آدولِف من، اين کار رو بکنيم       

  .خوام فقط دلم به روزهای خوبی که در گذشته با هم گذرونديم خوش باشه نمی
  .هايش گذاشت ی روی لبي خم شد و بوسه

  ــ باشه؟
  .ــ باشه

  .من دوستت دارم. دانی اين را تو می. ــ دوستت دارم، يازده
بايـست بـا مـن     ی کار يدی هـستم، نمـی        هدونی من هنوز تو مرحل      ولی می . دونم  ــ می 

  .زيادی آبستره بود
  .گر را بوسيدنديد کيخنديدند و باز هم 

ـ ی حـضور      دوباره شاد و خندان، شيفته     داشـتنی وارد     گـر، هماننـد زوجـی دوسـت       يد  کي
  .همه رنگ، معطر، راهروی تئاتر. راهروي ُپر از جمعيت شدند

های يونـانی داشـت و بـه يکـی از             سمهساعت يازده و نيم جوانی را که هيکلی مثل مج         
  .ها تکيه داده بود نشان داد ستون

  ئه، نه؟ خوشگل. بينی ــ اين پسر رو می
  کيست؟. ــ بله

  .ی سوئدی ــ الرس اکستروم، اولين رقاص باله
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  شناسيش؟ ــ ِاه جدی؟ ولی تو از کجا می
  :دختر گفت

  .ئه او معشوق من. شناسمش ــ خيلی خوب می
  

     *     **  
  

  .ام ــ من هرگز ضديهود نبوده
آرامشِ فردی که گويی     انداخته، فنجانی چای در دست، اين جمله را با          هم  هيتلر پاها روی  
  .ها تصميم به گفتن حقيقت گرفته است بر زبان آورد پس از مدت
  .کايی از جا پريديخبرنگار آمر
  ــ ببخشيد؟

  .ام يهود نبوده ــ من هرگز ضد
کوشـيد   نگار مـی  که روزنامه   درحالی. ی نگاهش گرفتار کرد      را در منگنه   نگار  هيتلر روزنامه 

  .چنان مقاومت کند هم
  .يديگو هايتان برخی مواقع از نفرت نژادی سخن می رانی ــ ولی، شما در سخن

هيتلر نگاهش را به سمت سقف گرداند، نفسی عميق کشيد، سپس به سـمت جلـو خـم                
  .شد تا درددلش را بيان کند

  .فهمند به نحو ديگری عمل کنم، مردم نمیــ اگر 
هيتلـر درواقـع    : خبری ناب گيـر آورده بـود      . درخشيد  چشمان روزنامه نگار از هيجان می     

 شتاب زده با ُپرحرفی و    . کند  ن تظاهر می  يطلبی چن   ضديهود نيست، او فقط از سر فرصت      
  .داش را تلفنی ديکته کن سرعت دويد تا مقاله گزاری کرد و به از او سپاس
ی هتل لبخندی     ی تنها در بارِ گراندهتل نشست و به تصوير خودش در آينه           ي هيتلر لحظه 

فراموشی بود، بلکه حزب نازی در هر  به ی کودتا رو  نه تنها مضحکه  . گرفته بود کارش  : زد
های سياسی آلمان     ترين شخصيت   هيتلر يکی از مهم   . کرد  ازپيش رشد می    انتخابات بيش 

گفتنـد، هـوفمن عکـاسِ     المللی از او سـخن مـی   وعات ملّی و بينرفت، مطب به شمار می  
اش    رقبـای سياسـی    کـه  از ايـن  . داد  ی توزيع هر تصويری از او را نمی         اش اجازه   شخصی
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شـمردند، چـون      خطر می   ، او را رقيبی بی    عميقا شادان بود   گرفتند  اش نمی   چنان جدی   هم
کردنـد،    انقـراض را طـرح مـی      با ديگران بسيار متفاوت بود، آنـان موضـوعاتی در حـال             

وپال، جفنگياتی ُپررمزوراز؛ متوجـه نبودنـد در چـه            يم پرت يآور، رک بگو    موضوعاتی خشم 
ی بيزاری از سياستمداران سنتی، يکی از دالئل محبوبيت           کنيم، دوره   گی می   ی زنده ي دوره

کـرد،    چـون مرهمـی بـرای روز قيامـت مطـرح مـی              او همين بود، چرا که خـود را هـم         
  .بخش و شفادهنده که قادر است آلمان ازپاافتاده را از نو بر پا دارد ی رهايیي دهفرستا

  ــ دايی آلف؟ دايی آلف کوچولوی من کجاست؟
متوجه هيتلر شد، تکانی از سر عشوه به خـود          . ژلی در ابری از پوست خز و عطر وارد شد         
اش بـه او       کفـش تـازه    های بلنـد    وار روی پاشنه    داد تا به او بفهماند که آمده است و موج         

  .نزديک شد
ـ   : بودی   تو کالس آوازم     تخواس  ــ روز بخير دايی آلف، دلم می        مخـالف   رِ ِ کتونـستم ي

ـ   .  رِ مخالف موشِ تـوی تلـه       کنه ي . يک قشنگش رو  . بخونم اش رو،     واقعـی  کنـه، ي
نوشيدی؟   چی می .  اليزابت شومان  لِحسابی سيال، حسابی خالص، طوالنی، يه چيزی مث       

بله، چيزی شبيه اليزابت شومان يا ماريا ايُوگون، بـه مـن            . مری  نه، يک بالدی  . َآه. چای
فکـر  . بايد بگم من بـه عمـد ايـن کـارو نکـردم            . کردی، دايی کوچولوی من     افتخار می 

. ها باشه، برای همين اصالً احتيـاطی نکـردم          تر از اين    کردم که صدای من خيلی زير       می
ـ         باالخره اين بالدی   ی گوجـه فرنگـی بفرسـتم؟ بـا           د براتـون بوتـه    مـری رسـيد يـا باي

نگـاره   روزنامـه . قدر درخـشانی کـه   ات کارها خوب پيش رفت؟ بله البته، تو اين       کايیيآمر
  خوشگل بود؟

  .ــ عادی
هـا از     کـايی يهرحـال آمر    کايی؟ خـب بـه    يــ عادی برای يه آلمانی يا عادی برای يه آمر         

ام م  . ُمـردم   گی می   مرسی، داشتم از تشنه   آه  . ها  حداقل توی فيلم  . ترن  ها خوشگل   آلمانی
تـو بـه مـن    . يک رِ مخالف درست مـث سـوِت لوکوموتيـو   . مزه است  خيلی خوش ...م

باالخره داشتن چيزی بـه     . کارهای خودم نيازی به رِ مخالف ندارم        گی برای مجموعه    می
ن آد يک ليوان ديگـر از همـين بـه مـ             بدم نمی . کنه  عنوان رزرو خيال آدم رو راحت می      

کردن کت و دامنم؟ نـه؟ بـاز          وقت داری همراه من بيای پيش خياط برای امتحان        . بدين
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  هم اين سياست زشت؟
  .ــ چرا، وقتم را آزاد کردم

دسِ خـودم نـيس ولـی خـوب را          . بهترينش رو گير آوردم   ! زنده باد دايی خودم   ! ــ يوپی 
  مگر نه دايی آلف؟. دم تشخيص می

  .ــ بله
  .ها الاقل يک ماچ کوچولو بيارزه ريفکردم اين تع ــ فکر می
  .ــ بفرما
  مگه حراجيه ؟قدر کوچولو؟  ــ اين
  .ــ بفرما

 11 ...ی ها رو بين يک تـا بيـست بـذاريم، مـن بهـت نمـره         اگر نمره . ــ خب بهتر شد   
  .دم می

  ــ همين؟ خب اين چی؟
اری که کارت   از حاال تا امشب وقت د     . يکی کرد   نبايد چندپله . بسه.  چهارده ...ــ ام م م   

  خواستيم بريم چی ببينيم؟ خب می. رو بهتر کنی
  .خفاشــ 

  .وشونزده دفعه ديدمش من فقط دويست! ــ محشره
  ...ــ ولی

شم، يـا بـدتر از آن از          طوری از واگنر راحت می      اقالً اين . حالم  ــ نه، نه، خيلی هم خوش     
  .بروکنر

  ...ــ ژلی تو نبايد
دونای محبوب تو هستن، ولی سـطح         دم، اونا موسيقي  دونم دايی کوچولوی خو     ــ بله می  

کـردن کارهـای      دار ممنـوع    اصالً من طـرف   . واگنرها و بروکنرهای تو واسه من باالست      
 تمام  »ر«ئه و آخر اسمشون هم با         دونايی هستم که اسمشون دوسيالبی      ی موسيقي   همه
ات اضـافه     ستسوسياليـ   ی حـزب ناسـيونال      نو هم تو برنامـه    يخوای ا   راستی نمی . شه  می

  کنی؟
بازودربازوی ژلـی هيتلـر را غـروری        . های مختلف رفتند    برخاستند و برای خريد به مغازه     
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گو؛ فقـط زمـانی حـرف     قرار، متلک   زد، شاد، بی    ز حرف می  ير  کيدختر  . مردانه گرفته بود  
اش، تحـصيالتش در      های مالی دايی    ی حمايت   خواند، چرا که در سايه      زد که آواز می     نمی
هـای آواز اپـرا را دنبـال کنـد؛ و وقتـی آواز                ی پزشکی را رها کرده بود تـا کـالس          رشته
از نظر هيتلر ژلی فقط يک دهـان        . ناپذير و شکمو    خواند، مشغول خوردن بود، سيری      نمی

چون سيبی زير دنـدان گـاز         گی را هم    بود، دهانی هميشه در حال حرکت، دهانی که زنده        
  .داد يی کوچولوی عزيزش بوسه میوفور و فراوانی به دا زد و به می

او را بـا    . پذيرفت به جای خودش مرکزِ توجه جمـع باشـد           او تنها کسی بود که هيتلر می      
داد کـه وسـط       ها و اجازه مـی      های شام، جلسات، کافه     برد، در مهمانی    جا می   خودش همه 

  .حرف مهمانانش بپرد و شمع محفل باشد
ن که هربار بـا حـضور ژلـی         ياز ا . دوست داشت هيتلر اين را    . ژلی مورد توجه مردان بود    

هـا،    ها، تنش عصبی تـن      آمد، شهوِت نگاه    شد خوشش می    ور می   های مردانه شعله    هوس
در اين لحظات لذتی مردانه هيتلر      . کشيد  آتش سياهی که در حدقه چشمانشان شعله می       

ت و سـپس   حرک  گرفت، درست مثل مواقعی که برای جمعيتی در ابتدا آرام و بی             را فرا می  
کـردن پـسراِن جـوان        سـر   بـه   بارهـا حـينِ دسـت     . کرد  رانی می   منقلب و دگرگون سخن   

کردند تا ژلی را به گردش يا تئـاتر ببرنـد،             آمدند و درخواسِت اجازه می      تيپی که می    خوش
 کـه ايـن مـردان جـوان          خـصوص زمـانی     بـه . هايی شهوانی بر او غالب شده بود        لرزش
لـرزش   کـرد؛   لر اسـت، لـذت را زيـر زبـانش مزمـزه مـی             فهميدند ژلی متعلق به هيت      می

تر از يک ارگاسـم واقعـی هيتلـر را            بيشهايشان بعد از وقوف به اين امر       ی مژه  زده شتاب
داشت که متوجه نبـود   های نر را دوست می    حدی اين نبرد اسب     به. کرد  غرق در لذت می   

لی هـر مـردی را طـوری    ژ. های ژلی بود ی ناگهانی مردان، لوندی     همه عالقه   دليل اين 
در ميـان  تنـگ  کرد که گويی مردی زيبا و قدرتمند اسـت و قـرار اسـت کـه او       نگاه می 

ادبانه و يا حاکی از تمسخر بـه او تحويـل             ی بی ي ی بعد جمله  ي بازوانش جا بگيرد؛ اما ثانيه    
رفتن حرارت افراد بـود و مـرداِن محتـرم را             ی اين ترکيب داغ و خنک باال        داد؛ نتيجه   می

  .کرد که شانس خود را بيازمايند تشويق می
ـ  اش را دوست داشـت، مـردی بـزرگ، سـتاره            گی با دايی    اگرچه ژلی زنده   ی در دنيـای    ي

اما بعد از دوسـالی احـساس کـرد در قفـسی            . ودلباز با او    سياست، ثروتمند و بسيار دست    
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ـ  لر هربار بهانه  هيت.  نامزد شود  اين يا آن  بارها از هيتلر خواسته بود که با        . زندانی است  ی ي
آمـد،    بعد از اخراج شوفرش، اميل، کـه دختـر از او بـدش نمـی              . برای مخالفت يافته بود   

يـک ويـران و       بـه   ها گير کرده بود يک      ی جوانانی را که گلوی دختر زمانی پيش آن          همه
دانـست او   جا کـه مـی   کرد؛ حاال، از آن در ابتدا دختر استدالالتش را گوش می  . نابود کرد 
  .کرد يی از خودش درخواهد آورد، ديگر حتا توجه هم نمیچيزها

  ــ ولی، باالخره دايی آلف، از نظر تو هيچ پسری لياقت منو نداره؟
  .کدام ــ هيچ

  قدر خوبم؟ ــ يعنی من اين
  .ــ تو پرنسس کوچولوی منی

 وسه سالش بود، حاال ديگر گذر زمان از         آمد، اما حاال ديگر بيست      البته از اين خوشش می    
  .گذشت، زمانی را که انتظار داشت بازودربازوی مردی بگذراند نظرش کند بود و نمی

  .وجوی شوهر، تصميم گرفت معشوقی بيابد خسته از جست
دختر در  . ی ويولونش   يوخن ويولونيستی اهل وين بود، با موهايی به بلندیِ تارهای آرشه          

ـ         از آن . منزل معلمش به او برخورده بود      ه دنيـای موسـيقی بـود و در         جا کـه او متعلـق ب
ژلـی و   . اش نبود، دختر تصميم گرفت پنهـانی او را مالقـات کنـد              ی دوستاِن دايی    حلقه

  .گذراندند خواب کنار هم می يوخن هر روز دو ساعتی را در رخت
. ساعاتی مناسب نبود، ژلی همواره نگران بود شناخته شود، يا از آن هم بدتر حامله شـود                

هـايی بـه      ن که چنين نگرانی   يگونه بدون ا    دانست چه    هوشمند می  ولی يوخن ُپرتجربه و   
  .حالش کند خود راه دهد، راضی و خوش

ی آواز در ويـن        تحصيالتم رو در رشـته     تبايس  کنی که     جان، فکر نمی    ــ بگو ببينم دايی   
  تمام کنم؟

  .شد هيتلر مثل گچ سفيد می
يا آواز وينی سطح بـاالتری از آواز        من از اين افسانه متنفرم که گو      ! یي ــ چه فکر احمقانه   

  .آلمانی دارد
  ...هرحال ــ به

  ــ واگنر آلمانی بود يا اتريشی؟
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امـا از اون جـا کـه صـدای مـن            . بـودم    رو بخونم با تو موافق       1ــ اگر قادر بودم ايزولت    
  ...ئه، من سبک

  .طور است ــ فقط صدايت نيست که سبک است، رفتارت هم همين
دير شده بود، هيتلر فريـاد  . زده، احساس کرد توفان نزديک است  ژلی ساكت شد، وحشت   

  :زد می
خواهـد   طور کـه دلـت مـی    ن که تو بتوانی آنيآورم برای ا ــ من دارم پدر خودم را درمی      

افتخار اين را خواهم    ! کنی؟ با رفتن به وين      طور از من تشکر می      گی کنی و حاال اين      زنده
ی  را وقتی که مشهور شد مالقـات کـنم؟ خـانواده   داشت که سالی يک بار دوشيزه خانم     

. شـود   توی اين جماعت اتريشی يکی که سرش به تنش بيارزد پيـدا نمـی             ! حرام  به  نمک
  ... شان مادرت، که اول از همه

 و  چمباتمـه زد  کردن نيست، چـشمانش را بـست،          ی در گوش  ي ژلی حساب کرد که فايده    
 که هيتلر يک ساعتی يأس هيستريکش       دانست  می. منتظر شد تا خشم هيتلر فرو نشيند      

کرد که زير بغلش پوستی بسيار لطيف داشـت،           به يوخن فکر می   . را بيرون خواهد ريخت   
قدر ظريف است و به مويی   گی چه   کردند که زنده    ها يادآوری می    جايی که گذار رگ     همان

  .وار هيتلر را فراموش کند کرد که فريادهای ديوانه وابسته، و اين کمکش می
وداعـی  . بايست به ويـن بـازگردد    وخن قراردادش در مونيخ را به پايان رسانده بود و می          ي

هـای    يدنيژلی نتوانسته بود بيش از يک ساعت از پا        . جانکاه و به همان ميزان کوتاه بود      
هـايش را     اش نامـه    دختر از او قول گرفت برايش نامه ننويسد ــ دايی         . فرار کند اش    دايی

ـ  او قول داد؛ درعوض دختر قـول داد کـه هـر روز بـرايش نامـه                کرد ــ و      کنترل می  ی ي
  .بفرستد

مگـر  . ترديـد عاشـقش کـرد       اش اين بود که کامالً و بـی         کاری که دختر کرد تأثير اوليه     
 آشنا کرده و بعـد هـم        جويی کامتوان ديوانه و سودايی مردی نشد که شما را با لذات              می
ا پاسـخ بگويـد؟ ايـن غيبـت باعـث شـد       هـای آتـشين هـرروزه ر    تواند اظهار عشق    نمی
  .وخوی ژلی کامالً عصبی شود خلق

                                                 
  .طير قرون وسطا و نام اپرايي از واگنر ـ مـ تريستان و ايزولت، از اسا1
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  .چاره است که راهی جز رفتن به وين ندارد احساس کرد چنان بي
ودامن تازه و دو پيراهن تشويق        اش را به خريد يک کت       ن که دايی  يبعدازظهری پس از ا   

سـفر بـه ويـن بـا     کرد، تصميم گرفت در بازگشت به آپارتمان بسيار بزرگشان، در مـورد             
  .اش صحبت کند دايی

طـور جـواب      دونـم چـه     چ نمـی  يکنـی، مـن هـ       ــ دايی آلف تو خيلی به من محبت می        
  .های تو رو بدم مهربونی

  .هيتلر بادی به غبغب انداخت
آخه من مگه چی هستم؟ يه دختـری    . ی رو ندارم  ي کنم من لياقت چنين دايی      ــ فکر می  

کنـه    زحمت و دردسر تقال می      به. شه  سرش نمی ، چيزی از سياست     تکه هيچی بلد نيس   
  .ش بزنه دار موسيقی آمد دايیِ طرف يک دادوهواری واسه خوش

  .ــ توصدای قشنگی داری ژلی
  .شه جا خارج نمی ش يه اما همه. ــ بله

  .ــ بايد کار کرد
م، امـا   ی اسـتادای آواز مـونيخ رفتـه    تاخت پيش همـه  ئه که به ــ بله، ولی االن سه سال 

  .آد آد که نمي رون نمیبي
  .ــ کمی صبر داشته باش
  .م العاده تو وين چيزهايی شنيده ــ در مورد استادی خارق

  .هيتلر سيخ ايستاد و به حالتی بد به او نگاه کرد
خوام برم و يک جلسه       خوام برم وين بمونم، فقط می       گم می   ــ نه دايی آلف، من که نمی      

اين .  صدای من ارزشش رو داره يا نه       واقعاًنم  يتا بب باهاش کار کنم، تا نظرش رو بدونم،        
  .فقط کار چند روزه

  خواهی بروی چه کسی را ببينی؟ ــ می
  .گم ــ خب اين استاد رو، من که دارم می

  .پرسم ــ دارم از تو نامش را می
  .ــ آه؟ ُوگل، پروفسور ُوگل

  .شناسم ــ نمی
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دختر نزديک شـد و     .  بيرون خيره شد   هيتلر نشست و با نگاهی حاکی از قهر از پنجره به          
  .دستش را گرفت

  .ن که وجدانم آسوده باشهيــ سه چهار روز دايیِ کوچولويم، واسه ا
  ــ وجدان آسوده؟

چيـز را   با لحنی چنان ناباورانه اين جمله را گفت که دختر بر خود لرزيد که مبـادا او همـه          
  .حدس زده باشد

بله، دوشيزه رائوبال، شما صدای خيلی قشنگی       «: شناسم  ــ اين استادان آواز را خوب می      
. توانم اين کـار را برايتـان بکـنم    می. بايست تکنيک کارتان را از نو بسازيد     داريد ولی می  

 بعدش هم تو    ».شود از قرار ساعتی پنجاه مارک       چهار جلسه در هفته الزم داريد، که می       
  .خواهی خواست که در وين بمانی

  .خورم که نه م قسم میــ دايیِ کوچولو و عزيز
  .کوشيد دروِن او را بکاود که می به چشمان دختر خيره شد درحالی

  .گويی اين ُوگل بهترين استاد دنياست خوری که نه؟ تو که می ــ خب چرا قسم می
  .خوام تو رو ترک کنم  نمی...خوام ن که نمیي واسه ا...خورم که نه ــ برات قسم می
دختـر  . ه سمت پنجره گرداند تا احساساتش را آشکار نکنـد         سرش را ب  . هيتلر لبخندی زد  

  .شدن است احساس کرد در حال برنده
  .گردم سه روز دور از تو و برمی. ــ سه روز دايی کوچولوی عزيزم

  .آيد ولی مادرت به نگهبانی و مالزمت همراهت می. ــ باشه
  .ژلی از عصبانيت دست هيتلر را پس زد و توفانی به پا کرد

  ! تونم بدون نگهبان هم خارج شم خودم می! وسه سال دارم  بيستــ من
  کند، اگر که تو ريگی به کفشت نيست؟ ــ مگر چه فرقی می

  .خوام مادرم منو همراهی کنه ــ نمی
  .اين هم کالم آخر من است. روی ــ همين است که هست وگرنه نمی

  ام؟ ــ بذار ببينم مگه من زندونی
  .هيتلر از جا جهيد

  زنی؟ ندانی؟ از چی داری حرف میــ ز
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  .کرد های بلند اتاق را طی می ژلی گريان و با قدم
وسه سال دارم، هر مردی رو که به من نزديک شد رماندی، حاال حتا بدون                 ــ من بيست  

ه؟ يـ ی مـن چ     آينـده . بودن  گم زندونی   من به اين می   . شدن هم ندارم    نگهبان حق خارج  
ه، هان، دايـی آلـف؟ خـب    يی من چ آينده! گهينه ديک سال؟ دو سال؟ بيست سال زندو  

  !گهيبگو د
  :نرمی گفت هيتلر با آرامش نگاهش کرد و به

  .ــ تو زن من خواهی شد
ـ ی طوالنی و خشن سر داد، بعد از ا        ي مقابلِ وقاحِت اين گمان، ژلی خنده      ن کـه متوجـه     ي

  .به او نزديک شد. کرده است اش شد، فهميد که شوخی نمی حرکتی دايی بی
تونی چيزی رو که همين االن گفتی تکرار          می.  نشنيدم تکنم ُدرس   ــ دايی آلف فکر می    

  کنی؟
گی من    تو زِن زنده  . تو زندانی نيستی  . شوی خانم هيتلر    تو می . ــ تو زن من خواهی شد     

  .هستی
اش ترسيده بود که به سمت اتاقش دويـد و در را روی               های خيره   ی از نگاه  ي ژلی به اندازه  
  .خود بست

تـر بـه او    شد و با لحنی هرچه عـادی  ی بعد هيتلر از جلوی در اتاقش رد می        بيست دقيقه 
  :گفت می

  .گردم روم و فردا شب برمی ــ ژلی من به نورنبرگ می
  .دهد و سپس در سنگينِ ورودی را ُهل داد شنيد که دستوراتی به مستخدم می

رهای دو سال اخيرش حـاال معنـی        رفتا. ی يک ديوانه افتاده بود      دختر در تله  ! يک ديوانه 
دختر را در منزل خود پذيرفته بود نه برای خاطرِ خـوِد دختـر و نـه بـه عنـوان           . يافت  می

او بـا  . گی، بلکه فقط برای شخصِ خودش، چون کـه عاشـق دختـر بـود       محبت خانواده 
ی کسانی را که به او احساسی داشـتند           بودنش همه   ی بزرگ    پسرخاله استفاده از موقعيت  

  .م داده بود، تا برای خود جايی به عنوان شوهر آينده باز کندَر
خوابش را با اشـک خـيس         خورد، رخت   خوابش غلت می    ژلی غرق در نااميدی توی تخت     

ی عـشاق   دادن همـه  خواند، خـشمگين از فـراری   کرد، يوخن را به نجات خود فرا می     می
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اش اجـازه داده      ريـايی   و بـی  گـی، مهربـانی       ن که در اثـر سـاده      يرفته، ترسيده از ا     ازدست
دخترِک ُپرنـشاط اصـالً بـرای       . تواند به هدفش دست يابد      تصور کند می  اش   پسرخالهبود

کوشيد در ذهن خـود چيـزی بيابـد کـه             می. گی نداشت   سردی آماده   اين همه رنج و دل    
  .يافت بتواند به آن اميدی ببندد و هيچ نمی

خـصوص    به. يد، کشوی ميزِ کارش را گشود     اش دو    پسرخاله، به اتاق    از جا جهيد  ناگهان،  
تپانچه را برداشـت، بـه اتـاقش دويـد و در را پـشت               . بايست سريع رفت و فکر نکرد       می

  .سرش بست
  .ی تأمل شليک کردي لحظه ی چپ را نشانه گرفت و بی سينه

  .ُمرد. دختر فروريخت؛ دريايی از خون
رايشان عجيب بود چرا وقتـی      ب. ها فردای آن روز با شکستن در پيدايش کردند          مستخدم

  .دهد کنند پاسخ نمی صدايش می
  .به پليس خبر دادند

  .هيتلر را در نورنبرگ پيدا کردند
پلـيس منتظـر    . ی شـما خودکـشی کـرده اسـت          ، ژلی رائوبال با تپانچه    تان دخترخالهــ  

  .شماست
 ی  در درجـه  . اول چيزی که از ذهن هيتلر گذشت اين بود که متهم به قتل خواهـد شـد                

  .و سوم حسی دردناک. دوم خشم از اين حرکت احمقانه
  

*     *     *  
  

  .العاده بود چيز در منزل کنت بومونت، در ابعادی منطقی و معقول، فوق همه
 مطـرح    ی بزرگش واقع در خيابان دوروک، هرچـه آدم          ی او در خانه     های بالماسکه   جشن

ان تئـاتر، هنرپيـشه، شـاعر، رقـاص،         نگـار، کـارگرد     در پاريس بود، از نوعِ نقاش، روزنامه      
آورد؛ بايد به اين جمع تعدادی افراد         ها داشت را گرد می      خالصه هر فرد که نامی سر زبان      

رس، چـون ميليونرهـا، از نـوع مـديران بانـک کارکنـان بـورس و                   چنـدان در دسـت      نه
بـا قـدرت    در رابطه   . گرفت، و نه قدرت     در صدر قرار می    هنر. گذاران، را نيز افزود     سرمايه
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ـ  شنيدِن فحش  مِيمداری، از ب    بايست گفت که غايب بود، چرا که هيچ سياست          هم می  ا ي
وبـرقِ    چندين مشت و آرنج توی شکمش، جرأت نداشت در ايـن جمـعِ ُپـرزرق              دريافِت  

  .هنرمندان پا بگذارد
تـا حـاال بـه انـواع        ! ی شکسپير، اين يکی را کـسی تـا حـاال نديـده بـود                يک بالماسکه 

گـان    ی ديوانه   ی المپيک، بالماسکه    برزنگی، بالماسکه   ی سياه   ، بالماسکه پرنده ی بالماسکه
ی مبتذل رفته بوديم؛ اين اواخر هم پليس بالماسکه در مورد موضوع فقر               مبدل، بالماسکه 

و بينوايی را ممنوع کرده بود، چرا که بيکاران در شانزه ليـزه تظـاهرات کـرده و موضـوع         
ی   هـا تـا حـاال بالماسـکه         ی اين   گی دانسته بودند؛ اما با همه       هسليق  انتخابی را حاصل کج   

  .شکسپير ديگر نديده بوديم
کار جمع شده بودنـد       صدها نفر از عابران بي    . در ابتدایِ ورودی هيجان بر همه حاکم بود       

هـا از   شـماری از مـستخدم  . شوند ببيننـد  تا مهمانان را موقعی که از اتومبيلشان پياده می      
بـازاِن اهـل      بودنـد برخـی محفـل     . ها را به عهده داشتند      ی آن يی راهنما   هجا وظيف   همان
کـافی از     ی  انـدازه   کسانی که پيـشاپيش بـه     بازارگرمی و ارعابِ    گونه مجامع که برای       اين

زده بودند، شايع کـرده بودنـد کـه ايـن افـراد قـصد                 ی هيجان ي شرکت در چنين مهمانی   
  .ريختن مهمانی را دارند هم به

حدس . انگيزتر است   ها هيجان   های پيش از برگزاری اين نوع مهمانی         هفته مثل هميشه، 
کننـد، عيـب و       کنند، امتحـان مـی      ها را تهيه می     ج است، آن  يها را    در مورد لباس    و گمان 

ی ورود    لحظـه . گذارنـد   کنند و باالخره خود را در معرض ديد می          ايراداتش را برطرف می   
ی مرگ آن است؛ بعـد        طور لحظه   ی اوج و همين     به سالن مهمانی با لباس مبدل، لحظه      

چيـز بـه همـان        شود و همه    تر می   سرعت ضربان قلب کم   . از آن ديگر نقشی وجود ندارد     
دوباره همان لـذاِت طبيعـی السـيدن، رقـصيدن و           . گردد  گی خود بازمی    پاافتاده  دورِ پيش 

  .يابيم وگو را بازمی گفت
يکی در شکل اتللو . های مبدلشان ظاهر شدند و ساعت يازده و نيم با لباس.  آدولف ـ هـ 

آور و    ی افريقايی، سـياه، وحـشی، هـول       ي و ديگری در لباس دزدمونا، آدولف شيک، چهره       
  .دختر موهای بور، درخشان، زالل و ونيزی

  .ی دزدمونا و اتللو را طرح کرده بود آدولف بود که ايده
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  .ساعت يازده و نيم شادان پذيرفته بود
  .شرطی که آخرين پرده را بازی نکنيمــ باشه، به 

ات کنم، تا حاال بايد اين کـار را کـرده             بايست در اثر حسودی با بالش خفه        ــ اگر من می   
  .بودم

  ــ حسودی کنی، تو؟
هـايی دقيـق      عادت نداشـت واژه   . رسيد  آدولف پاسخی نداد، چون چيزی به نظرش نمی       

گذاشـت در     کـرد، مـی     بهتر بيان مـی   برای بيان احساسش به کار بگيرد، آن را در نقاشی           
درونش نيروهايی به جوشش بيايند و زمام امورش را در اختيار بگيرند، نيروهايی که حتـا                

 از موقعی که ساعت يازده و نيم اعتراف کرده بود ــ اعتراف نه،            . ها نداشت   نامی برای آن  
را بـه ديـوار     کـرد و سـرش        اش محبوس می    ــ که معشوقی دارد، خود را در آتليه       ! اعالم
ـ  زد که دختـر فاحـشه       رو به ديوارِ راست فرياد می     . کوبيد  می کثافـت،  . ی بـيش نيـست    ي

گـی او محـو شـود؛ رو بـه ديـوار چـپ او را                  بايـست فـوری از زنـده        خودخواهی که می  
دانست، فـرار     گرفت، سردیِ خود را دليل اين امر می         بخشيد، مسئوليت را به عهده می       می

وچندسالی بيش نداشت، آيا طبيعی نبود کـه او از            که دختر بيست    یدرحال. پوچ خود به کار   
گرفتار را با رقاصی ُپرحرارت جايگزين کنـد؟ آيـا بـا              تن خود لذت ببرد و همراهی زيادی      

گر پيمان وفاداری بسته بودند؟ هرگز چنين پيمانی نبسته بودند، نه مقابل محـراب              يد  کي
کـدام در مقابـل ديگـری، برهنـه در            هـر  و نـه حتـا       1کليسايی و نه در دفتـر شـهرداری       

با ايـن  . يابد که پيمانی در ميان است      خيانت تنها زمانی معنی می    . شان  خواب عشق   رخت
که او هرگز به آغوش زن ديگـری           درحالی ...که  درحالی. حساب يازده خيانت نکرده بود    

ديد منشاء تر رفت، خب بی   که حتا به آغوش زن خودش هم نمی         و تازه، درحالی  ! نرفته بود 
امـا، آيـا   . حق اين کار را نداشت. کرد  نه، حسودی نمی...جا بود ی مشکالت همين   همه

گـیِ رنجـش در وجـودش،         هنوز هم ساعت يازده و نيم را دوست داشت؟ آيا اين همواره           

                                                 
يابد، طي مراسم مذهبي در كليـسا و بـه            ـ در جوامع الئيك ازدواج در دو حالت رسميت مي         1

عبارتي مكان عبادت همگاني در مقابل روحاني مذهب متبوع، و يا در شهرداري براي ثبـت در                 
  .ـ م. دفاتر
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هـای    عشق بود؟ اين زخم از عشق بود؟ اين سـاعات طـوالنیِ گـذران تلـخ ميـان بـوم                   
  ها صورت گيرد، عشق بود؟ وی آنشده و منتظر که کاری ر روغن
 به صورت و دستانش رضايتی نوين       1ی حمام با ماليدن فارد      که امشب مقابل آينه     درحالی

کـرد، احـساسش وضـوح        تر پوست تنش را سـياه مـی         کرد؛ هرچه بيش    از خود حس می   
بلـه،  : شـد   کردن خود از انظار ديگران، تازه متوجه خـود مـی            يافت، با پنهان    تری می   بيش
کرد، حسودی تا سر حد مرگ، چرا که به همين ميزان ساعت يازده و نيم را                  دی می حسو

قـدر    قدر دوستش دارد و چه      به او خواهد گفت که چه     : تصميمش را گرفت  . دوست داشت 
  .با اين اعتراف دختر تغييری در رفتارش خواهد داد. کشد رنج می

يراهنی از دوران رنسانس بر تن، ، با پظرافت و شکوه ولی زمانی که ساعت يازده و نيم، با      
 ايـن زن را     واقعاًآيا  . زبانش بند آمد و چيزی نگفت     مرعوب،  در سالن خانه به او پيوست،       

بايـست او را تحـِت فـشارِ          شناخت؟ آيا کمی نسبت به او غريبه نبود؟ به چه حقی می             می
تر را جلـب    ها بودند چيزهايی که توجه دخ       گی و حسادت خودش قرار دهد؟ آيا اين         دلداده
  کرد؟ می

  .کردن رابطه با او خود را آرامش دهد در طول راه، در اتومبيل، کوشيد با نو
  .توانستی بلوند هم باشی پس تو می! ــ ديدِن تو به اين شکل کشف قشنگی است

گاِن طبقات بااليی اجتماع که برگزيـده بـود، معـذب بـود و        خودش از لحن کالمِ وابسته    
  . هم بگيردتوانست لحن ديگری نمی

   در مورد سفر به کنار دريا تا يک ماه ديگر فکری بکنيم، نه؟تــ بد نيس
اش با لحنِ يک فکلی در يـک مهمـانی مراسـم افتتاحيـه            گي  او با زن زنده   ! ريناپذ  تحمل

  .کرد، مؤدب، دلپسند، مشغول اجرای يک نقش بود نقش بازی می. زد حرف می
  .انمتری با تو بگذر ــ دوست دارم وقت بيش

 صـريح  ن کـه يزد يا ا  حرف میرکآمد که او    جايی می   اين از آن  ! صراحت داشت قدر    چه
وگو ميانشان چنين نادر شود تا جـايی کـه            گونه توانسته بود بگذارد گفت      انديشيد؟ چه   می

  ؟وگويی در خالء فرو برود هر گفت

                                                 
  .ـ م. تغيير رنگ پوستي آرايشي، چيزي شبيه روژ لب، براي  ـ وسيله2
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. ش ريخـت  ی را در پی داشت که گرمايی به وجـود         ي  ورودشان به منزل بومونت، زمزمه    
که همسرش را در کنـار دارد کـاری           متوجه شد از نظر ديگران گزيدن نقش اتللو درحالی        

بله، خوب فهميديد، من حـسودم، آن را بـه همـه هـم نـشان                . رسد  جسورانه به نظر می   
  .طرزوحشتناکی عاشقم طرزوحشتناکی حسودم، چون به دهم، به می

  :ها گفت ِاتَين بومونت به آن
  .ن ری حتماً بايد از شما دوتا عکس بگيردطرف، م ــ از اين

تـر کـرد،      آدولف چـشمانش را هرچـه غـضبناک       . کايی ژست گرفتند  يمقابل هنرمند آمر  
دليـل مـورد    ساعت يازده و نيم به حالتی عميقاً باورپذير ژست کبوتری را گرفت کـه بـی           

  .شک قرار گرفته است
يی کلوپاترا و بيست تايی هملـت       حدود پانزده تا  . موسيقی جاز سالن را در خود گرفته بود       

کنـت بومونـت، از سـر ادب، خـود را بـا      . کوشيدند رقص پای چارلستون را اجرا کنند      می
هـای    2 و زيردامنی  1شلوارهای تنگ . افراط زشت کرده بود     گريم به شکل ريچارد سوم به     

هـای بـزرگ و       دار، باسـن    هـای تـاب     گذاشـت، ران    های جالبی به نمايش مـی       زنانه اندام 
ی ساق پـا      ی نرمه   شب مسابقه    در ميان جمع بود که حدود نيمه        چون شايعه   ی هم ي زمهزم

  .شود برگزار می
. خنديدنـد   هـايش مـی     ی جوان دور ساعت يازده و نيم حلقه زده بودند و به متلک            ي دسته

ی تکيه داد و، در پنـاه       ي وگو به پنجره    رمق در چند گفت     آدولف دور شد و بعد از شرکت بی       
ام تا تصاحبم کند؟      چرا خود را برای او رها کرده      . رتش، عميقاً به فکر فرو رفت     آرايش صو 

کنـد،    نگاهش کـن، دارد تفـريح مـی       . ام  ام باز کرده    گی  جای خيلی زيادی برايش در زنده     
او . برانگيز اسـت    بارد، ُپرحرارت است، شهوت     وجودش در جنبش است، سالمت از او می       

حـق نـدارم    . توان به اين شـيوه ادامـه داد         نمی.  به او  تر محتاج من است تا من       بسيار کم 
گران بـر مـن مـسلط       يبايست اجازه بدهم که د      نمی. ام را از کف بدهم      گی  کنترل بر زنده  

                                                 
، شلوارهای تنـگ مردانـه، لبـاس رايـج قـرن Collantـ 1

  .هفدهم ـ م
  .، زيردامني زنانه تنگ و چسبان، لباس قرن هفدهم ـ مJustaucorpـ2
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  ...من. شوند
  .ــ امشب اتللو خيلی در فکر است

زنی بود قدبلند که گويی با مدادی طراحی شـده باشـد،   . هايش را قطع کرد کسی انديشه 
ی، بلونِد طاليـی و     ي ی مجعدش سه رنگ بلوند متفاوت داشت، بلونِد ماسه        منعطف، موها 

ی از سالمِت وحـشی کـه تـا         ي پيچيده و زنده، نشانه     بلوندی حنايی، سه رنگ بلوند درهم     
  .انحنای کمرش جاری بود

  ــ اوِفلی، گمان کنم؟
  :کردن جامش تا مقابل چهره گفت با بلند

  .کند  غرق می1خود را در شریی که دارد ي اوِفلی. ــ درست فهميدی
ی شد، از بِژ    ي ی انواع قهوه    جا هم، در مردمک چشمانش آدولف متوجه سرشاری همه          اين

  .ی از سبزي  با زمينه...قرمز به ی متمايلي تا سياه، با گذار از فندقی، زعفرانی، آجری، قهوه
  :با خود زمزمه کرد

  .ی تخيلی ــ عجب قوه
  کنيد؟ ــ از چی صحبت می

شناسان   اند که رنگ    ی شما نشان داده     پدر و مادر شما با بستن نطفه      . های شما   از رنگ ــ  
  .محشری هستند

  .زن نفسی عميق کشيد، نيمی معذب، نيمی برانگيخته
  ی آلمانی داريد، نه؟ ــ شما کمی لهجه
  .هستم، اهل وين. ــ من آدولف ـ هـ
  :دختر با تعجب گفت

  !من هم برلنی هستم.  ــ آدولف ـ هـ
 اتـريش و آلمـان وطـن        شـان   پاريـسی  گاِهاز تبعيـد  . گر لبخندی صميمی زدند   يد  کيبه  

  .آمد مشترک به حساب می
  .من  دماغم. ــ اسم من سارا روبنشتاين است

                                                 
  . مـي گيالس  نوشيدني الكلي از عصاره، Sherry ـ 1



 يسهم ديگر                                                                                            348

شد کمـی رو بـه بـاال     دو سوراخ بينی قشنگش را نشان داد که موقعی از آن صحبت می            
  .شدند متمايل می

  کشيد؟ ــ شما با بوها تابلو می
بعـدش هـم    .  تمـام کـردم    1ام را در پاريس نزد ِگـرلن        ی آموزشی   دوره. کنم  ــ سعی می  

  .گردم به آلمان تا عطرهای خودم را بسازم برمی
  :آدولف پرسيد

  ــ از آلمان چه خبر؟
کند گفت، مشکالتی که جمهـوری        ی ُپرآشوبی که کشورش طی می       سارا برايش از دوره   

 برخاسـته از پيمـان      حاصلِ شکست، ای که    جمهوری. وايمار برای استقرار در مقابل دارد     
  .آور بود ها تنبيهی شرم  بزرگی از آلمانشمار جمهوری از نظر بود، 1918ورسای در 

هـا   کمونيست. هم از راست و هم از چپ     . کند  ها باز می    ــ اين جای بزرگی برای افراطی     
خـصوص کـه      طور، به  های راست هم همين     اند، ناسيوناليست   آرای زيادی به دست آورده    

  .اين دسته از سردادن نوای ضديهود هم هيچ ابايی ندارند
  :آدولف گفت
  ــ ِاه، جدی؟
  . انداخت، گويی قصد دارد چيزی خارج از نزاکت بگويدپايينهايش را  دخترک پلک

  .زنيد، من يهودی هستم طور که شما هم احتمأال از اسم من حدس می ــ همان
  :آدولف گفت
  .ام  هم ناميده شده2هايم جهود هرچند که برای خاطر نقاشی. ــ من نيستم

  ...کردم ؟ من فکر می. ــ ِاه جدی؟ شما يهودی نيستيد؟ آدولف ـ هـ
  .آيد ــ دارد به نظرم يک سرزنش مي
  :دخترک سرخ شد، دستپاچه گفت

ترديـد بـه شـکلی افراطـی          ی هستم که بی   ي من از خانواده  . خواهم، عادت   ــ معذرت می  

                                                 
1- Guerlain 

  . مـآميز براي يهوديان  يي توهين واژه، Youpinـ 2
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  .پدرم يکی از رهبران جنبش صهيونيستی است. مبارزه استدرگير 
  ــ يعنی چی؟

  .کند ــ او برای به وجود آورد کشوری يهودی و مستقل مبارزه می
ی آدولـف فاصـله داشـت،         هـای روزمـره     های ذهنی او هزاران کيلومتر با انديشه        دغدغه

ايـن امـر    . ش بـود  ا  های برخاسته از حسودی     آدولفی که کامالً غرق در هنرش و نگرانی       
  .کرد مثل تلنگری ذهنش را تازه می

  .ش در مورد اوضاع سياسی آلمان ادامه داديها به طرح پرسش
  :سارا اضافه کرد

کنـد، راسـِت      تر به سمت راست گرايش پيدا مـی         کنم جمهوری هرچه بيش     ــ تصور می  
م نگران خطـر    ولی زياد ه  . درخواهد آمد  پيمان ورسای    از درِ مخالفت با   ناسيوناليستی که   

اش خواهد    فريبی  عوامبهرحال شماری گوش شنوا برای      راست افراطی نيستم، هرچند که      
  .يافت

  ــ چرا؟
فريبی تنها در حالتی موفق خواهـد بـود کـه توسـط تريبـون و       عوام. ران ندارند  ــ سخن 
راسـت افراطـی چـه    . توانيد اغوا کنيد اغواگر نمی بی. رانی زبردست پيش برده شود  سخن
ـ  ی که شايد بتواند عـده     ي ؟ نظامی روهمی را دارد؟    کس زده را دور     ی از سـربازان حـسرت     ي

شـدن زيـادی زشـت و         بـرای موفـق   اين يکی هم    گوبلز؟  . تر  خودش جمع کند، نه بيش    
  . استوقيحزيادی 

  :نتيجه گرفت. آدولف ـ هـ
  .ــ چه خوب است که هميشه بتوان از مملکت خبر داشت

  .ی اليزابتی بروند و شام بخورند کردند تا به سمت بوفهديگر راه را باز  برای هم
از ميان دو کاکُلِ پوشيده از پر و يک عمامه، آدولف متوجه ساعت يازده و نـيم شـد کـه                     

  ...ی داغ با يک جوان خوشگلي مشغول مباحثه
  .آدولف يک لحظه احساس کرد که قلبش از طپش ايستاد

  !اصرق! معشوق سوئدی! الرس اکستروم! خودش بود
. خواسـت   های سـرخ بااصـرار چيـزی از او مـی            رسيد ساعت يازده و نيم با گونه        به نظر می  
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چـه را او خواسـته بـود          رسيد کـه جـوان آن       هايی نگران به اطرافش افکند، به نظر می         نگاه
  .ها از نظرها ناپديد شدند پذيرفته است، بازويش را گرفت و با باالرفتن از پله

  ...گردند تا روند باال و دنبال اتاقی می ه میآدولف با خود انديشيد ک
  :سارا پرسيد

  ــ مشکلی پيش آمده؟
لبخندی . کرد  اش احساسش را پنهان می      رنِگ چهره     بختانه گريم سياه    خوش. از جا جهيد  

  .زد
 و مربـوط بـه      ...کند  حال می   کردم که من را خيلی خوش       ــ نه داشتم به چيزی فکر می      

  ...شماست
  ــ جدی؟

  . دوست دارم تصوير شما را بکشم.ــ بله
  ی اوفلی؟ ــ با ريخت و قيافه

  .ل ونوسيتر بگويم با شکل و شما درست. شده خارج ــ به شکل اوفلی ازحمام
  .سارا ارغوانی شد

  خواهيد که جلوی شما برهنه شوم؟ ــ می
  .ــ بله

  .کنم میتوانم برهنه شوم که با او معاشقه  فقط در مقابل مردی می. ــ غيرممکن است
  .خواستم اين را هم بگويم ــ می

  .شدن به او نداد آدولف فرصت عصبانی. سارا از جا پريد
  خواهيد بپذيريد؟ ــ چون نژادپرستيد نمی

  ــ ببخشيد؟
  خواهيد با يک سياه بخوابيد؟ ــ نمی

  .داد چنان ادامه می داد و هم آدولف با نگاه کبودش او را پوشش می. سارا زد زير خنده
  ترسيد؟ کردن گريم خواهيد ديد می ا شايد هم از چيزی که بعد از پاکــ ي

  .. ی داريد، آقای آدولف ـ هـي دانم که شما چه قيافه ــ بسيار خوب می
چه طلـب کـرده بـود زيـاد هـم             از جسارت لحن و از برقِ نگاه، آدولف متوجه شد که آن           
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  .غيرممکن نيست
  

*     *     *  
  

  .خيلی افسرده است.  مطمئنم.کند ــ سياست را رها می
کردند،  ی هيتلر را نگاه می   شکسته  ی درهم    گوبلز باناراحتی سايه   ژوزفآدولف مولر ناشر و     
  .شد ی ترگرن خيره می حرکت درياچه زده و بی های غم ها به آب که هر روز ساعت

. تکلفـ   کننـده، پوسـت     شدند، ثابت، له    حرکت بودند، در سطح روی هم تلنبار می         ابرها بی 
ـ زدنـد، بـدون ا      گان در آسمان بال می      حتا پرنده . طبيعت خشکش زده بود    ن کـه پـيش    ي

  .بروند
  :مولر گفت

روز  شـبانه . ــ همسرم ترس اين را دارد که او هم مثل لويی دوم خـودش را غـرق کنـد             
ام و    اش را از او گرفتـه       اسـلحه . خوابـد   ی ما مـی     در اتاق مهماِن خانه   . تحت نظرش دارم  

  .رود تمام شب را راه میشنوم که  می
بايـست بـرای      مـی . تر از هر موقعی به او نيـاز دارد          حزب بيش . ــ مصيبِت بزرگی است   

  .انتخابات رياست جمهوری کانديد شود
  :مولر گفت

ــ هواداران را به صبوری دعوت کنيد، شما بعد از او تنها کسی هستيد که بلديد جمعيت                 
  .را مخاطب قرار دهيد

ی خـوبی از      بايست بپذيرد که ايـن يکـی بهـره          ه گوبلز نداشت، ولی می    ی ب ي مولر عالقه 
سخنوری برده بود؛ او کاريزمای هيتلر را نداشت، ولی درعوض فصاحت و بالغـت و ِلـمِ                 

  .کار را بلد بود
کرد، پيش خود انديشيد      ی بيستم که ترکيبِ ناهنجارِ دکتر گوبلز را بررسی می           برای دفعه 

  .»کند آدم بااستعدادی باشيد ورتان میهايی هست که مجب قيافه«
شـد کـه گـويی جـايی          با توجه به پيکرشناسی گوبلز همواره اين احساس برانگيخته می         

ميان اين کلـه و     هررو    يا کله زيادی بزرگ بود، يا هيکل خيلی کوچک، به         . اشتباهی شده 
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بـر پـا    کوشيد نقش رابط را به عهده بگيـرد،           گردن می . تناسبی وجود نداشت  اين هيکل   
 زيادی بزرگ، زيادی سنگين و زيادی ِگرد را در امتـداد            ی جمجمه تا اين    شده بود داشته  

اش بـه مـاهی    وجـوش   و ُپرجنبمتشنجهيکلِ . بدن حمل کند و نگذارد به جلو فرو افتد     
تـازه،  . کوشد توپ بزرگی را روی سطح آب نگـه دارد           مانست که می    حوض کوچکی می  

در  که     کوتاه  يک پای    :شدی که هيکلش هم تناسبی ندارد      رفت، متوجه می    وقتی راه می  
يافـت و هـر نـوع تقـارن را از             تری می    وضوح بيش  چنبری گرفتنِ شکلی با  انتهای خود   

انداخت، ولـی    اعضای گوبلز آدمی را به ياد حيوانی می     هرکدام از . ساخت  دستور خارج می  
ی   اسـب، سـينه     ی يک کره    ههای گنجشک، کوِن افتاد     هر کدام به حيوانی متفاوت؛ پنجه     

 تيز و رو بـه جلـوی      ی راسو و بينی       ی جغد، چشمان فرورفته     پهنِ يک ميمون تنبل، کله    
 از   فـراری  ی  زاده  شـنيد ايـن حـرام       با اين اوصاف مولر می    . چکاوکی از جزاير گاالپاگوس   

را مورد   خوفناک با دماغِ خميده       فاسدِ جهوِدگويد،    نوح از خلوص نژادی سخن می     کشتی  
 و  Vی به فـرم     ي هيکل و قدرتمند با سينه      ، و ُپزِ آريايیِِ بور، بلند، درشت      دهد قرار می مله  ح

متری پزشکی برای کنتـرل مواليـد اعـالم           های ميلي   دهد، اندازه   های عضالنی را می     ران
بـست و   کنـد، مـولر چـشمانش را مـی     ها جلوگيری مـی  کند و از تولد کودکاِن معلول   می
کـرد تـا از احـساس          صدای زيبـا و گـرم گـوبلز متمرکـز مـی            ی تمرکزش را روی     همه

راِن خيلـی بهتـری از        شايد هم در اصل گـوبلز سـخن       . گيری کند   ند خود پيش  يآ  ناخوش
گی نژادی و نژاد برتـر     ی داشت تا بتوان از پالوده     ي کننده  بايست استعداد خيره    هيتلر بود؛ می  

  .سخن گفت و اين قيافه را هم داشت
  :گی به اوگفت ساده  را خوانده باشد، بهگويی گوبلز فکرش

من عاشق پيشوايمان هـستم،     . چيز ديگر   نه هيچ . هرحال من يک شماره دو هستم       ــ به 
قدر هم اعتقاد داشـته باشـم، اگـر او در رأس حـزب                خواهم به او خدمت کنم، هر چه        می

  .مانم جا نمی سوسياليست نباشد من هم آن ناسيونال
  :مولر آهی کشيد

به اميـد   . ها برش گردانم    ام تا به دنيای زنده      ز خودکشیِ ژلی سعی خودم را کرده      ــ پس ا  
ن که متهم به داشتنِ روابـط       يها و ا     در او، مزخرفاِت روزنامه    جويی مبارزهکردن حس     بيدار

اند که او را خودش کشته اسـت تـا            ن که متهمش کرده   ياند، يا ا    اش کرده   نامشروع با ژلی  
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ی حالت تهاجمی خود را از        همه. فايده بوده   بی. ام  ره، نشانش داده  به سکوتش وادارد و غي    
خواسـتم    اگر برای جلـوگيری از يـک افتـضاح مـی          «: فقط به من جواب داد    . دست داده 

  .»کردم ی خودم نمی ی خودم و با اسلحه بکشمش، اين کار را در خانه
  .گويد ــ درست می
 مجـرم باشـد چـون آن موقـع در           کس بـاور نـدارد کـه او         هيچ. جا نيست   ــ مشکل اين  

خواهـد دسـت از سياسـت بکـشد و در             جاست کـه مـی      مشکل اين . نورنبرگ بوده است  
  .ی خودکشی است آستانه

اگـر سـريعاً وارد     . ايم  قدر به هدف نزديک نبوده      وقت مثل حاال اين     هيچ. ــ تراژدی است  
  .شود ی انتخاباتی شود، برنده می مبارزه
آور آب    دادند، هيتلر بـه افـق مـالل         هايشان را بروز می     گرانیکه مسئوالن نازی ن     درحالی

به مرمر خاکـستریِ    . درياچه برايش حکمِ سنگ قبر ژلی را پيدا کرده بود         . خيره شده بود  
. زد  با آن از عـشق حـرف مـی        . گذاشت  هايش را در ميان می      شد و انديشه    مايع خيره می  

.  خودکشی دختر جوان بوده است     کامالً فراموش کرده بود که بدون ترديد خودش عاملِ        
ی ميـان پيـشنهاد ازدواج و مـرگ، ايـن             بدون درک رابطه  . هيچ احساس گناهی نداشت   

آيا . داد توضيحی بر آن نمی: داد ی ديگرِ رفتارهایِ ژلی توضيح می      حرکِت او را ماننِد همه    
 سـر نـشاط   های از دهند؟ آواز پرنده را؟ مالحت و ناز پرنده را؟ جهش       پرنده را توضيح می   

رامـون او   يی بود که در پ    ي گی  پرنده را؟ ژلی تنها هستیِ کوچک و لطيف و سرشار از زنده           
کرد که بـرای او روح و   اصالً به ذهن هيتلر خطور هم نمی. پراکند  از خود نور و نشاط می     

کرد، نه فقط برای خوِد ژلـی،         فقط گريه می  . ی درونی قائل باشد   ي گی  روانی پيچيده، زنده  
  .برای چيزی که از دست داده بودبلکه 

وقتی که پليس در مورد دالئل احتمالی خودکشی او را مورد پرسش قرار داد، هيتلر هـيچ                 
ن که يـک خـاطره قـديمی تعريـف کنـد، آن هـم داسـتان                 يبرای پاسخ نيافت، به جز ا     

گيری به ژلی گفته بود نه از پيری خواهد مـرد             ی فال   گيری که در جريان يک جلسه       فال
زدند  قدر از خودکشی حرف می ن که با او اينيتازه هيتلر حسابی از ا. نه از مرگ طبيعی و  

ی اساسی    شد که نکته    از نظر او اين باعث می     . گشتند عصبانی بود    و دنبال دالئل آن می    
. گی نخواهد کرد    ديگر با او در آپارتمان بزرگش زنده      . همين. ژلی مرده بود  : پوشيده بماند 
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  ...بقيه. شده بوددلش برايش تنگ 
. کرد  گفت، در همين حال احساسِ سبکی می        هايش می   کرد، از غم    با درياچه صحبت می   

نـه  . می، بعد از ژلی، او ديگر هرگز زنی را دوست نخواهد داشـت              بعد از می  . ديگر زن نه  
کاوانه   گيری کند ــ اَه به اين وسواسِ روان         خواست از خودکشی ديگری پيش      ن که می  يا

ـــ، نـه، او ديگـر بـه زنـی      !  دنبال اين است که منطقی برای رفتار زنان بيابد   که هميشه 
مشيت بر اين قرار گرفته بـود       . عشق نخواهد ورزيد چون متوجه پيامِ سرنوشت شده بود        

کار   با پشت . خواست  چنان بکر و مطهر می      او را هم  . که هر بار معشوقانش از او دور شوند       
انداخت، او    آورد، او را در مسيری که بايد می          پديد می  وحوش او خال    بينی در حول    و روشن 

  .آلمان: داد کرد که راهش را برود، تنها افق او را در مقابلش قرار می را تشويق می
در اصل، برای درک موضوع خيلی از خود کُندی نـشان داده            . هيتلر نفس عميقی کشيد   

 شده بـود، مـوقعی کـه شـاهد       اش به او نشان داده      گی  ساله  چيز در همان هجده     همه. بود
ی زندگيش را در گوشش زمزمـه کـرده بـود، ولـی او                سرنوشت همه .  بود رينزیاجرای  

اوه بلـه،   «. دانـست   حاال ديگر گفتارها را از حفـظ مـی        . جرأت فهميدن به خود نداده بود     
دارم، از نخستين روزی که شروع        با مهری شورانگيز، محبوبم را دوست می      . دوست دارم 

ها واقفم    مان در گذشته    ها، بر بزرگی    شيدن کردم، از همان روزی که عظمت ويرانه       به اندي 
گشته، تهی ازافتخار،     ده، تحقيرشده، مثله  يخورده، آزارد    محبوبم شکست  آن زمان که  . کرد

ی زنـدگيم را وقفـش        همـه . آورد  مفتضح و تمسخرشده، اين عشق وجودم را به درد می         
خواهم او را بر سـرير و تـاج و            ام، می   را به او دادم، توانايی    ام    کنم، فقط برای او، جوانی      می

، رم کـافی بـود بـه جـای          »!! است مردانی، محبوب من،      می. ی جهان ببينم    تخت ملکه 
  .آلمان بگذاريم تا مسير هيتلر را بشناسيم

ی  تواند برنده  دانست که می    می.  نازی از سکوت او نگران است      تشکيالِتمی دانست که    
فعـالً داشـت    . دانست که اين کـار را خواهـد کـرد           می. رياست جمهوری باشد  انتخابات  

ی نيروهايش را پيش از برخاستن مجدد و به ديگران فهماندن که برای نبرد تا چـه                   همه
کـرد تنهـا مـوقعی کـه نزديـک بـوده        وانمود مـی . آورد  ميزان محتاج او هستند، گرد می     

  .افته استيز تمامی از دست بدهد، خود را با کنترلش را به
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*     *     *  
  

  :اش را به بوم نقاشی دوخته بود، پرسيد نيومن نگاه شيفته
  خواهی اسم اين تابلو را چی بگذاری؟ ــ و می

  .ديکتاتور باکرهــ 
  .ی نقاشی نزديک شد پايه مويی باريک و ابريشمی برداشت و به سه آدولف قلم

  ..ر باکره توسط آدولف ـ هـديکتاتو. نويسم ــ بيا، تيتر را داخل کادر می
اش نوشـت، دورتـر رفـت تـا بـه             گانه  ن که کلمات را با خطوط گرد و تقريباً بچه         يبعد از ا  

  .قضاوت بنشيند
  .برانگيز شده بود موفق به اجرای ترکيبی تعجب

ی به رنگ موم، اخته، ميان پاهايی صاف و بدون هـيچ مـويی بـر                ي مردی برهنه با چهره   
. ی موش داشتند    ی در اندازه  ي رفت که قدوقواره     از مردم راه می    پوست تنش روی جمعيتی   

پخـش شـده بـود، بـه     روی آن شـان   های کوچِک سياهی را که خوِن تن    قربانيان پرچم 
 از افرادی از هر رنـگ، انـدازه، نـژاد و            ندشده ترکيبی بود     مردماِن له  .اهتزاز درآورده بودند  

پيکر شباهت داشتند، دوتايی که ميـان         ود غول زيبايی؛ حتا دو نفر ميانشان بود که به موج        
ی راسـت آسـمان،       اسرافيل در زاويه  های   فرشته. کرد  شان می   انگشتان پايش داشت خفه   

 گرفتـه شـده بـود،        آنهـا  ، ولی با مشِت تهديدآميزی که به سمت       ندديدم  بر صور خود می   
  .نزديک است آنها نيزديدی که نوبت نابودی  می

  :نيومن معترض گفت
  .يه يک نوزاد استــ شب

کنـد، از جـا       دستش را دراز مـی    .  از يک نوزاد خودخواه نيست      چيزی بيش   هيچ. دقيقأــ  
 هيواليی است   ابتداانسان در   . برد  چيز را به سمت دهانش می        و همه  کند خرد می کند،    می

ی شـروع مـستبدی    ما همه در لحظه   . ادراکی از ديگری در او نيست     فاقد شعور و بالطبع     
مـان    ، اهلـی  مـان گذاشـته    تضادها و تناقضاتی که در مقابل     گی است، که با       زنده. يما  بوده
  .کرده

  ــ موسولينی است؟
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تواند روی زمـين   ، ولی نه بدترينی که میدرست. ــ اصالً، موسولينی يک ديکتاتور است   
 ، زن دارد، چندين معشوقه، بچه؛ او يک نَرِ التـين          پايی در واقعيات دارد   چون هنوز   . باشد
  .است
  .تواند وجود داشته باشد خواهی بگويی که حتا بدتر از موسولينی هم می ــ می

  .تصور استقابل ــ يا شايد هم استالين؟ بله، نيومن، ممکن است، از منظری تئوريک 
دانـست کـه دوسـتش ضدکمونيـستی      می. نيومن ناسزا به استالين را به روی خود نياورد      

از سـفر سـوم بـه مـسکو حـسابی مـردد بـود، حـاال                 ناپذير است، خودش هم بعد        آشتی
  .سروته شود ی بیي خواست بعد از بازگشت از سفر و ديدار مجدد وارد مجادله نمی

  :آدولف پرسيد
  ــ يازده را ديدی؟

  . غيرطبيعی آمد...اما به نظرم کمی. گی کرديم ــ بله، کمی هم ُپرچانه
  :آدولف با غرور گفت

  ــ نه بابا؟
کاری، َسروِسری با سارا روبنشتاين داشـت،     ه بدوِن هيچ تالشی در پنهان     ها پيش ک    از ماه 

اش  کند، ساعاتی که با معشوقه تر ارضايش می چيزی بيش دانست که چه خودش هم نمی 
ی   هرگز جرأت نکرده بود آشکارا به اين رابطـه        . گذراند يا حسودیِ ساعت يازده و نيم        می

اش شده    ری اتفاقی متوجه چشمان سرخ از گريه      ی بگيرد، ولی آدولف چندبا    ي آدولف خرده 
. ن در حال جوشيدن است   روداد او از د     بود، انقباض آرواره و حرکاتی عصبی که نشان می        

گذراند، گويی تـنِ خـود را         رنگ می    و بلونِد سه   بلند قد  درعوض در لحظاتی که با سارای     
چـشيد،   ر را از نو مـی يناپذ نیبي داشتنیِ پيش بازيافته بود، طعمِ پيکر زن و اين بازیِ دوست 

  . استبری دهی و کام کامی که فقط به قصد ي  هميشه تازه بازی
  .نيومن باناراحتی گفت

  ...دانی؟ حقش نيست که با او ــ يازده دختر خوبی است، می
گی   حالی احساس زنده    گی، با خوش    به همين ساده  . کنم نيومن   بودن می   ــ احساس زنده  

  .کنم، تازه يادم آمده که وجود دارم  يازده خيانت میاز موقعی که به. دارم
  .تر هم بودی موقعی که تازه با هم آشنا شده بوديد تو خيلی سرزنده. ــ درست نيست
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يازده بهـايش را    . خودم را در کار تخليه کردم     . تمام شد ــ قبول دارم، موفقيت به ضررم       
  .ی اول را زد هی ما او بود که ضرب پرداخت، ولی فراموش نکن در رابطه

  ... چيزی اين را ثابت می ــ چه
  .ساعت يازده و نيم ُپرسروصدا وارد آتليه شد

چـی رو شـنيدم، ولـی اصـالً      شه ازت خواهش کنم، ما رو تنها بذاری؟ همه ــ نيومن می  
هرحـال مـن دفـاعی        تازه به . تونم اين کار رو بکنم      خودم می . خوام از من دفاع کنی      نمی

  .کنم مله میندارم بکنم، من ح
  . آتليه را ترک کرد و به نرمینيومن بدون گفتن کالمی تقريباً روی نوک پنجه

اش را رو به او باال گرفـت، چـشم در             روی آدولف جا گرفت، چانه      ساعت يازده و نيم روبه    
  .چشمش دوخت

  .يا اون يا من: بايد انتخابت رو بکنی. شه ادامه داد جوری نمی نيگه ايــ د
  . وجود آدولف را در بر گرفتبخشی گرمای رضايت

ــ اين چه اولتيماتومی است؟ مگر من از تو خواستم که ميان رقاصت و مـن انتخابـت را    
  بکنی؟
  . اين کار رو کرده بودیتخواس ولی خيلی دلم می. ــ نه

  کردی؟ ــ جدی؟ تو هم انتخابت را می
  .ی ترديدي بدون لحظه. کردم ــ تو رو انتخاب می

پريد و  خواست می ی که در بياِن اين جمله داشت، آدولف دلش میي تهاجمیرغم حالت     به
  .داشت شده از خشمش برمی هاي سرخ ی از گونهي بوسه

  !يا اون جهوِد آلمانيت يا من: ــ خب حاال ديگه بازی بسه، انتخابت رو بکن
  .ی ترديدي تو بدون لحظه. ــ خب معلومه تو، يازده

به لکنـت   . ک شد؛ جرأت نداشت شادی بزرگش را باور کند        چشمان زِن کوچولو ُپر از اش     
  .زبان افتاده بود
  گی؟  راست میواقعاًگی؟  ــ راست می

  . خب، انتخاب من تويی...ــ بله، سارا زن خوبی است، خيلی هم خوب، اما
دختر فاصله گرفت و به آغوشش پريد، پاهايش را دور کمـر آدولـف حلقـه زد، بينـی در                    
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  .تش را غرق بوسه کردمقابل بينی و صور
  :گفت
  .دار بشم ازت بچهخوام  ــ می

  جا؟ همين االن؟ طوری؟ همين ــ همين
  .ن که با او به هم زدیيبه محض ا. ــ نه

  .کردن به لحظات سختی که با سارا خواهد داشت، صورتش در هم رفت آدولف با فکر
  :ساعت يازده و نيم گفت

  .دم ــ باشه، خودم ترتيبش رو می
  ...خودم بايد. ک ترسوی بزدل نيستمي من که .ــ نه

کنم چون زنم از مـن خواسـته؛    ترکت می«: بينم ــ بله، از همين حاال دارم صحنه رو می 
ن که مث دوتا دوست خوب از هـم جـدا           يحاال واسه ا  !  خب ».خواستم  متأسفم، من نمی  

. نـه، نـه، خيلـی ممنـون، مـن ديگـه حاضـر نيـستم               . خـواب   شيم برو بريم توی رخت    
حاال ديگه بگذار هر دومان با هم به عنوان الشی  . ن تقسيم کردم  وکافی با ايش    ی  اندازه  به

  .رم خودم می. معرفی شيم
از . دردسـت   برسـر و دسـتکش      پوشيده، کاله   سرعت برگشت، لباس    از آتليه خارج شد و به     

ی خارج کرد و به حالتی بسيار طبيعی بـه سـمت آدولـف              ي اش تپانچه   کيف سياه مخملی  
  .گرفت

  .ــ روی تخت دراز بکش
  ــ ببخشيد؟

  .ــ آدولف بحث نکن، وقت ندارم، روی تخت دراز بکش که بتونم ببندمت
  ...ــ آخه

م، ديگـر   های خيلی سـختی رو از دسـت تـو گذرونـده          من ماه . ــ آدولف کفرم رو درنيار    
نم، پـس   ت برسـو    اعصابی برام باقی نمونده، هنوز يک امانتی مونده که بايد به معـشوقه            

م را داغ نکن و فوری به حرفم گوش کن وگرنه منِ ناشی بـا ايـن                   کنم، کله   خواهش می 
  .دراز بکش. کنم هردم که اصالً بهش عادت هم ندارم يه کاری می مزن

ی تخت بست، لبان او را بوسيد و در را پـشت              های کله   ن که محکم او را به پايه      يبعد از ا  
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  .رفت. سر خود بست
توانـست   پشت مانده بود، کامالً از هر حرکتـی عـاجز شـده، تنهـا مـی        آدولف سيخ روی    

  .راحتی نفس بکشد به
  .کنارش روی تخت نشست. دو ساعت بعد، ساعت يازده و نيم برگشت

ی مـن      انـدازه   گفت که تو رو دوست داره، ولی ظاهراً غيرممکنه تو رو به           . ــ سارا فهميد  
  . احمقی نيسدختر. از بازی کنار کشيد. دوست داشته باشه

  :پالتويش را درآورد و به لحنی شاد اضافه کرد
  ... فقط يک چاقو...خب. ــ البته اين رو هم بگم اسلحه نداشت

  .درآورد و روی تخت آمدتماما از تن ش را هاي لباس
  ــ خب، اين بچه، درستش کنيم؟

  کنی؟ ــ دست و پايم را باز می
  .ديگه نه. ــ نه

آدولـف  . شـان را از نـو تجربـه کردنـد           ه و نيم و آدولف عشق     های بعد ساعت يازد     در ماه 
 تـا  ...ی بسيار صميمی به سارا نوشت که در آن توضيح داد، که اگر يـازده بخواهـد   ي نامه

هرحـال در هـيچ شـرايطی يـازده را            ن که به  ي و ا  ...موقعی که يازده در زندگيش هست     
  ....ترک نخواهد کرد

آدولف غرق در شادی، تـصور کـرد   . ازده دست داد ي ، استفراغی ناگهانی به   1929در بهار   
  .که باالخره او حامله شده

. او را به مطب دکتر توبون برد، دکتری که بهترين تشخيص را در سراسر پاريس داشـت                
گير و بداخالق منتظر بود دکتر اين خبـر    در سالن انتظار نشسته و درست مثل آدمی بهانه        

  .و بدهدبخش را که پدر خواهد شد به ا شادی
يـازده  . دکتر توبون سری از الی در بيرون آورد و از او خواست به داخـل دفتـرش بـرود          

  .پوشيد جا نبود، در اتاق کناری داشت لباسش را می آن
ی از سـل مبـتال      ي همسرتان به نوع بسيار پيشرفته    . ، بايد خيلی شجاع باشيد    . ــ آقای هـ  

اسـتش را بـه شـما گفتـه باشـم، فکـر       ن که ر يبرای ا . بين نيستم   من اصالً خوش  . شده
  .گی در پيشِ رو داشته باشد کنم مدت زمان زيادی از زنده نمی
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  .تر شود کرد که هرچه خواستنی اول کاری می

بـرای  . همـواره نـامطمئن   .  آينده زمانی دور در  همواره برای   . گذاشت  با کسی قراری می   
شـمارش    هـای بـي      کرده بود که مسئوليت    تر خودش شايع    کردن هرچه بيش    تر  خواستنی

دانـد؟ ناگـاه، ديگـر        دروغ است ولی کی مـی     . اش شود   تواند موجب لغوِ وعده     همواره می 
کـه  . کـشيد   هيتلر نبود که در انتظار جمعيت بود، بلکه جمعيت بود که انتظار هيتلر را می              

  .آرزوي وصالش را داشت
کـرد کـه محـل     اصرار مـی . کرد میبه نمايشی بزرگ تبديل روز موعود، ظاهرشدنش را     

پـرچم، پالکـارد، رديـف       همـه جـا    خارج شود؛    اش عادیجلسه، هرجا که باشد، از حالت       
اش را از او گرفتـه    حالـت عـادی  ها، پروژکتور ها، بلندگو ها مخروطی از تريبون  ها،    صندلی

 .گذاشـت  مـی شـده     يافته و افسون    شده، آرايش   يی مسخ   گی   روزمره قدم به بودند؛ جمعيت   
دقـت زمـان الزم       به. کرد  ريزی می   ش را برنامه  تأخير. گذاشت می انتظار   درها را     بعد، آن 
ن که  يصبر شود را محاسبه کرده بود، بدون احساس ا          ن که جمعيتی عصبی و بی     يبرای ا 

داند که در اين شرايط ورود سريع بـه جلـسه و              می. اند و يا خشمگين شوند      تمسخر شده 
  .حلی است ايستادن روی تريبون راه

اش   داند کـه بايـد بـا انـرژي          می. اند و عصبی    حرکاتش دقيق . جنبد با شتاب و سريع می    
ش در سـکوت و     ی تمثـال و تـصاوير       جمعيت تنها بـر پايـه     . ديگران را به تعجب وادارد    

 در  ؛تصاويری که با دوستش هوفمان تهيـه کـرده بودنـد          همان  . شناسند آرامش او را می   
بايست در چند ثانيـه کيفيـاتی         حاال، می . ورز معرفی شده بود     هها فردی متين و انديش      آن

تـوان همـه را متحيـر کـرد، بـه             گونه است که می     اين.  از خود به نمايش بگذارد     متفاوت
هـا روی   دانـد، مـدت   او خود اين را مـی . ی جمع خواهی بود     چنين بهايی است که ستاره    

های متفاوت در يـک   افراط و تفريط زيستیِ مهتنها . های سينما مطالعه کرده است      ستاره
راند چـون   گرتا گاربو بر جهان حکم می  . ی مردم را به او جلب خواهد کرد         فرد توجه توده  

 که  بلند قد ی زنی     ی آنتيک، با حرکاِت دستپاچه    ي  پيکره طرازِ همزيبايی ُپرنخوتش، ادبش،    
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 دارد به زمـين   رقاصی ناشی که همين حاالیها کشد، راه رفتن  خجالت میتسلِط خوداز  
ی  يند، گردِن کـجِ پرنـده     آ اش که به نظر زيادی حساس می        های احساساتی   افتد، نگاه   می

بعد : کرد  ها کار می    ی همين تناقض    هيتلر در زمينه  . ها هستند   ی تناقض   ، مجموعه زخمی
زير با چشمانی به آبـیِ درياهـا،          گويی سربه   چون پيش   هممعرفیِ خود از طريقِ تصوير      از  

ـ  رفته و غرق در رؤياهای زيبا، حاال در واقعيت و در حضورِ جمع انرژی               ی ازحال ي قيافه ی ي
دارد طوری که بـه حاضـران ايـن         آلود از خود عرضه می      بنيادبرافکن، گزنده، استادانه، تب   

  .رود ناپذير در درون او فراتر از وجودش می دهد که نيرويی شکست حس دست می
  . تازه مقدمات کار استها اين. مقابل جمعيت. جاست اين

بـزرگ چـرا    است  شود؛ هيتلر معشوقی      زن است؛ زن دير ارضا می     يک  چون    جمعيت هم 
گـذارد،    ها را در اختيار مـی       از همان ابتدا مضامين و ايده     .  ديرارضاتر است   از او نيز   که حتا 

.  بيـاورد  حـالش خواهـد سـر       مـی . دارد  اش مـی    نگـه . دهد  طولش می . اندک اندک ولی  
در . دارد  ها نگه مـی     تهاجماتش را برای ديرتر   . که جمعيت خود را بر او بگشايد      خواهد    می

  .ناپذير گی قوی خواهد بود، شهوانی و خسته. گرم شدوقتی که حالی که 
راز موفقيـت   . فريب  کشی؛ در سياست عوام     نرِ تخم گويند اسبِ     ورزی به اين می     در عشق 

  .ر طريق استکردن ديگری به ه دن به راضیيشيدر اين کار اند
خواهـد    مـی جمعيت  . زند  جمعيت دست می  . دارد  کم جمعيت را به ارتعاش وامی       هيتلر کم 

کند تا خودشان پيش بروند،       انگيزد، ول می    جمعيت را باز هم برمی    او  . شرکت داشته باشد  
 جلـوگيری    جمعيـت  گذارد تـا از فريـادزدن       دارد، دهانش را روی دهانش می       شان می   نگه
جمعيـت  : دارد  را برمی جمعيت  بند    کشد، دهان   ، خود را کنار می    د می کند  او آمد و ش   . کند

  .آيد به وجد می
  چی؟ به اين زودی؟. زده است جمعيت حيرت. کند تهاجمش را شروع میاز نو 
او ادامـه   . زنـد   جمعيت فريـاد مـی    . آيد  جمعيت به دنبالش می   . کند  پافشاری می . رود  می
  .دهد می

 جمعيـت . دهـد  آهنگش را تغيير می او ضرب. دهد ت سر می  های حاکی از لذ     جمعيت ناله 
. ضربان قلب باال رفته   . دهد ريتِمش را تغيير می   او  . ست  زمان شاکی    هم رود و  به اوج می  

  .شود جمعيت ارضا می
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جمعيـت قـانع    . اش را ندارد    جمعيت ديگر توانايی  . نه. دهد  او بدون اندک تأملی ادامه می     
کند و    او پافشاری می  . چرا. کس بهتر از ديگری نيست     هيچ. جمعيت فهميده است  . شده

هايش تحت انقياد درآمده،      حاال خواسته . کند از نو او را دنبال می     در عين تعجب، جمعيت     
به او تعلق دارد، او مرادش است، هرچه بخواهد با اين جمعيت خواهـد              اين جمعيت   ديگر  
ی اين جمعيـت   او بهترين خاطرهی اين جمعيت است، چرا که         او زماِن حال و آينده    . کرد
  .است

  .و باز هم، بازهم باز هم. شود جمعيت باز ارضا می
 ارگاسم را تشخيص بدهد، خود را کـامالً         نقاِط اوجِ تواند    حاال، ديگر اين جمعيت حتا نمی     

  .زند تنها فرياد می. در اختيار قرار داده
بندد که    ا او پيمان می   زدن اين جمعيت است، جمعيت هم ب        در زمانی که او مشغول شخم     
  .تو هرگز از اين پس بی. با تو. بله. هرچه او اراده کند خواهد کرد
  .شود کشد و از ديده پنهان می به طور ناگهانی بيرون می

  .کند ناگاه احساس درد می جمعيت به
برای بازگشت به حـال عـادی جمعيـت         . شود  در مقابل اين درد صدای موسيقی بلند می       

  .گردد به جهان عادی باز می. خوانَد میسرود 
  .او بازخواهد گشت. بنديم پيمان می. بله

پرد تا به شهر ديگـری      سپس، به داخل هواپيمايی می    . هيتلر به داخل اتومبيلش پناه برده     
  .برود که در انتظار اوست

  .شود کند، اما خودش ارضا نمی جمعيت را ارضا می
ـ شوند، بدون ا    ا می شمارد که به اين سرعت ارض       ها را خوار می     آن ن کـه خـودش ارضـا       ي
  .شود

  .کند ها حس می و در تحقير آنان خود را فراتر از آن
  .کند و در تحقير آنان قدرت را برای خود حفظ می

  .يابد که ساعتی ديگر از نو آغاز کند اش توان آن را بازمی سردی و در دل
  

*     *     *  
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  .رنگ در خيابان دو بوا صبحی کم

وآمد تلخ و در سکوِت مأموان اجرا را داخل حيـاط دنبـال    اش رفت از پنجره. آدولف ـ هـ 
با خود  را   همراه ساعت يازده و نيم       اش با  روزهای خوش های    ی نشانه   ها همه   کرد؛ آن   می
  .بردند می
  »...به شرطی که طاقتم ياری کند تا«

شـان    اران غيب ی خريد    بحران اقتصادی کمر بازار هنر را شکست، عمده        1929از ابتدای   
تری   های مطمئن   گذاری  گان دنبال سرمايه    يافته  نجات. شان بربادرفته بود    زده بود، سرمايه  

کـردن    ناشدنی، که هنـوز توانـايی خـرج         از نقاشی مدرن بودند و معدود ميلياردرهاي خلع       
آدولف ديگر هيچ فروشـی     . ها کاهش يابد    داشتند، منتظر فرونشستنِ تورم بودند تا قيمت      

  .کرد ش را پرداخت میيها بايست بدهی حال می ، ديگر در بورس نبود و باايننداشت
  »...به شرطی که طاقتم ياری کند«

جا کـه او ديگـر تـوانی       از آن . شان بداند    يازده چيزی در مورد تباهی     تمايل نداشت آدولف  
بـل او  شان را در مقا گی  نداشت، آدولف کوشيده بود روالِ زنده بستر بيماری برای خروج از    

خانه، از پشت در اتاق او کامال از مبل و اثاثيـه            خبر نداشت که    يازده  چنان حفظ کند؛      هم
ی زيادی به سـاعت يـازده و نـيم            کاران تنها زنی که عالقه       و از جمع خدمت    تخليه شده 

. داشت هنوز در خدمتشان باقی مانده، هرچند از سه ماه قبل حقوقی دريافت نکـرده بـود     
  .تمام توی آتليه را امروز صبح برده بودندحتا تابلوهای نا

  :آدولف بر سر مأموران اجرا فرياد کشيد
  خواهيد بکنيد؟ ها ديگر چه می ــ تابلوهای ناتمام، با اين

گويی هريک از کلمات را همچـون آب نبـاتی در    نرم و لطيفش،     وکيل پليسو با آن تلفظ    
  :، گفتمکيد دهان می
  .ها نقاشی کند تواند روی آن ؛ باالخره يکی میشان به قيمت بوم نقاشی ــ فروش

عـدلی در  اعتـراض؟ خـب کـه چـی؟       . شدن هم نداشت    آدولف ديگر حتا توانايی عصبی    
در درونش ديگر جايی برای چيـزی       . تازه بدتر از اين هم هست     . دانم  ، می کائنات نيست 

ـ     ی که به اين موجود کوچک   . جز غصه نداشت    بـود گـی     ش سرشـار از زنـده     ي تا چنـدی پ
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  .رفت میانديشيد که در اتاق کناری رو به خاموشی  می
  توانم با شما صحبت کنم؟ ــ می

  .آدولف از جا پريد
  .در انتهای سالنِ سرد و برهنه دکتر توبون ايستاده بود

هـای رسـمی و       ی ايـن شخـصيت      همـه . پزشک، مأمور اجرا  . دکتر توبون، وکيل پليسو   
شـان    پوش و سبيلی کـه نـشان از جـديت           ياههای بزرگ و چاق سراپا س       پذير، فُک   تبادل

ی است کـه اعـالم      ي داشت، صدايی آرام و ماليم، با زنگی که کامالً خالف جهِت فاجعه           
هـا پـيش،      وآمدهايـشان از هفتـه      رفـت . دهشت. وحشت. ادب. حزم و احتياط  . کنند  می

ه را چـ  تکه هـر آن  جنازه، هربار تکه    درست به همان نظم و ترتيب و اثرگذاری يک تشييع         
گـی    اش با يازده، اميد زنده      گی  برد، زنده   کند و می    گی برايش عزيزترين بود می      که در زنده  

  ...با يازده
  .ــ آمدم که به شما بگويم چند ساعتی بيش برای همسرتان باقی نمانده

  !ــ نه
 احتـرام   دشـوار ، من به شجاعت و عمق احـساسات شـما طـی ايـن دوران                . ــ آقای هـ  

او ديگـر قـادر بـه       . بايست حقيقت را برايتـان بگـويم        حترامِ رفتارِ شما می   به ا . گذارم  می
  .امروز را به پايان نخواهد برد کشيدن نيست؛ او نفس

ها قبل نگـرانش بـود،    د که از ماهيشن ی را میي سرانجام جمله. سرش را به پنجره چسباند 
عليه آن گرد آورده     را   اش  ها با آن مبارزه کرده بود، تمام انرژی و عشق            که مدت  ای جمله

. تمـام . هـا کمکـی نکـرده بـود         کدام از آن    هيچ. همه نابود شده بود   . و به کار گرفته بود    
  .هرحال به وقتش، سر ساعتش مرگ فرا خواهد رسيد به

  .شدن است ی راحت  به منزلهواقعاًبايد توجه کنيد که برای همسرتان اين .  ــ آقای هـ
تـر    اش، ضعيف و ضعيف     رويی  ی خوش    جسارتش، با همه    همه  طفلی يازده کوچولو با آن    

کرد و حاال داشت سـاعات آخـرش را مقابـل تـابلو، تنهـا                 شد و حتا شکايتی هم نمی       می
ـ  تابلويی که مأموران اجرا بـا خـود نبـرده بودنـد، تـصوير خـودش در انـدازه                   ی بـزرگ،   ي

  .گذراند می
رون يـ از خانـه ب  . نـدارد  و ديگـر طاقـت       شود زيربارِ غم کمرش خم می    آدولف حس کرد    
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آمـد کـه سـاعاتی را بـا           ها به نيومن برخورد که مثل هر روز داشت می           پله  روی راه . دويد
  .ها بگذراند آن

من يک کار ضـروری     . به اتاقش برو  . اش نمانده   گي  تر از زنده    ــ نيومن چندساعتی بيش   
  .دارم

  روی؟ ــ کجا می
  .ــ بايد برم
  !برگرد! ــ آدولف

  .برای اوست. عــ يک کار سري
در . کـرد   هايش را قطع نمـی      زده اشک   باد يخ . دويد  روی خاکستری می    آدولف روی پياده  

فايده برای خـودش کـه    پايان و بی کرد، چيزی بی گی و نيروی زيادی حس می       خود زنده 
  .ی آن را به يازده بدهد خواست همه می

سرعت طبقـات      پريد و به   12ی   با رسيدن به خياباِن دبورد والمور با عجله به داخل شماره          
ن که اجازه دهد زنـگ درِ خانـه   يبا نگرانی و به دفعات متوالی زنگ زد، بی ا       . را باال رفت  

  .داد چنان روی آن فشار می نفسی تازه کند، هم
 های روی پاگرِد پلهبا ديدن آدولف . دوشامبر، باالخره در را باز کرد   الرس اکستروم، با رب   

کنـان بـازويش را       به عقب برداشـت، امـا آدولـف التمـاس         اش از ترس قدمی       خانه
  .گرفت

  .خواهد که شما هم باالی سرش باشيد دلم می. يازده در حال مرگ است. ــ بياييد
  ...ــ ولی

خـوب اسـت کـه بـرای       . او شما را دوست داشـته اسـت       . ی با شما ندارم   ي ــ نه، دشمنی  
اند در کنـار خـود داشـته           گرفته اش، دو مردی که او را در آغوش         گي  آخرين ساعات زنده  

  .باشد
  ...ــ ولی

بـا  . آدولف نگاهی به پاهای لخت و زيبای رقاص انداخت که گويی شکنجه شده بودنـد              
يـازده  .  ولی مهـم نيـست     ...عجب اين بابا چه احمقی است     «ديدن پاها با خود انديشيد      

  .»دوستش داشته است
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يچيده بود، از پـشت الرس اکـستروم        ی که به دور کمرش پ     ي ی با حوله  ي مرد جوان برهنه  
  :آلوده پرسيد رسيد و با صدايی خواب

  ــ چه خبر است؟
  .رقاص جواب داد

  .ــ هيچ، اين شوهر يک دوست است، برگرد برو بخواب
  .خوشگل غيبش زد جوانک بچه

  :الرس اکستروم گفت
کـه  او از مـن خواسـت       . ام  من هرگز معشوق همسر شما نبـوده      . کنيد  ــ شما اشتباه می   

  ...طور تصور کنيد تا کاری کنم که شما اين
  ــ تا؟

  .ــ تا شما را به حسودی وادارد
دو دروغ در . دو دفعه نـه . نه، اين ديگر نه. نفسش بند آمده بود. به ديوار تکيه داد آدولف  
به او قبوالند که پيش از او مردان زيـادی را تجربـه کـرده اسـت، تـا                  . گی يازده بود    زنده

ـ کردنش به ا    و سپس قانع  . گی او ترسی به خود راه ندهد        زهيآدولف از دوش   ن کـه بـه او      ي
 او تنهـا بـود؟ تنهـا مـرد تمـام            ...پس. اش بيدار کند    تفاوتی  کند تا او را از بی       خيانت می 

  ...اش؟ يازده گي زنده
  ...يد داخليخواهيد چيزی بنوشيد؟ بفرما ــ حالتان خوب نيست؟ می

 ...يـازده .  آمد و مثل شهاب شـروع بـه دويـدن کـرد            پايينها را چندتا چندتا       آدولف پله 
. يـازده . ترسـيد   از اين پس از دختـر مـی       . بايست که حتا يک دقيقه را از کف بدهد          نمی
 نه، حقـش نبـود ايـن را از او           ...همه   اين ...همه وفاداری   اين. همه عشق از روز اول      اين

  .بگيرند
د، عاشقانه دسـتان کوچـک و مرطـوب         به درون اتاق ظلمانی پريد و روی تخت فرو افتا         

  .بوسيد يازده را می
  ... عشق کوچولوی من... ــ يازده

  .شدم گه داشتم نگران میيــ ِاه، کجا بودی بوش من؟ د
  ... االن از الرس شنيدم که...ــ االن
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  .گرمم کن. ــ ول کن بابا
ـ  يازده را در آغوش گرفت؛ اصالً وزنی نداشت، هيچ   ار بـا او حـس   کدام از حاالتی که هرب

چون زنی عاشق به او چسبانده بود، زنی که همواره            اما زن، خود را هم    . کرده بود، نداشت  
  .اين پيکر را دوست داشته بود

  ــ حسابی خنديديم، نه؟
  گويی؟ زنی؟ چرا از گذشته می ــ از چی حرف می

  .دونم من می. ــ ساکت
  :های شديد تکرار کرد رغم سرفه سرفه کرد و به

  بی خنديديم، نه؟ــ حسا
  .زحمت توانست چند کالمی به زبان بياورد آدولف ويران از احساساتش، به

  .حسابی خنديديم. ــ درسته
ترسيد او را در آغوش بفـشارد، بـيمِ آن داشـت خُـردش                 نداشت نگاهش کند، می    جرأت
  .کند

  .کنی گه پيدا نمیييکی مثل من د. ــ بوشِ من بايد به آينده فکر کرد
  . ساکت شو...ــ يازده

ـ  حـال موجـب سـرفه       با عصبانيتی که ديگر توانش را نداشت، که درعين         ی طـوالنی در    ي
  :دقايقی طوالنی شد، گفت

  !شم ــ هروقت دلم بخواد ساکت می
ترسـيد    آدولف در نور ضعيف اتاق اين پيکر کوچک را در بازوانش گرفته بود و هر آن می                

  .ی حياتش گسسته شود که رشته
  .خواستی به من بگی کنم، يازده، بگو چی می هايت نمی فتی با حرفــ ديگر مخال

  .چشمانش داشت از حدقه درمی آمد. زحمت نفسش را جمع کرد دختر به
  .گی کنی تو بايد نقاشی کنی، بايد زنده. خوام خودتو به قضا و قدر بسپری ــ خب نمی
  .؟ نه بدون تویطور ــ ولی چه

  .ــ به باالی سر تخت نگاه کن
  .کرد های مقطعش اصرار می  با نفسيازده. فهميد ولف نمیآد
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  .ــ منو ول کن و برو پشت سر تخت رو نگاهی بکن
هـای    آدولف باالی سـر تخـت رفـت و پـرده          . ی فانوس را کمی باال کشيد       نيومن شعله 

پريده به    جا سارا روبنشتاين را ديد، نگران، افسرده و درهم، که رنگ            ضخيم را کنار زد، آن    
  .ی تکيه داده بودديوار

  ــ سارا؟
  :يازده گفت

البتـه  . م بياد   برای همين ازش خواسته   . تونی پيدا کنی    ــ بعد از من بهترين کسی که می       
  .کنم آيی، رو تو حساب می ، ولی تو کمی براش عشوه میتاو موافق نيس

 او چشمانش را  . شان ديگر هرگز نديده بودش      آدولف به سارا نزديک شد، از موقع جدايی       
  .آمد گرداند ها به داخل می ی پنجره های بسته دری رمقی که از پشت به سمت نور بی

  .با صدايی خالی از زنگ زمزمه کرد
موقعی که  . اش را با من از سر گرفت        ن که متوجه شد بيمار است، رابطه      يــ يازده بعد از ا    

  ...من. ام تو نبودی بارها به ديدنش آمده
کـرد،   وقتـی نگـاهش از روی تخـت گـذر مـی           ناگهان  . ندسارا کوشيد به آدولف نگاه ک     

  .ی از نگرانی چشمانش را در خود گرفتي شعله
  .آدولف برگشت
  .يازده مرده بود. دير شده بود

  
*     *     *  

  
  .او صدراعظم جديد آلمان شده بود. هيتلر برنده شده بود

پاگون، هـوچیِ آبجوفروشـی،     هنرمنِد ناکام، ولگرِد خيابانیِ سابق، سرباز ناتوان در گرفتنِ          
ی اداری،  شده به لطِف يـک حقـه   ی جمعيت، اتريشیِ آلمانی کودتاچیِ اپرا، معشوقِ باکره   

  .گرفت ترين کشورهای اروپا قرار می در رأس يکی از ثروتمندترين و بافرهنگ
هـا بـه او رأی        آن. با صدايی چنان بلند فرياد زده بود که برخی صدايش را شنيده بودنـد             

  . بودندداده
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هـا اجـازه داده     آن. با صدايی چنان بلند فرياد زده بود که برخی او را مضحک يافته بودند             
  .شان بدهد بودند او بازی

کـردن    نـابود : اش را اعـالم کـرده بـود         هـای شـيطانی     ن که صد بار، هزار بار انديشه      يبا ا 
 شـرق و    ها، انتقام از فرانـسه، کشورگـشايی بـه سـمت            يهوديان، حذف کامل کمونيست   

اسـت، کـه    يکـی از حقـوقِ مـسلم        جنگ   همواره گفته بود که      ...سپس به سمت غرب   
تاکنون هرگز کسی چنين تازنده و چنين روشن و واضح بازی نکـرده             . الزم است جنگ  

کننـده    به نظر متقاعـد   . تاکنون هرگز کسی نفرت را تنها محرِک سياست نکرده بود         . بود
گونـه    چـه . کس او را خطرناک نيافت      لی تقريباً هيچ  و. به نظر مشنگ آمده بود    . آمده بود 

صـراحت حقـايقِ کريـه خـود را بـه       او به. گو نبود توان تا اين حد کَر بود؟ هيتلر دروغ         می
ها عادت دارند افراد را  چرا که انسان. کرد  و اين امر حتا حفاظتش می     . گذاشت  نمايش می 

ی واسـطی     دانند که حلقـه     ها می   آن. بر اساس رفتارشان بسنجند و نه از روی گفتارشان        
حاال، ايـن قـدرت بـه       .  عمل قدرِت: کم است  چيزی و اجرای آن      ارتکابِ   ميان قصد به  

کردند که کار اجرايـی دولـت موجـب اعتـدال      ها فکر می شايد آن. هيتلر سپرده شده بود   
  به چه طريق؟ کـه هيتلـر بـا دريـافتنِ قـوانينِ             مثالًاش خواهد شد،      های افراطی   انديشه
  خوتر خواهد شد؟ ی واقعيت نرم پيچيده

يعنـی  . مـدار، بلکـه هنرمنـدی را برگزيـده بودنـد            دانستند که نه يک سياست      ها نمی   آن
چون هنرمند  . آفريند  شود، می   هنرمند به واقعيت تسليم نمی    . مدار  ی عکسِ سياست    نقطه

دان به قدرت   در حالت عادی هنرمن   . کند  از واقعيت بيزار است، از سر غيظ آن را خلق می          
دادن تخيالت و واقعيات در آثارشـان خـود را پـيش از آن                ها با آشتی    آن: رسی ندارند دست

از ده سال قبـل او      . انداخت چون هنرمندی ناکام بود      هيتلر به قدرت دست می    . اند  ساخته
  »...بعد. کنيم ما قدرت را قانوناً تصرف می«: همواره تکرار کرده بود

  . بود، خوِد اوبعد قدرت
ی آغـاز     دکمـه ،  بـه تـصور انجـام وظيفـه       . پريده بود مردی  خواب از سر    ن موقع   هميدر  

  بينی کند؟ توانست پيش چگونه می. ی را زده بودي فاجعه
دکتر فورستر با نگرانی ظهـور سياسـیِ امربـر هيتلـر را دنبـال کـرده بـود، بيمـارش در                      

ن که خدا بـه     ينش به ا  ، که کوری هيستريکش را با متقاعدکرد      1918والک در سال      پاسه
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انديـشيد بـا هيپنـوتيزم        با خود می  . او رسالِت نجات آلمان را داده است، معالجه کرده بود         
حـاال کـه ايـن مـرد در راس          . اش کرده يا او را دچار بيماری ديگری کرده است           معالجه

ی اوست که سخن بگويد، حتـا اگـر بـه             کشور قرار گرفته، دکتر فورستر فکر کرد وظيفه       
هـايش در دانـشگاه    در جريـان يکـی از کـالس   .  زيرپانهادِن اسرار بيمارش باشـد    قيمت

گريفسوالد اعالم کرد هيتلر بيماری عصبی و تحت معالجه با هيپنوتيزم بـوده اسـت و او                 
  .اش را علنی خواهد کرد ی پزشکی پرونده

ود معلـق  ثباتیِ روحـی از مقـام خـ        دکتر فورستر به دليلِ بی    . معطلی اقدام کرد    گشتاپو بی 
  .زندان سکوت. شد

اش   ن که جنـازه   يپيش از ا  . مأموران سرويس مخفی دنبالش کردند    . س گريخت يبه سوئ 
اش را با حـروف رمـز در          کاوی  های روان   را در اتاق هتلی بيابند، فقط فرصت کرد پرونده        

تنها فرصت کرد به چند دوست اطالع دهـد، بـدون       . صندوق اماناتی در شهر بال بگذارد     
خودکـشی بـا شـليک      . ی مـدارک را بگويـد       دارنـده   ها نام بانِک نگه      بتواند به آن   ن که يا

  .ی در مغزي گلوله
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  ونُه دقيقه انزده و بيستپساعت 
  
  

  .اش باالخره اپرايی شده بود گی زنده
ی نمايشی دقيق و     صحنهدر دکور بزرگ و وسيعِ کاخ صدارت عظما، روزهای هيتلر           

 ـــ جمعيتـی کـه وزارِت تبليغـات          کل بود از گروه کُر    ه بود، که متش   دريزی ش  برنامه
و ارکـستر ـــ کارمنـدان رايـش، از وزيـر گرفتـه تـا                   ـــ  اعزام کرده بود  برگزيده و   

 افراد نقش دوم ــ گوبلز، گورينگ، هس، هيملـر، سـپير ـــ همـه در                 ،آشپزها  شاگرد
، نـه صـدای     خوانـدنی   نه خارج . حول آوازخوان اصلی، هيتلر، سامان داده شده بودند       

.  داشت، هيتلر بود   خوانی ی بداهه    که اجازه  سوليستیتنها  . ناهنجاری، نه نِت خارجی   
شـدن   برد، تـازه بـا عـارض    خواست از اين حق استفاده می او هم هرجا که دلش می     

داشـت، افـراد      های رعدآسايش که ديوارهای کاخ را بـه انعکـاس صـدا وامـی               خشم
، تا جـايی    برد  در هراسِ از انتقام فرومی     ها را   ، آن انداخت  اش را از کار می      حوش  و  حول

کـدام تـا آن زمـان نديـده بودنـد        چيکه ورود سفرا را ممنوع اعالم کرده بود کـه هـ           
 فقـدان : تنها تفاوتش با اثری از واگنـر . خواهد بکند مردی اين چنين هرچه می     دولت

بـه اشـتراک    ی ميـدان را بـا کـسی           هيتلر حاضر نبود نقش سـتاره     . نقشی زنانه بود  
  .آلمان اپرايی مردانه بود. گی او اپرايی مردانه بود زنده. بگذارد

هـای صـبح و       ساعت يازده صبح مستخدم درِ اتاقش را به صدا درمی آورد و روزنامه            
  .گذاشت های مهم را روی زمين می پيغام

اولـين  . خاسـت   کرد و از خواب برمی      نيستی جدا می  جهاِن  زحمت خود را از       هيتلر به 
. ند آن که مقابل اوسـت، هيتلـر اسـت   يسرعت در آينه نگاه کند بب   ار اين بود که به    ک

رويـش تنهـا تـصويری تقريبـی بـه            ی کرومی روبه    زير نور ضعيف سبزرنگ، شيشه    
  .داد سمت او انعکاس می
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  .شود تر می  هر روز سخت...ــ آه
را بـا خـود     های مالفـه      پريده، متورم، ژوليده، که خطوط برش       ديد رنگ   ی می ي چهره

. به حوضـی شـباهت داشـت      . داشت، پيکری زهواردررفته، ُپرچربی، سيال و آويزان      
طی شب طبيعـت    . داد  بوی آن را که می    . ديد  های کف حوض می     خود را مثل لجن   

شد که هيتلر باشد، او را        گرداند، مانع می    گرفت، او را به اصل خودش بازمی        انتقام می 
از خوابش بهـره    . درست مثل کار يک مأمور نظافت     . گرداند  به شرايط انسانی بازمی   

برد تا خطوطش را پاک کند، پوستش را متـورم کنـد، چـشمانش را قرمـز کنـد،                     می
ـ ا. ربط آزارش دهـد     اش را تشديد کند، با رؤياهای بی        سوزش معده  ن کـه هـرروزه     ي

  .ناپذير بود چنين شکستی را خالف ميل خود بپذيرد، تحمل
تـر بـه خـودش در         شد و نه استراحت کرده، خيلی کم        ر می هيتلر از خواب خسته بيدا    

تـر    اش از بهتـرين عکـسش هرچـه بـيش           ابتدایِ شبِ قبل شباهت داشت و فاصله      
شدت به پدر مرحومش شـبيه بـود کـه آن همـه از او تنفـر                   شد، تصويری که به     می

  .داشت
  :گفت کرد و به خود می ی ناشناس نگاه می هر روز صبح به اين چهره

  .اعت وقت دارمــ يک س
هستی بخـشی   هايش آغاز     ی نامه   مطالعه. يک ساعت وقت داشت تا هيتلر را بسازد       

ی مقاالتی کـه بـه او اختـصاص داده شـده بـود، احـساس              ؛ سپس مطالعه  به او بود  
خدمتش، پيش از ايـن   رفت که پيش بعد به حمام می. گرداند بودن را به او بازمی     مهم

کـس هيتلـر را برهنـه         چيهـ . اش را آماده کرده بـود      که از نظر پنهان شود، مقدمات     
هـای   کـردن خـود از ايـن نمـايش بـا پلـک       او برای محـروم . حتا خودش. ديد  نمی
هيکـل را بـه عنـوان         مـردان درشـت   «. گذاشت  بسته پا به داخل وان حمام می        نيمه
 در مـوردِ کسی اين جمله را گفتـه بـود؟ تـاليران     چه. »خدمت شخصی مگزين  پيش

هيتلر معموالً اين جملـه را نـزد خـود تکـرار            . شاتو بريان؟ چه اهميتی دارد    ناپلئون؟  
هيکلـی در مقـام       توانست پز بدهد که مـرد درشـت         خنديد، چرا که می     کرد و می    می
. شـد   کارل هرگز در موقعيتی خوارکننده مزاحمش نمـی       . خدمت شخصی دارد    پيش

:  برطرف شـده بـود     خطا.  پوشيدن، در يک ساعت     تراشيدن ريش، آرايش مو، لباس    
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گـی    لجن ناپديد شده، خود را مجدداً پيکرسازی کرده بود؛ شبيه همان هيتلر هميشه            
  .شده بود
توانست آپارتمانش را ترک کند تا به ديگران بپيوندد، به گزارش مطبوعـات               حاال می 

. اش را بررسی کنـد  دفتر صدارت عظما قرارهاي روزانه دولتی گوش بدهد و با رئيس     
زدن در حياط عمارت صدارت عظما با يکی از مخاطبانش در  ارها حين قدمدر اين قر
 بياندازد، مگر تـا حـاال       تأخيری گرم و ُپرحرارت وارد شود تا صرف غذا را به            ي مباحثه

کسی مردی مهم را ديده که سر ساعت بـه غـذاخوردن برسـد؟ و بـه ايـن ترتيـب               
 گاه وقتی کـه سـر حـال    گان را برای صرف غذا، نيم ساعت، يک ساعت و حتا      همه

  .بود تا يک ساعت و نيم در انتظار بگذارد و سپس باالخره وارد سالن غذاخوری شود
طوری که مخاطبانش همـواره از نـوری کـه از           . کرد، پشت به پنجره     او سلطنت می  

کرد که مباحثه به مـسائل        هميشه کاری می  . شد  آمد چشمشان زده می     طرف او می  
وضوعات عمومی مسائلی بودنـد کـه او بهتـر از هرجـايی             جهان بيانجامد، چرا که م    

کردنـد،    توانست بدرخشد، چرا که اگر در مورد موضـوعات خـاص صـحبت مـی                می
با تالش و   . ی تخصصی داشته باشد   ي شد که در زمينه     هميشه در جمع کسی پيدا می     

 هـا   هايی نيز از آن     کوشيد به ميهمانانش گوش بسپارد و گاهی سئوال         تقالی زياد می  
ی خـود     پنداشـت، وظيفـه     هرچند که خود را بـسيار فراتـر از هرکـسی مـی            . بپرسد
تـر از ميـان       شدن به سوی اين موجودات کوچـک        دانست که اين فاصله را با خم        می

ـ برخـی مواقـع بـرای ا    . بردارد، مثل پدری در برخورد با فرزندانش       ن کـه راضـی و   ي
بخشد که چنين     ها را می     آن ها نشان دهد که     ن که به آن   يحالشان کند، برای ا     خوش

ها را در تماسی ناچيز بـا نبـوغ خـود قـرار               ن که آن  ياند و براي ا     پافتاده  عادی و پيش  
ازايـن زبـانش را       ن کـه پـيش    ياز ا . کرد  ی می ي کننده   خيره  رانی  دهد، شروع به سخن   

خورد، چرا که حتا پـس از سـاعتی سـخن گفـتن               متوقف نگاه داشته بود، تأسف می     
وگـوی دوطرفـه بـا        کـرد تـا ده دقيقـه گفـت          گی مـی    تر احساس خسته    وقفه کم   بی

گذشت، بـا حـضور ديگـران کـش           زمان که در حضور او چنين سريع می       . هرکسی
گفـت کـه از       تر با خود سـخن مـی        ناگاه روشش را تغيير داده و هرچه بيش       . آمد  می

ر اش سـ    تر حوصـله    خصوص کم   کرد و به    اش می   تر خسته   تر بود، کم    نظرش عمومی 
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ـ رفت کـه روحـش را رهـا کنـد تـا ا              می ن کـه هـوش و حـواس خـود را متوجـه         ي
  .های ديگران کند وپرت چرت

قی چندنفری از مسئوالن را به حـضور        يی، در سالن موس   ي بعد از غذا، برای چنددقيقه    
  .گشت تا استراحت کند پذيرفت، سپس به آپارتمانش برمی می

  کرد؟ چيزی استراحت می از چه
. فرسا است   ن که هميشه حق با اوست بسيار طاقت       يکرد ا    حس می  .اش  از فرادستی 

آمـد، امـا      هرچند امر متناقضی به نظـر مـی       . شد  اين موجب هرچه تنهاترشدنش می    
. گذرانـد   کرد تا زمانی که با ديگران مـی         تر احساس تنهايی می     وقتی که تنها بود کم    
که نشستن  شد    اش به سرنوشت و رسالتش موجب می        اش، يقين   حس نبوغ شخصی  
تــر باشــد تــا در جمــع  ش بــسيار ســادهيدوخــتن بــه ابرهــا بــرا در مبلــی و چــشم

هـا و     ها، بند   ها، نامه   بايست اين سرمستی را با دستوردادن       بودن، چرا که می     زيردستان
بايـست آن     همان بودنش سخت بود، تـازه مـی       . های اجرايی از خود دريغ دارد       طرح

  ...داد امور را هم انجام می
حتـا اتـاق    . او اين اجازه را داشـت     . زد  واقع اوا براون سری به آپارتمانش می      گاهی م 

طـور، فقـط      ها هم همين    دانستند، دولتی   مردم چيزی نمی  . جا داشت   کوچکی هم آن  
چـون يـک      ها هيتلر و اوا براون را هـم         آن. نزديکان صميمی از وجود او خبر داشتند      

ن عميقاً او را دوست داشت و او نيـز  جاست که ز  واقعيت اين . گرفتند  زوج در نظر می   
  .خدشه نسبت به زن داشت احساس تحقيری بی

گـاهی بـور و     . اوا براون دختر جوانی بود بسيار شاد و سرزنده که عاشق فالکت بود            
جـا کـه او هـم     وار عاشق پيشوا شده بـود و از آن          ی، هميشه زيبا، ديوانه   ي گاهی قهوه 

گی خود پايـان دهـد    بارها کوشيده بود به زنده  همواره در مقابلش مقاومت کرده بود،       
گـی،    چرا که بـيش از زنـده      . ترشان شده بود    که اين امر موجب نزديکی هرچه بيش      

تپانچه، سـپس   . کرد  گر مرتبط و نزديک می    يد  کيمرگ بود که اين دو موجود را به         
گی   رهچا  ها بي   کننده بودند که اوا براون توسط آن        ی قربانی   آور دو وسيله    قرص خواب 

آورد،   می و ژلی را به ياد هيتلر مـی           می چيزی که . پناهی خود را فرياد کرده بود       و بی 
او . خاطرات خوش، و به اين ترتيب اجازه داده بود که توسط اوا براون تسخير شـود               
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ی داسـتان     ايـن زمينـه   . داشـت   چون نمايشی از عشق دوست مـی        خودکشی را هم  
پس پذيرفت که   . داد که موضوع جدی است       می  بود و به او يقين     تريستان و ايزولت  

گذری استخوانی بـه      شکل  تواند در جوارش باشد، غذا بخورد، بخوابد، به         اوا براون می  
پايـان يـک      درواقع اوا وفاداریِ بی   . ی برای خوابيدن داشته باشد    دندان بگيرد و اتاقک   

گيرد، بر    ه می سگ را داشت، همواره شاد از ديدن صاحبش، حتا زمانی که او را ناديد             
 او مظهـر انقيـاد و       ها در دوراِن اقتدار انسان   . زند  کشد، يا کتکش می     سرش فرياد می  

  .گی بود وابسته
کرد تا بـه اوای       گی حس می    اش وابسته   ی آلمانی   های برژه   تر به سگ    اما هيتلر بيش  

ر شده بود که او را صـاحب مـوقعيتی          يناپذ  چرا که اوا مرتکب جنايتی توصيف     . زيبارو
او . انگيـز منتهـا ُپرجذبـه       کرد، عملی نفرت    مبهم و برای هميشه به هيتلر متصل می       

او با هيتلر : ی زنان ديگر دريغ کرده بود به دست آورده بود          چيزی را که هيتلر از همه     
  .معاشقه کرده بود

ی عکاسـی     تلـر وارد آتليـه    يبار که ه    منشی جوان هوفمن، عکاس رسمی هيتلر، اول      
لش ايـن  يآيا دل. اين اتفاق چشمانش را خيره کرد    . هفده سال داشت  مونيخ شد، تنها    

بود که در اين روز شعاع نور آفتاب، نرم و ُپرنشاط، تقريباً به رنگ سفيد، در چـشمان                  
آبی هيتلر خانه کرده بود؟ آيا برای اين بود که پيش از اين تنهـا عکـس او را ديـده                     

گی روزمره او را در       يد و حاال ناگاه زنده    وسف  ی کوچک، سياه    بود، دو ُبعدی و در اندازه     
هـايش و پوسـت و        اش در مقابلش گذاشته بود، موجـود، بـا رنـگ            های واقعی   اندازه

 آمده تـا خـود را در معـرض آزمـوني            فروداستخوانش، مثل خدايی که از کوه المپ        
کرد   یکاوانه نگاهش م    وارد به او که کنج      انسانی بگذارد؟ آيا برای اين بود که اين تازه        

خواسـت    سرعت لبخندی مؤدبانه زده بود که در نهان مـی           خيره شده بود و سپس به     
رامـون او   يگـان در پ     ؟ آيا برای اين بود که همه      »شما خيلی زيبا هستيد   «به او بگويد    

رفتارشان طوری بود که گويی يک پادشاه است؟ راست است که در ايـن لحظـه اوا                 
تر عاشق يک     درنهايت او بيش  . » من اين است    مرِد زندگیِ  «: براون با خود انديشيد   

هايی که سرراهش پـيش       سپس، اين تمايل با دشواري    . صحنه شده بود تا يک فرد     
گـی دختـر نوجـوان فـرم          دنـده   ناگاه يک   به. چنان زنده و ُپرحرارت باقی ماند       آمد هم 
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، تحقيـر گر،  يد  کيآغوشی، خودکشی، بازيابی      زدن را به خود گرفت، هم       سنتیِ الس 
دهد بيماران اين درد، آن لجاجتی کـه همـواره            اجازه می ی حاالتی که     همهخالصه  

  .انجامد را عشق نام بگذارند به رنج می
توانست خود تبديل به تمايلی       بودها بود، هيتلر می     جا که تمايل خود يکی از کم        از آن 
 شـد، يـا آن کـه حـداکثر چيـزی            اوا هرگز چيزی از او نصيبش نمـی       . پايان شود   بی

کرد، بلکه دختـر بيچـاره را همـواره در وضـعيتی           نه تنها ارضايش نمی   . چکانی  قطره
ترين جا در زندگی بـه او، اجتنـاب از           پول کم، اختصاص کم   . داشت نيازمند نگاه می  

  .گونه مالطفت و مهربانی ، و هيچهر نوع ظاهرشدنی در جمع به همراه او
آزادی  شـدن هيتلـر بـود،       عظمکوتـاهی بعـد از صـدرا      .  هم خوابيـده بودنـد     باشبی  

شـامپاين خـورده    . حزبی برقرار کـرده بـود       مطبوعات را از ميان برداشته و نظام تک       
هـا بـه تنـشان تنـگ      او بازيافت، لباسروی بودند، هيتلر خود را در موقعيت خوابيده   

در اين شـب اوا     . و خود را در او فراموش کرد       هايی دچار آمد    به تنش هيتلرشده بود،   
ای قطعی   هيتلر خوارانگاری درعوض از اين پس     . کرد که بازی را برده است      فکر می 

که بـرای پيکـر خـود قائـل بـود،      ای  خوارانگارینسبت به او در پيش گرفت، همان  
رطوبـِت  ، تـن،  مشتقات ديگـرش ی  ی جنسی، درست مثل همه   رابطه. هماندقيقاً  
چـه از     ، خالصه هـر آن    داو حذفش کرده بو    چيزهايی بودند که به او داده شده و          ،تن

گی،   وچهارساله  در چهل . داشت  ی خود را دوست می      او فقط اراده  . رفت  دستش درمی 
گـی در   اراده اش را آزموده بود و ايـن بـه نظـرش بـی     ی جنسی باالخره اولين تجربه  

در اين شب او فهميد کـه چـرا تـاکنون جـای چنـين               . وهوس آمده بود    مقابل هوی 
حـال شـد و نتيجـه          است، از رفتار خود عميقاً خـوش       کوچکی به آن اختصاص داده    

  .گرفت که البته او بسيار فراتر از اين است که خود را در اين لذاِت تن درگير کند
. کـرد   يا بهتر است گفته شود، امتحان می      . کرد  هرازچندی، فيلش ياد هندوستان می    

ترسيد    چرا که می   فشرد،  در تاريکی مطلق او را به خود می       . خوابيد   اوا براون می   روی
کنـد، از کـار خـودش حـالش بـه هـم بخـورد؛                 اگر در روشنايی ببيند که چـه مـی        

رسيد طی مـدت زمـان    به نظر می. ترسيد خصوص از نمايش اندامِ مشتاق زن می     به
ها، حتا    او برای ساعت  ! تر  يا بيش . جويی است   هاي او، اوا در اوجِ کام       انقباض ماهيچه 



 377                                                                   اريك امانوئل اشميت          

بری ميان او و زن، به هيتلر  اين نسبت لذت. درخشيد  می روزهای بعد از آن از شادی     
  .کرد که زن حيوانی است پست تر اثبات می بيش

هـا متنفـر      رسـيده   کرد تا با آشنايان شام بخورد، او از تازه          شب آپارتمانش را ترک می    
کرد و در مورد هرچيزی که خودش دوسـت داشـت داِد سـخن                خود را رها می   . بود
بـاالخره فيلمـی در ليـست کـارپردازش، گـوبلز، انتخـاب             . ر، تاريخ داد، هنر، تئات    می
آمدنـد، حتـا      قی گـرد مـی    يکرد و همه برای تماشـای آن فـيلم در سـالن موسـ               می

تا ساعت دو   . ماوس و گرتا گاربو بود      عاشق ميکی . های مهمانان   ها و راننده    مستخدم
  .دکر ها را ترک می نشستند و بعد هيتلر آن صبح به بحث و جدل می

ی روابـط     هيتلـر از همـه    . شده، فرماليتـه    تعيين  چيز تشريفاتی بود، آئينی ازپيش      همه
از . ی خود داشت    چيز را تحت سيطره     همه. کرد  او سلطنت می  . انسانی دور مانده بود   

گونـه    کرد چـون جهـان ايـن        اين موضوع شاد و سرمست نبود، احساس رضايت می        
  .چيز باشد  همهبايست در مرکز ريزی شده بود، او می طرح
  حال است؟ آيا خورشيد خوش! داری حال؟ عجب فکر خنده خوش

  
*     *     *  

  
خـودش  . گی، يک هنرمند ديگر در مورد خودش متوهم نيـست           ساله  ــ بعد از چهل   

  .داند که هنرمندی بزرگ است يا کوچک می
و در های درس ا کالس. خيره شده بودند. های جوان با عالقه به آدولف ـ هـ  چهره

نگاِه بازِ اين استاد به هنر و زمان،        . آکادمی مستقل برلن هميشه مملو از جمعيت بود       
هـای سـنتی را    طـور کـه تکنيـک     های او همان    در کالس . ها بود   ی آن   مورد عالقه 

ودلبازی  شدند، چرا که او با دست های مدرن نيز تدريس می شد فرا گرفت، مکتب     می
، لـژر، سـوتين،     1پيکاسـو، بـراک   . گذاشـت   تيار مـی  های پاريسی خود را در اخ       تجربه

شاگال، موديگليانی، فوجيتا، وان دونگن، دالی، او با هرکـسی کـه امـروز از اهميـت                 
                                                 

1 -Georges Braqueپايه گذار كوبيسم به همراه ) 1882-1963( نقاش فرانسوي
  م.پيكاسو
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هـا    سهولت و نزديکـی و قرابتـی از آن          برخاست کرده بود و به      و  برخوردار بود، نشست  
  . باال ببردنهايت گان تا بی گفت که کافی بود تا موقعيت او را در نزد همه سخن می

گی بخـشی     ساله  در چهل . و مبهم چيز ذهنی است، آويزان       گی همه   ساله  ــ در بيست  
ه يـم، توليـد کـرد   ه ا نقاشی کرد . مان شده است    گی  از رؤياهای ما تبديل به مواد زنده      

طـور، ايـن      يم و برای شروع مجدد همـين      ه ا کردن زمان کافی داشت     يم، برای اشتباه  ا
گـی، ديگـر      سـاله   در چهل . های خود فراتر برويم     ز محدوده يم که ا  ه ا فراغت را داشت  

باالخره دانـش کـار را      : چنان دست نخورده است     تکنيک به دست آمده و انرژی هم      
کاری  نش شاهيايم، يا در ابتدای آفر     کاری خلق نکرده    اگر شاه . توانيم  داريم و هنوز می   

  .نيستيم، پايان بازی است
فهميد چرا به     خودش هم نمی  . کرد  طوب می احساس و عواطف صدای آدولف را مر      

اين موضوع پرداخته است، ضرورت او را به اين موضوع رسانده بود، خودش هم تازه         
شـاگردانش،  . غمی دردناک در او خانه کرده بود      . شد  متوجه گمان و نظرات خود می     

ها، متوجه شده بودند که ديگر در يک کالس درس نيستند، بلکه با اعترافـات او                  آن
ی بيست آثاری از خود به جا        های دهه  طی سال دانستند که استادشان      می. اند  مواجه

ی پايانی بر آثـار نقاشـی        نقطه بازگشت به آلمان     پس از و به دالئلی ناروشن     گذاشته  
يک فرصت ديدن تابلوهای او را به دست نياورده بودند، ولی            هيچ. خود گذاشته است  

قاالت در مـورد مکتـب پـاريس بارهـا بـه نـام او        ها و يا م     بسياری شان در کاتالوگ   
ـ  متعلق بـه اسـطوره  . برخورده بودند، خوانده بودند که جايگاِه آدولف ـ هـ  ی اسـت،  ي

در ايـن روز    . سا محصور در پس ديوارهای سکوت و نااميـدی مرمـوز            ی جرقه ي نابغه
روز زدند شايد کليـد راز را امـ         جويان حدس می    همه سراپاگوش بودند، چرا که دانش     

  .بيابند
ها، ترديد در ترکيـب، چـرا     قاطعيِت خط بخشودني است، شرمگينی رنگ       ــ بله، عدم  

بينيم، کسانی مثل پيکاسـو       هايی را هم می     البته غول . شدن است   که نقاش در حالِ     
ولی در مقابل اين امور عادی بـه        . اند  گی صاحب سبک    ساله  يا برنشتين، که در هفده    

کـه   هـای يـک نابغـه، درحـالی        اند با داشته    ابغه به دنيا آمده   ها ن   گوييم که آن    خود می 
ـ های نبوغ آنـان را بـه کـف آور           د تا داشته  نگذار  ها وقت می     سال انديگر انتظـار  . دن
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ی کـار چـه       نتيجه. پرسی چه خواهی زاييد     از خود می  .  اميدواری طبيعتاًکشی و     می
.  بايـد ادامـه داد     .خواهد شد؟ يک نارس؟ دو نارس؟ سه سقط جنين؟ اهميتی ندارد          

 همان نقاشی کـه     با ،ها قرار مالقات داريم     با ناشناسی در دوردست   . بايد خود را زاييد   
برای برخی سورپريزی بزرگ اسـت، عظمتـی   . گی، نوزاد آمده    ساله  در چهل . هستيم
ـ  بـرای دسـته   . داشتنی است، زنده است     برای گروهی ديگر دوست   . است ی غمبـار   ي

ماند و تمام     ی که روی دستشان می    ي به دنيا آمده، جنازه   است، کودکی است که مرده      
  .کند ارزش می شان را بی های تالش و کوشش سال

داخل وانـی   هايش را     کرد که خون از بدنش جاری است، گويی رگ          آدولف حس می  
کرد رخوتی فرحنـاک، نـادقيق،        که حس می     گشوده باشند؛ درحالی   سرشار از آب داغ   

  .داد چنان به سخن گفتن ادامه می ا فرا گرفته و همتقريباً شهوتناک وجودش ر
ی اول زندگيم را      من نيمه . نااميدها. ها  شده  سرد  دل. ــ من يکی از اين دسته هستم      

رغـم    بـه . وقِف رؤيايی از خودم کردم که بعدها معلوم شد توهمی بيش نبوده اسـت             
ی مـدتی، در  طـور خريـداران بـرا    رغم موفقيت نزد منتقدان و همـين       کار، جديت، به  

حتـا اسـتاد کـوچکی هـم        . گی متوجه شدم که من نقاش بزرگی نيـستم          ساله  چهل
  .يک بادکنک. درواقع هيچ. نيستم
دوسـتانه، ولـی       اعتقاد، چه انـسان    از سر  خواستند مخالفت کنند، چه     جويان می   دانش

هايش به حدی شکننده و حساس        کردند که استادشان در جريان درددل       احساس می 
  .گرفتند لوی خود را میشده که ج

جا کـه نقاشـی را بـيش از           جا که نقاشی را عاشقانه دوست دارم، از آن          ــ خب، از آن   
اسـتاد  . دارم، تصميم گرفتم که تدريس کنم       آنچه که او مرا دوست دارد، دوست می       

  .و حاال شادم. من جای خودم را پيدا کردم. دادن شما، انتقال
. ی آدولف ـ هــ   آورد، اشک چهره  را به زبان می»شاد«ی  ی که واژهي ولی در لحظه

  .تئاتر را ترک کند سرعت آمفی را پوشاند و ناچارش کرد به
  

*     *     *  
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  !طور ادامه داد توان اين ــ ديگر نمی
ی   خالصـه . کـشيد   هيتلر از موقعی که بيدار شـده بـود فريادهـای خـشماگين مـی              

آزار و فاقـد      ی بـی  ي ديوانه«:  بود مطبوعات خارجی اعصابش را حسابی تحريک کرده      
هـا    ها بـه آن     ی چيزی بود که اين کاغذپاره       ، بفرما، اين چکيده   »گيری  قدرت تصميم 

شد، چرا که     های نامربوط شاد می     معموالً از شنيدِن قضاوت   . اختصاص داده شده بود   
کننـد،    چون پوششِ زرهیِ در پسِ خود محافظت و پنهان مـی            خطاها حقيقت را هم   

چرا؟ شب را بد خوابيده بود، از سوزش معده         . دار شده بود    روز غرورش جريحه  ولی ام 
رنج کشيده بود، چيزی که مجدداً مطمئنش کرده بود بيماری سـرطان او را تـسخير      

  .زودی خواهد ُمرد يقين پيدا کرده بود که به. کرده، مثل مادرش
هميشه از اتـاقش خـارج   ن که به اوج بداخالقی هم برسد، اوا براون زيباتر از      يبرای ا 

 و سرشبِ   ماليدشد ــ امروز موهايش را با آب اکسيژنه بور کرده بود ــ خود را به او                 
  .قبل را يادش آورد

  کنی؟ ــ کی تو با من ازدواج می
  .ی نداشته باشمي ی سياسی کنم که ديگر هيچ آينده ــ با تو موقعی ازدواج می
  .و من. تمام آلمان به فرمان توست. املقدرت ک! چيز داری ــ ولی تو که االن همه

هـايی    فکر کردی من از آن دسته مـشنگ       . من رسالتی دارم  . ــ قدرت کافی نيست   
ی  شـوند و تنهـا دغدغـه    دن به تـاج و تخـت راضـی مـی    يهستم که به محض رس   

دسـت    روی  گونه آن را بگذرانند؟ فکر کردی که من دست          ذهنشان اين است که چه    
  گذارم؟ می

بايـست از اسـتبداد خـودش         کرد که هيتلر می     ، فکر می  آمد صدايش درنمی اوا براون   
سرشار از انزجار در را محکم پشت سر خود بست و از اتـاق فـرار   . رآب شده باشد يس

  .کرد
گنده با تکرار چندباره بـه او         دکتر مورلِ سليس و شکم    . خواست تا دکترش را بياورند    
کند، رشد هر نوع سرطانی در        ه او دنبال می   ی ک ي خواری  اطمينان داد که با رژيمِ گياه     

موقعی که هيتلر متوجه شد دکتر برای اطمينان بخـشيدن          . ناپذير است   بدنش امکان 
ها و عالئم     های او را بدون هيچ توجهی به نشانه         گويد و نگرانی    وپرت می   به او چرت  
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 بيـنش را  اش خواسـت طـالع   گويد، او را مرخص کـرد و از منـشی       فيزيکی پاسخ می  
  .احضار کنند

  . زمستانی کاخ به مالقاتش آمدباغگان در  ی راز و رمز ستاره بازکننده
دانـم کـه چيـز زيـادی از      ــ حقيقت را به من بگوييد، توانايی شنيدنش را دارم، مـی       

  .عمرم باقی نمانده
  ...ــ ببينيم، ببينيم

تـا  هـا ح    مـن مريـضم و ايـن      . ــ آه، مثل اين دکترهای احمق با من حـرف نزنيـد           
شما به من گفتيـد کـه در        : آن روز شما نظرتان خوب بود     . خواهند متوجه باشند    نمی

  .از نظر من وقت خوبی است. شود  جنگ می1943
  ...توانم اشتباه کرده باشم ــ من می

گويی برخورداريد،    شما از نعمت پيش   . چيز را به من بگوييد      بايد همه ! ــ ساکت شويد  
طـور هـستيم، ايـن        دست خودمان نيـست، مـا ايـن       اين  . من از نعمت نجات آلمان    

  .ميرم خب حاال به من بگوييد کی می. سرنوشت ماست
  ...ــ اما

  .ــ بگوييد
  . ونُه دقيقه ــ سر ساعت پانزده و بيست

حتا بـا نگرانـی     . خون از پوست صورتش رخت بربست     . ی سکوت کرد  ي هيتلر لحظه 
  .به اطراف خود نگاهی افکند

  ــ امروز؟
ام که سر ساعت پانزده   گان يقين پيدا کرده     ولی از طريق ستاره   . لی ديرترها خي. ــ نه 

  جالب است، نه؟. ونُه دقيقه خواهد بود و بيست
  ــ کی؟

  .ــ ديرترها
  ــ کی؟
خورد و چشمانش دنبـال راه        معذب، تنش پيچ و تاب می     . بين سکوت کرده بود     طالع

  .گشت خروجی از اين مخمصه می
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  ــ کی؟
  .لرزيد بين می شيده بود و طالعهيتلر نعره ک

  .گان را نگاهی بياندازم هاي مربوط به ستاره ــ بايد برگردم و کارت
خواهم تـاريخ مـرگ مـن را          بعد از غذا و ساعت چای، می      . ــ دو ساعت وقت داريد    

  روشن است؟. روشن بگوييد
  .ــ روشن است

اد، گذاشـت ايـن   د شـد گـوش نمـی    چه که سر ميز نهار گفته مـی      هيتلر اصالً به آن   
گورينگ گنده و چاق برای خـودش هرچـه دوسـت داشـت بگويـد و او حتـا يـک                     

  .اش را هم گوش نداد و نفهميد کلمه
  .بين برگشت و در باغِ کاخ صدارت عظما با هيتلر تنها شد ساعت چای، طالع

  ــ خب؟
  گی شنيدن حقيقت را داريد؟ ــ آيا آماده

  .زود. ــ بله
  .اما ماه و روز را خير. رمــ من ساعت و سال را دا

  .زود. ــ خوبه
  ...ونُه دقيقه ــ ساعت پانزده و بيست

  .دانم ــ خب اين را پيشاپيش می
  .1947ــ در سال 

 فقط ده سال فرصت      ...!ده سال . هيتلر در اثر شوک سنگين واردآمده درجا نشست       
  .داشت
  :کنان گفت من گی هيتلر من گو در مقابل درمانده پيش

  .توانم اشتباه هم کرده باشم ، من میــ البته
  .دانستم تازه، خودم می. کنيد ــ نه، شما اشتباه نمی

گی را لمس کنـد،       کوشيد ضخامت ده سال زنده      هيتلر می . ده سال . 1937 – 1947
اش کـه از نظـرش بـه          توانست؛ هيچ معيار مشترکی ميان ده سال کودکی         ولی نمی 

يبار باريکی که ده سـال تـالش و تقاليـش           آمد و جو    ی اقيانوسی عريض می     اندازه
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  .يافت کرد، نمی براي تصرف قدرت را مشخص می
  ... ده سال ديگر...ده سال
  . گذاشته بود، رفتاش آرشيتکتگزاری کرد و به سر قراری که با  بين سپاس از طالع

ترکيب و گوشـتی      لباس، جذاب، با دهانی خوش      با ديدن سپير، اين مرد جوان، خوش      
  .خوش احساسات شد های ُپر و طنزآلوده، هيتلر دست  يک زن، با مژهدرست مثل

  »تر اين من هستم، خودم اما کمی جوان«: با خود انديشيد
وقت مثل امروز به ايـن شـباهت توجـه     شناخت و لی هيچ ها قبل سپير را می  از سال 

  .نکرده بود
ط بـرای  ، از سـر نـشا  »توانست پـسر مـن باشـد    می! تصوير من! بله، خودم هستم  «

آورد کـه هـر       حالی به روی خـودش نمـی        که با خوش    کرد درحالی   خودش تکرار می  
هميـشه  . پاافتـاده بـود     تيپ و زيبا بود، هيتلر مبتـذل و پـيش           قدر که سپير خوش     چه

رامون نماهـا و    يداشت، بحث و بررسی پ      ش را دوست می   ا آرشيتکتگذران اوقات با    
تـرجيحم  . توانست جانشين مـن شـود      می. سپير هنرمند بود، مثل خودش    . ها  ماکت

اش شـادش     انديشيدن به جانشينی  . کوِه چربیِ ترياکیِ زشت   اوست تا گورينگ، اين     
ن که تعـدادی را بـه حـسادت وادارد، بـرايش            يکرد، چرا که به اين ترتيب موقعيت ا       

  .من ده سال وقت دارم. باشه بعد. شد فراهم می
ـ  د، بـرلن رايـش سـوم، مجموعـه        های برلن نـو را بـرايش آورده بـو           سپير ماکت  ی ي

هـای    خيابـان . داد  های آينده از قدرت سياسی هيتلر خبـر مـی           شکوهمند که تا قرن   
 هـای  هـا بـه مخـروط       آن. هـا   ای وزارتخانـه  شـده، بناهـ     های تفکيک   بزرگ، ميدان 

 بـود، پارلمـانی کـه       شـکل   کار بنای گنبدی   سقفِِ.  خيره شدند  مسوسياليس  ناسيونال
جـا    تر بـه مثابـه سـالنی عظـيم کـه در آن              پارلمانتاريسم، بيش   به  کهيتلرِ آلرژي برایِ  
در  جدل و مباحثه، جـايی کـه   ی برای  تا محل  بودرانی کند مورد توجه       تواند سخن   می

ی خـود را      آلبرت سپير طرح اوليه   . ی طرح را ارائه کرده بود      خطوط اوليه  1925سال  
، چيزی که چنان    »های پيشوا   يشهبرگرفته از اند  «: با آوردن اين جمله تهيه کرده بود      

  .کمی هم اداهای فروتنانه درآورددلش خواست او را سرمست کرد که 
د، پرداخت شما بسيار    ييــ نه، نه، شما بايد زيرش امضا کنيد آلبرت سپير، معمار شما           
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شـده در زنـدان،       ی تهيـه  ي قورباغه   من است، خرچنگ   1925ارزشمندتر از طرح سال     
  . ذهن خودکردن فقط برای مشغول

  .رفت چيز عالی پيش می همه. طور سپير از شرم سرخ شد، هيتلر هم همين
ترين سالن اجتماعاتی خواهد شد که تاکنون سـاخته شـده             شکل بزرگ   بنای گنبدی 

گنبدی به قطر   : سرود  شعری سکرآور می  و ارقام   شکل بناها ساده بود اما ابعاد       . است
کـشيد؛   بيست متری سر به ميان ابرها مـی      و  وپنجاه متر که در ارتفاع دويست       دويست

توانست صدوهشتادهزار نفر ايستاده در خود جا دهـد،           های هيتلر می    رانی  برای سخن 
شـکل    ؛ صد ستوِن مرمرين مـستطيلی     رمتر از سنت پيرِ       يعنی درواقع هفده بار بزرگ    

رض؛ وهشت متر عـ     ی با پنجاه متر ارتفاع و بيست      ي وچهار متر؛ آشيانه    به ارتفاع بيست  
عقاب طاليی سلطنتیِ چهارده متری که صليب شکسته را با تاجی از برگ بلوط بـر                
آن به چنگال گرفته بود؛ گنبد اين بنا بر بلوکی مربع از گرانيـت خاکـستری اسـتوار                  
شده که سيصدوپانزده متر درازا و هفتادوچهار متر ارتفاع داشت، حجم بيرونی اين بنا              

شـکل،    رسيد؛ از نمـای بيرونـی بنـای گنبـدی           میميليون متر مکعب      ويک  به بيست 
وسی متر، چرا کـه       چون کوهی سبزرنگ خواهد داشت به ارتفاع دويست         ظاهری هم 

ی آن، فانوسـی      های مسیِ زنگاری پوشيده خواهـد شـد؛ در قلـه            سطح آن با پالک   
کار را تکميل خواهد کرد، که آن هم با عقـابی کـه    ی به ارتفاع چهل متر شاه  ي شيشه

  .کند تزئين خواهد شد شکسته حمل میصليب 
رؤيـايش رنـگ واقعيـت بـه خـود      . احساسی وحشی و شاد هيتلر را در بر گرفته بود  

دفعـات متـوالی نيفـر مـشاور           مرور کرد؛ بـه    پايينبارها ارقام را از باال به       . گرفت  می
گفت بنايی کـه       را پی نخودسياه فرستاد که می       و متخصص امنيت هوايی      وزارتخانه

ی خـوبی اسـت بـرای هواپيماهـای            ابرها بيـرون بزنـد، نـشانه       پايينیهای    يهاز ال 
اش، ترديـِد جنـوِن       ابند؛ بارها با باال انداختن شانه     يافکن دشمن که پايتخت را ب       بمب

شکل شاهدی بر عظمت آلمان     بنای گنبدی . انجام کارهای بزرگ را از خود دور کرد       
طور کـه تبليغـات        افتاده خواهد بود، همان    چنان فروتن و    او هم . خواهد بود، نه هيتلر   

  .ی بسيار کوچک اکتفا خواهد نمودي کرد، به خانه گوبلز القا می
ن کـه از ايـن تجمـالت     يبينيد سپير عزيز، من از قدرت و احترام کافی برای ا            ــ می 
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. اما جانشينان من به چنين شکوه و جاللی نيازمنـد خواهنـد شـد           . بگذرم برخوردارم 
ها اين تنها راه حفظ خود خواهد بـود؛ يـک روح کوچـک از                 ياری از آن  حتا برای بس  
ـ  وقتی کـه محلـی، نـشانه      . يابد  ی اعتال می  ي پردازی  چنين صحنه  ـ  ی از گذشـته   ي ی ي

تــاريخی، از شــکوه و عظمتــی واقعــی بــا خــود دارد، حتــا موجــب اعــتالی يــک  
 هست که مـا     بينيد، به همين دليل هم      می. استعداد هم خواهد شد     ی بی   دهنده  تداوم
همـين کـه مـن      : ام بـسازيم    ی اين را زمانی که هنـوز خـودم زنـده            بايست همه   می

هـا را     ام به شکوه و جـالل ديوارهـای آن خواهـد افـزود، آن               روزگاری در آن زيسته   
های کوتـاهی در آن بـوده باشـم هـم             حتا اگر من سال   . آغشته به طال خواهد کرد    

  .کافی خواهد بود
گی همراهی با اين طرح و اندکی بهره بردن           دف من در زنده   ــ پيشوای من، تنها ه    

  .از نبوغ شماست
  قدر است؟ اند، ارزيابی شما برای کارها چه ها آماده ــ خب، حاال که طرح
  .ــ پنج ميليارد مارک

  .کردم ــ نه، من از تاريخ و زمان صحبت می
  .باشيم کار را تمام کرده 1951توانيم در  بينانه، می ــ در نگاهی خوش

 و حالـت    يش به سبزی و سردی گرائيـد      ورو  د، رنگ ييی هيتلر به خاموشی گرا      چهره
  .مرمری را به خود گرفتقبری سنگ 

  ؟1951ــ 
  .ترين حالتش، پيشوای من ــ در سريع

  ام، سپير؟ ــ آيا من ديوانه
  ــ ببخشيد، پيشوای من؟

  ام؟ پرسم که فکر کردی من ديوانه ــ دارم می
  ...ام که چنين فکری به شما القا چيزی گفته دانم چه من نمیــ پيشوای من، 
هرچنـد  . ام کنند مـن ديوانـه   ها در جهان تصور می بينی سپير، خيلی ــ چون که، می  

 من. شناسم ی خودم نمی من کسی به اين حد وفادار به عقايدش و منسجم به اندازه
 و   در ذهـن داشـته     اهدافی روشـن  ی ورود به دنيای سياست       نه فقط از همان لحظه    
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ام فقط در رابطه با دسترسی به اهـدافم          بلکه هر اقدامی هم که کرده     ام،    اعالم کرده   
 بـه    مـن  کنند، از توسـلِ     من را به موجود خشنی درگيرِ بحران تشبيه می        . بوده است 

سـوزی    آتـش : که من مـنظم و روشـمند هـستم          کنند، درحالی   خشونت صحبت می  
کـردن    سـوزان، جهنمـی     ، کتـاب  1شب کاردهای بلنـد   رايشتاگ، استقرار حزب واحد،     

، من تا حاال از      بودم ها را من هميشه از اول اعالم کرده         ی اين   گی جهودها همه    زنده
 ،رحم  بي. ام  کاری  من؟ من تنها نيرو و توان درست      ،  خشن. ام  چيز ديگری حرف نزده   

رنو را  های ورسای و لوکـا       من؟ من پيمان   ،وحشی. انديشم  من؟ من فقط منطقی می    
 مـن؟  ،ذهنـی نـاتوان  . ن که حتا رقبايم تکانی به خودشان بدهنديام بدون ا  لغو کرده 

هـا حتـا      هـا، روس    ها، اتريشی   کايیيها، آمر   ها، فرانسوی   قدری ناتوانم که انگليسی     به
تصور کنيد در جهانی مملو از نابينايان، . توانند ميزان ذکاوت مرا حدس هم بزنند        نمی

ـ نابينايان حتا تصور ا   : ينا داشته باشد  تنها يک نفر چشم ب     بينـد را     ن کـه کـسی مـی      ي
هـا نـه قـدرت و نـه توانـايی       گيرنـد، آن  توانند داشته باشند، او را دست کم مـی          نمی
اين است آن چيزی کـه مـن هـستم، مـن،            . توانند درک کنند     را نمی  اش زنی ضربه

. نا در جمعی نابينـا    تنها بي : جهانی   سياسیِ عرصه مردان    پيشوای آلمان، ميان دولت   
تواننـد تـصور      گونـه مـی     چه! چاره  بي! نامنسجم! ُپرحرف! خطر  بی! پنبه  پهلوان! ديوانه

ها بيسمارک و فردريـک کبيـر را          کنند که آلمان، آلمان کبير، آلمانی که پيش از اين         
تـوان   ديگر طاقتش را ندارم، ديگر نمـی ! داشته، روزی آدولف هيتلر را نخواهد داشت  

  .ادامه دادطور  اين
  ــ چی شده، پيشوای من؟

اين . خواهد همسر من شود     اين اوا براون که می    . اين خروپف . اين خواب . ــ همين 
  .ام من هنوز بازنشسته نشده. معماریهای  طرح

                                                 
. اس. استازه تاسيس   سوزي رايشتاگ، واحدهاي     ـ اشاره به شبي است كه پس از آتش        1

( سوسياليـست    ي هيتلر روشنفكران، مخالفان و اپوزيسيون درون حزب ناسـيونال           به اشاره 
 كـه تـا آن زمـان،        SAن كشتار واحدهاي شبه نظامي      در اي . را از دم تيغ گذراندند    ) نازي

نظامي حزب نازي را به عهده داشتند از دم تيـغ            ي امور شبه    ، وظيفه روهمتحت فرماندهي   
  .ـ م. گذشتند



 387                                                                   اريك امانوئل اشميت          

  ايد؟ سرد شده های من دل آيا از طرح. فهمم، پيشوای من ــ من نمی
زده به     مقابلش ايستاده؛ وحشت   هيتلر گويی تازه متوجه شده باشد که آلبرت سپير در         

  .اش خيره شد، گويی که او تازه وارد اتاق و مزاحمش شده باشد چهره
ما برلن بزرگ رايش سـوم را       . ــ من خيلی هم از کار شما راضی هستم، سپير عزيز          

ولی به کارها سرعت بدهيد، اين تنها چيزی است که مـن از شـما               . بنا خواهيم کرد  
  . آخرين حد ممکن سرعت بدهيدخواهم، به کارها تا می

چهـارده سـال کـار      . تـرين انـسان روی زميـنم، پيـشوای مـن            بخـت   ــ من خوش  
  .ترين فرد روی زمينم بخت فرسا در مقابل دارم، ولی خوش طاقت

  . زمان خوبی است1947. ــ زمان کار را کوتاه کنيد
انجام بـدهم،   ؟ شايد بتوانم اين کار را       1947. کنم، پيشوای من    ــ سعی خودم را می    
  .اگر جنگی پيش نيايد

هـا مـن را    کنيد ما بايد جنگی در مقابل داشته باشيم؟ آلمـانی  ــ جنگ؟ چرا فکر می 
من تنها به تداوم اين فکر      . ام  پرستند، چون که با خود برايشان صلح و رفاه آورده           می
 فکـر   چـرا . ام  کردن شرايط برای جانشينی     طور آماده   و همين . گی  کنم، به سازنده    می
  گی کنم و جنگی را آغاز کنم؟ کنيد من ديوانه می

تـر    در همين لحظه بود که تصميم گرفـت فـضای حيـاتی آلمـان را هرچـه سـريع                  
  .اتريش، چکسلواکی، لهستان: گسترش بدهد

   شايد فرانسه؟ روسيه؟...، خواهيم ديدبعد هم
  

*     *     *  
  

. سـپرد  کسی نمی ی دست هيچدو فرزندش را برای بردن به ميدان باز. آدولف ـ هـ 
دادند، نتوانستند اين کـار       ها را انجام می     کدام از دختراِن جوانی که پرستاری بچه        چيه

جـا    چرا که او تنها به آن     . پنداشت  ترين امر می    را از او بگيرند، کاری که آن را شريف        
 دويـدن،   کـرد،   ها تا ازپاافتادن بـازی مـی        کرد، او با آن     شان اکتفا نمی    بردن و مراقبت  

کـه از پـا     های نـاالن را بريـدن تـا جـايی           باشک، نفسِ تاب    بازی، پريدن، قايم    خاک



 يسهم ديگر                                                                                            388

هايـشان در     گـی لبـاس     های سطحی داشتند، نـه از پـاره         بيافتند، نه ترسی از خراش    
ها در اثر نشـستن روی        شدن شورت بچه    فيوبرگ درختان، و نه از کث       الی شاخ   البه

هـای فرورفتـه      شده، نه از ماسه     های له    اثر چمن  خاک، نه از سرِ زانوهای سبزشده در      
  .آوردند ها سر درمی توی جوراب و کفش که بعداً از ميان تای مالفه

  ــ بابا، موش و گربه بازی کنيم؟
  .آدولف گذاشت تا دوقلوها، رامبراند و سوفی، فرار کنند

نم؟ فعالً پـدر    توا  آيا باز هم می   . ها شاد بود که نگران بود بزرگ شوند         قدری با بچه    به
آيا بعدها هم به همـين ميـزان دوسـتم خواهنـد            . خوبی هستم، چون هنوز کوچکند    

دانم   هايی خواهند شد؟ من، می      گونه انسان   داشت؟ احترامم را به جا خواهند آورد؟ چه       
  .ها چی؟ من از پدرم متنفر بودم که هميشه عاشقانه دوستشان خواهم داشت، اما آن

شـد چيـزی از سـر نااميـدی در احـساسش           بود که می   ها چنان قوی    عشقش به آن  
انتخـاب  . دار شـود    ی که از نقاشی دست کشيد، پذيرفته بود بچه        ي او در لحظه  . يافت

اش توجيه    گی  ی زنده   کننده  گونه خود را در رابطه با اين چهارراه تعيين          به اين . واقعيت
نـاتوانی احـساس    هايی طـوالنی را در        پس از مرگ ساعت يازده و نيم ماه       . کرد  می

 کـه نيـومن     شـيروانی در اتاقکی زير  . کردن  گذرانده بود، ناتوانی از انديشيدن و عمل      
نشست، بـی هـيچ جنبـشی،         برايش پيدا کرده بود ساعات طوالنی جلوی پنجره می        

ـ ش وادارد، متعجـب از ا      ا ن که چيزی به واکـنش     يوار، بدوِن ا    اهيگ ن کـه خورشـيد     ي
اطرافيانش، در ابتدا تصور کردنـد کـه موقتـاً از           . داردچنان تواِن طلوع هرروزه را        هم

تحرکـی موقـت را بـه حـساب غـم سـنگينش        اين بـی . نقاشی دست کشيده است 
تفـاوتی    ی بازار از موقع بحـران اقتـصادی، يـا بـی             کننده  گذاشتند، به اوضاع مأيوس   

  بـه . ردازد بپ تر روحيه يا جاافتاده    داد به هنرمندان با     اش که ترجيح می     دار اصلی   گالري
شدن  ولی او، هرچند که با خيره. يافتند هر دليلی فکر کردند، چون دليل اصلی را نمی

دانـست    انديشيد، می    رفتن خورشيد در دو سوی آسمان بسيار کم می         پايينبه باال و    
چی؟ تمايل بـه موفقيـت؟      . چيزی در درونش خرد شده که ديگر ترميم نخواهد شد         

  .فقط خواستن. نه
کـردن، ايـن را امـروز در بـرلن هـم بـا خـود داشـت و در جريـان                        نقاشیل به   يتما
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گـر بـا خـود      يبـودن را د     ل به نقـاش   يولی تما . کرد  هايش خود را وقفش می      کالس
خودرفتن، با مواد شورشی روی بوم جنگيـدن و           تر از خود بودن، فرای      بزرگ. نداشت

هرچنـد کـه در     . واسـت خ  ها را ديگر نمی     رساندن روح کار در ذهن خود، اين        پايان  به
  .هاي زيادی نهفته بود بختی تلخی طعم اين خوش

  بينی؟ ــ ِاه بابا، داری خواب می
  .کشيد دختر کوچولو داشت دستش را می

  .من تو را زدم حاال نوبت توست! ــ گربه
  .ن که باخته، خنديديبا قبول ا

  بازی کنيم، چی؟ ــ خب حاال اگه بريم کمی خاک
  .ــ آره، بريم

هـا روی   پدرشان در حوض ماسـه . پريدند  میپاييناند و سوفی از شادی باال و    رامبر
رفـت کـه    پدرشـان مـی  . کـرد   د که همه را خيـره مـی       يکش  هايی می   ها نقاشی   ماسه

  .شدند ن که نزد دوستانشان حسابی شاد و مغرور میيمتحيرشان کند، در عين ا
هـای در   ی از حواصـيل آدولف برايشان يک قو کشيد، بعد يک اژدها و بعد هـم ابـر         

  .زدند دست میبرايش ها و والدينشان هربار از شادی  بچه. حال پرواز
نبـردی ميـان هيوالهـا، ميـان        : م يـک صـحنه پرداخـت      يطورجدی به ترسـ     بعد به 

  .جمعيت نفس را در سينه حبس کرده بود. 2 و سانتورها1ها گورگون
ته که در آن سه نـوع رنـگ         زنی نزديک شد، زنی بلندقد با رفتاری نرم با موهای باف          

  .شد تشخيص داد بلوند می
شـد، بـا    شدن نگاه کرد و زمانی که آدولف از مقابلش رد مـی          زن به اثر در حال خلق     

  :غصه گفت
  .کردی خواست که تو فقط روی ماسه نقاشی نمی قدر دلم می ــ چه

                                                 
 از موجودات آبزی در درياهای گرم، موجودی ،Gorgoneـ  1

  .ـ م. بسيار کوچک که سری شبيه به اسب دارد
يي برگرفته از اساطير يونـاني، موجـودي بـا سـينه و      نه، از موجودات افسا Centaureـ2

  .ـ م. ي انسان و پيكر اسب چهره



 يسهم ديگر                                                                                            390

  
*     *     *  

  
بــا فرمانــدهان ی مــشترک  ، هنگــام خــروج از جلــسه1937 نــوامبر 9هيتلــر، روز 

رانی کوتـاهی بـه مـدت دو          سخن! سازی  پاک. دانست چه بايد بکند     اش، می   نظامی
اش   ساعت در مورد مشروعيت مطالبات ارضی آلمان برای گسترش فـضای حيـاتی            

گرفت، اقتصاد، کشاورزی و آرامـش اجتمـاعی          کرده بود، چيزی که اگر صورت نمی      
های مختلفی را بيان کرده بود، از         طرحاو خطوط اصلی    . شد  رو می   با مخاطراتی روبه  

عمد کوشيده بود نکـات خـود را          به. اتريش، چکسلواکی و لهستان صحبت کرده بود      
خواست مخاطبانش را امتحان کنـد، ايـن          بسيار ناروشن و مبهم بيان کند، چون می       

فهمنـد، بـدون      چيز را مـی     کردند همه   هايی را که فکر می      داد آن   ابهام به او اجازه می    
هـای   ن که چيزی فهميده باشند تشخيص دهد، از کمينگاه خارجشان کند، دغدغه يا

بايست شرِ ژنـرال      می: طرح بسيار موفق بود   . هايشان را آشکار کند       زدن    پنهان و نقب  
  .بلومبرگ و ژنرال فريتچ را از سر باز کرد

بـه  کـار نظـامی     از  دورانی طوالنی و ارزشـمند      کردِن  طی  با  اين افسران سنتی، که     
شـان هـيچ ارتبـاطی بـه نازيـسم             رسيده بودند و رشد و ترقی      ارتشباالترين مدارج   

هـا    از نظـر آن   . نداشت، با ترديد به طرح هيتلر نگاه کرده و اعتراضاتی کـرده بودنـد             
جويانـه قـرار    رس به نيروی نظامی، بريتانيای کبير را در موقعيت تالفـی         توسل پيش 

ها سياست پيشنهادی هيتلر را       خالصه، آن . د کرد داده و آلمان را به جنگ وارد خواه       
  .پذيرفتند نمی

رو شود، وانمود کرد برای شنيدن نظـرات و           ها روبه   رويی با آن    هيتلر کوشيد با گشاده   
حتـا  . اش بـشوند    خوبی وارد تلـه     گذاشت به . ها لبخند زد    به آن . انتقادات آماده است  

وبش کـرد، از      ها خوش   ی با آن  مرحمت کرده و در انتهای جلسه بسيار گرم و صميم         
  .ژنرال فريتچ خواهش کرد که تعطيالتش را به هم نزند

طور   ها هم همان    توانست در رابطه با آن      نمی. کرد  کاری عمل می    بايست با پنهان    می
 را در جريان شب کاردهـای بلنـد در        بلندپرواز بازِ   بچه اين, روهمعمل کند که ژنرال     
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ترين خـشونتی      امروز جهانيان چشم به او داشتند و کم        . از سر راه برداشته بود     1934
شد   کرد و موجب می     فوريت دشمن را متوجه می      های سرکش ارتشش به     عليه ژنرال 

. هرگز نبايد کاری را دو بار انجام داد، هرگز. تر خود همت گمارند     که به تسليح سريع   
. آورد  الش می ی سنگين سر ح   ي کردن ضربه   آماده. گنجيد  از شوق در پوست خود نمی     

  .تاباند ی از جوانی بر او میي شعله
  .ی بيش طول نکشيدي موضوع چند هفته

ژنرال بلومبرگ که همسرش فوت کرده و پنج فرزند بـالغ داشـت در پـارک بـا زن                   
ـ  تـر بـود و رابطـه        وپنج سال از او جوان      زيبايی آشنا شد، مارگارت گرون، که سی       ی ي

گوی کائنات کـه در ايـن    ی عشق و سپاس وانهعاشقانه ميان آن دو به وجود آمد، دي     
سن و سال با زنی به اين زيبايی آشنا شده، تـصميم بـه ازدواج گرفـت و از هيتلـر،                     

هيتلر با شادی زايدالوصفی پذيرفت و حتـا        . ی کل قوا، درخواسِت اجازه کرد       فرمانده
پيشنهاد کرد که خودش شاهد ازدواج باشد، به شرطی کـه در خفـا صـورت پـذيرد؛                  

دانـست    بلومبرگ کـه مـی    . گورينگ را نيز به عنوان شاهد دوم ازدواج پيشنهاد کرد         
نويس مـضحکه     زيردستانش او را برای ازدواج در اين سن با دختری جوان و ماشين            

های رايش سوم خود را تا ايـن          ترين شخصيت   ن که دو نفر از مهم     يخواهند کرد، از ا   
مراسـم ازدواج  . شک شوق به چـشم آورد دهند، ا حد فراتر از عرف اجتماعی قرار می  

ِ بسيار خصوصی صورت      ک مهمانی ي در محل وزارت جنگ در       1938 ژانويه   12روز  
  .گرفت

ی خانم مارگارت گـرون کـه         پرونده:  در دست داشت   داغی  ي ده روز بعد هيتلر پرونده    
های گذشـته و      تصاويری پورنوگرافيک از سال   حاوی  حاال خانم ژنرال بلومبرگ بود،      

در اختيـار   گرفته بـود،    ی با اصليت چک     ي برای يهودی که  های نامناسب      موقعيت در
  . او در برلن نيز بودکارِت فاحشگیِداشت و در ميان مدارک مختلف، 

وانمـود  . عالی کار کـرد   .  درخشان بود  واقعاًبايست بازی کند      هيتلر در نقشی که می    
 رفتـه،   پـايين ش بـاال و     کرد که تمام شب را چشم بر هم نگذاشته اسـت و در اتـاق              

اگر يک ژنرال آلمانی بـا يـک فاحـشه          «: گفته است   ها در پشت کمرش و می       دست
ها شايع کـرد       و حتا ميان مستخدم    »!کند، پس هرچيزی امکان پذير است       ازدواج می 
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ی ننـگ بوسـيدن    وشو داده تا لکـه  که در طی شب هفت بار خود را در حمام شست          
: هـای مختلـف پرداخـت       در ضمن به بـازی    . بزدايددست ژنرال بلومبرگ را از خود       

 و سـپس غـصه و نـاراحتی         ».شاهد ازدواج يک فاحشه بودم    «: شرافتی  نااميدی، بی 
او به حيات خود پايان خواهد داد، مطمئنم، وقتـی بفهمـد            «: برای دوستش بلومبرگ  

گونه فريب خورده، فرماندهی کل قـوای رايـش را        جور آدمی است، چه     همسرش چه 
ی به حيات خود پايان خواهد داد، ايـن         ي دهد، با گلوله    موقعيت سختی قرار می   در چه   

 وقتی که حسابی شلوغش کرد تا همه بدانند         »! حيف واقعاًتنها راه باقی مانده است،      
ی بلومبرگ فرستاد، با اين تصور        خب حاال چه اتفاقی بايد بيافتد، گورينگ را به خانه         

  .که همان شب او خودکشی خواهد کرد
. در کمال تعجب، ديد که بلومبرگ صـحيح و سـالم فـردای آن روز پيـدايش شـد                  

  .طورخصوصی مالقات کند مجبور شد او را به
ام بـسيار     کنم، پيشوای مـن، ولـی عالقـه         دانستم با چه کسی دارم ازدواج می        ــ می 

. توانم از ايـن زن جـدا بمـانم          نمی. و تغييری هم نکرده   . ها بود   شديدتر از اين حرف   
  .روم به ايتاليا می. دهم من استعفا می. اش هستم وانهدي

او از  . کننده بـود     خيره واقعاًکند،    هيتلر در نقش مردی که جادوی عشق را درک می         
ژنرال اطمينان گرفت که اين استعفا موقت است؛ همين که موضـوع بـه فراموشـی                

اش   یدادن دوسـت    سپرده شد، او به مقام سابقش بـاز خواهـد گـشت و بـرای نـشان                
. جـا بـه او داد       گی ژنـرال را يـک       ی کل حقوق بازنشسته     هزار مارک به اضافه     پنجاه

ی ترديـدی   ي ن که حتا لحظه   يبلومبرگ ساختمان صدارت عظما را ترک کرد، بدون ا        
  .به خود راه دهد که در تمام اين مدت قربانی فريب شده است

هيملـر  .  داده شـده بـود     کار فريتچ فرمانده نيروی زمينی نيز به همين ترتيب سامان         
، به نـام اوتـو،      يی فروش برلنی   شد که پسر تن     ی آماده کرد که در آن ادعا می       ي پرونده

ها پـيش او را       ، از مدت  1933ی فريتچ در سال       گرايانه  جنس  به حساب ماجراهای هم   
هيتلر باز هم يک بار ديگر نقـش کـسی را بـازی کـرد کـه بـاور               . کند  سرکيسه می 

ه در جريان قرار گرفته بود، خواست که موضوع را توضيح دهـد و              فريتچ ک . کند  نمی
تا نباشد چيزکی، مـردم     با علم بر اين که      . ی هيتلر با او گرفت      خانه  مالقاتی در کتاب  
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. وجـو نمـود     ی خـود را جـست       های طوالنی فکر کرد و گذشته       ، مدت نگويند چيزها 
ی که  ي  روابط ويژه  کثيف از   با ارائه دادن تصويری     ،  ترديد  بايست بی   اوتوی فاحشه می  

دفاع از خود   . سخن بگويد  با يکی از اعضای جوانان هيتلری داشت،         1933ژنرال در   
درست .  و او نيز حرف زد     خانه آوردند   اوتو، فاحشه، را به کتاب    . تأثيری نابودگر داشت  

وپـال متوجـه      و جويبـاری پـرت    شان پول گرفته بود،      همان چيزهايی که برای گفتن    
حـرف چـه کـسی را       . ی آن زمـانش کـرد       ی نيروی زمينـی و عزيزدردانـه       فرمانده

بايست باور کرد؟ مرد محترم يا مزدور جنسی که تنها برای يک شـب از زنـدان                   می
بايـست سـتاد    آزاد شده بود؟ فريتچ استعفا داد و هيتلر خود را در وضعی يافت که می              

هـر افتـضاح جديـدی و       گيـری از      برای پيش : فرماندهی ارتش را از نو سازمان دهد      
 را بـه عهـده گرفـت و         1برای فرار از بحرانی سرگشوده، خودش فرماندهی ورماخت       

  .هيچ جانشينی نيز برای وزير جنگ تعيين نکرد
کس توانايی اين را نداشت که بـا نـصايح            چيحاال ديگر ارتش اخته شده بود، ديگر ه       

  . باز داشتمبنی بر احتياط آن را به توقف وادارد، هيتلر دستی کامالً
  ...شد شدت مورمورش می کردن به و حاال برای حرکت

  
*     *     *  

  
  .جو در حياط منتظرش بود پسرک دانش

  . . ــ من با شما موافق نيستم، آقای هـ
. خيـره شـده بـود   . بالفاصله متوجه نشد که مخاطب قرار گرفته است. آدولف ـ هـ 

جوی بور با رنگ پوسـتی        ان دانش تر ستايش کند، جو     دانست چه چيزی را بيش      نمی
های چهارصد سال پيش کـه رافائـل کـشيده بـود، يـا                تقريباً غيرواقعی، مثل نقاشی   

رنگ   خيزد و هزاران گل زيبای سرخ       گيالس ژاپنی، تنها درختی که از ميان قير برمی        
  .پاشد را به صورت روز می

                                                 
  .ـ م. ـ ارتش آلمان در دوران رايش سوم1
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اجـازه نـداد کـه      چه که از روزها پـيش در دل داشـت،             جو، سرشار از آن     جوان دانش 
  .گنگی استادش از حرارت او بکاهد

کنيد؟   کنيد قضاوت خوبی می     گوييد که شما نقاش خوبی نيستيد؟ فکر می         ــ چرا می  
  ايد؟ اين صالحيت را از کجا آورده

  .آدولف در مقابل رفتار جوانک از جا جهيد
  ــ هاينريش شما چتان شده؟

هـايم،    کالسی  بر خالف هم  . ام  شده اعترافات چند روز قبل شما عصبی        ...ــ من از  
  .ام که تابلوهای شما را ببينم من اين شانس را داشته

وجـو    اش را جـست     آدولف عصبی گويی به او گفته باشند که داخل وسائل شخـصی           
  :اند، گفت کرده

  ــ کجا؟
من خيلی تحـت تأثيرشـان قـرار    . او سه تابلو دارد. ــ در پاريس، منزلِ کنت بومون    

خـصوص    ها از شما هستند ــ من را به فکر واداشتند، به            ن که آن  يی ا گرفتم ــ سوا  
  .ديکتاتور باکره
  ــ ِاه جدی؟

ـ  به طرز احمقانه  . اصالً يادش نبود که اين تابلو توسط بومون خريداری شده بود           ی، ي
  .دانست که تابلو در جای خوبی است حاال می. احساس اطمينان کرد

ايد چون خودتان     گوييد نقاشی را ترک کرده      ه می کنم وقتی ک    گمان می .  ــ آقای هـ  
  .گوييد دانيد، به خودتان دروغ می را نقاش خوبی نمی

من حتا يـک اسـتاد کوچـِک        . کنم  گويم و اشتباه هم نمی      ــ نه، به خودم دروغ نمی     
  .سورئاليسم هم نيستم
  :هاينريش فرياد زد

  !گيريد ــ اين شما نيستيد که تصميم می
مـن هـم    . آدولـف زيـر فـشار عواطـف بـود         .  سرخ شـده بـود     جوانک از فرط غيظ   

  .ريناپذ  همين بودم، انعطاف اوطور، در سن و سالِ همين
  :هاينريش ادامه داد
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شـما نيـستيد کـه آن را بـه وجـود          . گيـرد    شکل نمی  همين طوری گی    ــ يک زنده  
دتان پيش خو توانيد    می. کنيد  شما نيستيد که استعدادهايتان را انتخاب می      . آوريد  می

کند، و    خوريد ولی نقاشی شما را انتخاب می         که شما به درد موسيقی می      گمان ببريد 
هـای خـوبی      نـه، آهنـگ   «. گوينـد   ديگران هستند که واقعيت شما را به شـما مـی          

دهنـد، شـما را    ، مردم شما را تـشخيص مـي   »کنی  بله، خوب نقاشی می   . سازی  نمی
  .شوند نظر رهنمون میکنند، شما را به سمت مورد  تجزيه و تحليل می

  :آدولف متفکرانه جواب داد
  .ــ شايد
پذيريـد،   گی به بعـد نمـی   ساله تان از چهل گی چه که شما در زنده   و شما، آن  ! ــ حتمأ 

  .سهم کسی ديگر است
ام بـه بعـد جـای     گـی  سـاله  برعکس از چهـل .  نباشيد، هاينريشزن طعنهقدر  ــ اين 
بـه  . االن بچـه دارم، دوستـشان دارم    . دهـم  ام مـی    گی  تری به ديگران در زنده      بيش

  .رسم شاگردانم می
يکـی  . گی  يا زنده . کنم   است؟ يا نقاشی می    » يا آن  ...نييا ا «ــ خب که چی؟ اين      
  کند؟ ديگری را حذف می
  :آدولف مردد گفت

  ...من اين را نگفتم. ــ نه
گيريـد    یدار بشويد و تصميم م      گی شما تصميم گرفتيد که بچه       ساله  در چهل . ــ چرا 

. تسلط بر زنـدگيتان   .  را دوست داريد   گرفتن  تصميمدرواقع، شما   . ديگر نقاشی نکنيد  
همـان  ،  خودتـان کـردن چيـزی در        با خفـه  اين کار را    گويی  . کردن  آن را فرماندهی  

. چيزی که شايد بـسيار ارزشـمند اسـت        . کنيد که به آن دسترسی نداريد، می     چيزی  
هـا    ی اين   و همه . ايد مثلِ خارج از شما      کرده، شما سهم ديگری را در خود حذف         بله

  کردن چی؟ ولی کنترل. کردن برای کنترل
  کنيد؟ طور صحبت می ــ هاينريش به چه حقی شما با من اين

  .داد که ضربه به جای حساسی خورده است آدولف فرياد زده بود، نشان می
ی که استادش   کس. و يا نه، بهتر بگويم    . کند  ــ به حق کسی که شما را ستايش می        
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کنـد کـه زيـر       ساله را سـتايش مـی       تر از آن نقاشی سی      کند ولی بيش    را ستايش می  
  .. کرد آدولف ـ هـ کارهايش امضا می

کـرد کـه    احساس می. مضحکی تحت تأثير عواطفش قرار گرفته بود     شکل  آدولف به 
پـرد و     آيد و به آغوشش می      دوان به سمتش می     همين االن ساعت يازده و نيم دوان      

  .شود به گردنش آويزان می
  :گيری کرد چرخاند که برود، نتيجه که پاشنه را می هاينريش درحالی

  .ــ من از استادم جدا گله دارم که نقاش را کشته
  

*     *     *  
  

  »!خلق فقط خلق ما، رايش فقط رايشِ ما، پيشوا فقط پيشوای ما«
 پلی کـه تـا ايـن روز         شد، همان   هيتلر از روی پل کوچک روستای زادگاهش رد می        

راهی   ی مرز ميان آلمان و اتريش بود، و از اين پس تنها باريکه              کننده  مشخص
شد   ناقوس کليسا با نشاط نواخته می     . ميان دو روستا در يک کشور خواهد بود       

به رويـش گُـل     . حال دو سمت راه را ُپر کرده بودند         و هزاران نفر شاد و خوش     
کــشی، ارکــسترهای خيابــانی ســرودهای نبــات، کاغذ کردنــد، آب پرتــاب مــی

آوردند تـا   ها جلو می    کردند، زيباترين کودکان را روی دست       البداهه خلق می    فی
  .در معرض ديد باشند

بخش مورد استقبال قـرار گرفتـه         چون نجات   هيتلر اتريش را تسخير کرده بود و هم       
يش، همان جـايی    ، اين روستای کوچک و زيبا در مرز آلمان و اتر          1براونو ام اين  . بود

بايست اين دو کـشور را از         که چشم به جهان گشوده و با خود انديشيده بود که نمی           
  .گر جدا کرد، مغرورانه مرد بزرگ خود را به جشن نشسته بوديد کي

ژنرال فون بوک، که داخل مرسدس کنار دست ديکتاتور نشسته بود، با ديدن او کـه       
  :ک به چشم آورده بود، پرسيدزير فشار عواطف ناشی از هجوم مردمی اش

                                                 
صد سال واقـع در سـاحل رود         زادگاه هيتلر، روستاي كوچكي با قدمتي بيش از هفت        ـ  1

  .ـ م. اين، در مرز ميان باواريا و اتريش
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  ــ ميل داريد اتومبيل را متوقف کنيم، پيشوای من؟
  .هيتلر به سردی پاسخ داد

  .ــ نه، عبور ما از اين محل فقط و فقط سمبليک است
اش اين بود با رفتن      نگرانی. درحقيقت، هيتلر چيزی از براونو ام اين يادش نمانده بود         

د که خاطراتی از او دارند و بـه ايـن ترتيـب بـر او                به ميان مردم به ميان کسانی برو      
بايست موضوعات درهـم و قـاطی شـوند، او کـه از مـشاهير                 تازه نمی . برتری يابند 

ترين افراد جهان بود؛ او که نيامده بود براونو ام ايـن   محلی نبود، او االن يکی از مهم     
  .را تسخير کند، او اتريش را مورد تهاجم قرار داده بود

  .ی خود را تا لينز ادامه داد رویِ پيروزمندانه يشستون پ
هميـشه لينـز را بـه ويـن         .  تحت تأثير عواطفش قرار گرفته بـود       واقعاًجا، هيتلر     اين

وقتی شب فرا رسـيد، در ميـدان        . ترجيح داده بود، چرا که با مادرش در لينز شاد بود          
 و »ليها«زدند    گان فرياد می    خواندند و همه    بزرگ شهر جمعيتی بزرگ و عاشق می      

، احساس کـرد    »خلق فقط خلقِ ما، رايش فقط رايشِ ما، پيشوا فقط پيشوای ما           «يا  
اش را خـيس کـرده        ی بـارانی    ی برگـشته    اش را پوشانده و يقه      که اشک چهره  

  .است
  . خود را بيان کردی عارفانه روحياِت  رانی از بالکن ساختمان شهرداری با سخن

شما .  مرا برگزيده تا وطنم را به رايش آلمان ملحق کنم          دانم که کائنات    ــ امروز می  
  .ام را انجام دادم  من وظيفهشاهديداولين افرادی هستيد که 

جمعيت چنان در شادی غرق بود که هيتلر تصميم گرفت رسيدنش به وين را يـک                
  . بياندازد و آن روز را در لينز بماندتأخيرروز به 

 که چشمانش را به عبور نـرم و ماليـم دانـوب             نيرغم ا   ، به 1شب، در هتل وينزينگر   
روی . اين يکی که خيلی آسـان بـود       . يافت  دوخته بود، خواب به چشمانش راه نمی      

اتريش را فقط بـا تهديـد بـه دسـت           ! بريتانيای کبير و فرانسه را جلوی من کم کرد        
همـه  . ی مشروعيت من اسـت      دهنده  اين نشان . بدون شليک حتا يک گلوله    . آوردم

                                                 
1- Weinzinger 
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و . خودم تک و تنهـا تـصميم گـرفتم        . کردند مبادا اين کار را بکنی       میتوصيه  
فردا، بر  . دهم  کس گوش نمی    از اين به بعد ديگر به هيچ      . گفتم  درست هم می  

گـوبلز قـول عکـاس و       . شـود   چيز قشنگی مـی   . روم  سر مزار پدر و مادرم می     
 عجـب   .گُل  شود، تسخير اتريش با يک دسته       تصوير خوبی می  . بردار داده   فيلم

از ايـن بـه بعـد بـه         . اهللا  افتـاده، گـيج     روزگاری است، اين همه احمـق، عقـب       
  .هرگز. کس نبايد گوش داد هيچ

چيـز    فردای آن روز برايش شبيه خوردن غذای مانده بود، از بس که شب پيش همه              
امـد کـه    يگونـه از آب درن      را در ذهن خود تصوير کرده بـود؛ امـا واقعيـت اصـالً آن              

گی رفـت، هـيچ احـساسی نداشـت؛           وقتی که سر قبر خانواده    . ودتصورش را کرده ب   
جـا درسـت مثـل     گـران حاضـر در آن   مراسم ادای احترامش را فقط بـرای گـزارش       

ی الل اجرا کرد، نگران از اين که مبادا کارش خوب نگرفته باشـد، بعـد از                 ي هنرپيشه
عواطفش کرد    آن ناچار شد که شادی و خاطرات ديگران را تحمل کند؛ احساس می            

  .را از دست داده است
ويـن، همـان    . رو شد   به سمت وين به راه افتاد، جايی که با استقبالی شکوهمند روبه           

شهری که او را نپذيرفته بود، تحقيرش کرده بود، به خيابان پرتابش کـرده بـود، بـه                  
وين، جايی که سرما بـه جـانش نشـسته بـود،            . گردی تنزلش داده بود     گدايی و ول  
ويـن يادگـار تمـدن      .  جايی که در مورد خودش به ترديد دچار آمده بود          گرسنه بود، 

. پـروا، غـرق در جـواهر        ی تجملی و بی   ي بيزانس، وين شرقی، شهر جهودها، فاحشه     
ـ  چون گربـه    وين خود را زير پايش هم      ايـستاده در ميـدان     . غلطانـد   ی عاشـق مـی    ي

هد مـرگ گذشـته و      وپنجاه هزار نفرناالن از نشاط، شـا        قهرمانان، مسلط بر دويست   
گان صرفش بودنـد و       آنانی که طردش کرده بودند، حاال وابسته      . هايش بود   شکست

ی خـوشِ خـون    کرد، مزه اش مزمزه می فشرده هم های به  اين لحظات را ميان آرواره    
در ويـن از گـرفتن   . در لينز از شادی ارضا شده بـود . ی غيض همراه بود     که با نشئه  

  .شد انتقام ارضا می
ی نظامی در برابرش انجام شد و سـپس بـرای دقـايقی کوتـاه کاردينـال            ي ژهعصر ر 

های اعظـم تحـت       ها و اسقف    اينيتزر رهبر کليسای کاتوليک اتريش را همراه اسقف       
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هـای اتريـشی را       فرمانش به حضور پذيرفت، که حمايت بدون قيد و شرط کاتوليک          
عت از ذهـن هيتلـر در       سـر   ، چيزی بود که بـه     دلقک. کردند  به رژيم نوين اعالم می    

ديگر وقت زيادی برايـت نمانـده تـا نقـش           . مورد مرِد ملبس به ساتن قرمز گذشت      
. ين تـو در حکومـت نـازی نيـست    يجايی برای دين و آ. های مهم را بازی کنی  آدم

تا پنج سال آينده، ديگـر يـک        . وقت آن رسيده که مسيحيت را هم به گور بسپاريم         
پـوش را درآورد و بـا         ای چندتا تعظيم زائـران سـرخ       اد !دانه صليب هم نخواهيم ديد    

  .پريدن به داخل هواپيمايی به برلن برگشت
در روزهای بعدی شاهد بود که گشتاپو کـارش را در  . بازگشته به کاخ صدارت عظما  

هـا و     آوری کرده بـود، سوسياليـست       اسناد پليس را جمع   : دهد  خوبی انجام می    وين به 
های يهوديـان غـارت شـده بـود،           ها و آپارتمان    د؛ مغازه ها را جارو کرده بو      کمونيست

هـا را در      ها را غارت کرده و آن       ها، پول و جواهرات و پالتوهای پوست يهودی         دارايی
اپيدمی خودکشی در پـی ايـن رفتـار پااليـشگر سـر             . ها ُسکنا داده بودند     بازداشتگاه

المللی هنـوز     مايت بين زدن به بازی اتکا بر ح       هايی که تا آن زمان با چنگ        آن. رسيد
به اين سرنوشت دچار نيامده بودند، مثل دکتر زيگموند فرويد، خـود را بـرای تـرک                 

تنهـا  . شد عليه دشمنان داخلی جنگيـد       به اين ترتيب بهتر می    . کردند  جا آماده می    آن
گذاشت، اين امر داشت به هيتلر        ی منطقی و کارآمدبودن را در اختيار می         جنگ اجازه 
  .دش اثبات می

حاال ديگر به سـمت     . لی زود اتريش را فراموش کرد و ديگر به آن فکر هم نکرد            يخ
  .چکسلواکی نظر داشت

  
*     *     *  

 
شد عـالوه     ی زيادی از وزارت جنگ نداشت، چيزی که موجب می            فاصله  هوس باغ

هـا،    ها و همـسران آدميـرال       ها، همسران ژنرال    ها، آدميرال   بر مشتريان وفادار، ژنرال   
. وآمد داشته باشـند     جا رفت   ها نيز به آن     های آدميرال   ها و معشوقه    های ژنرال   عشوقهم

های اجتماع مشتاقاِن عطرهای سارا روبنـشتاين بودنـد، اول چـون              اين گروه بااليی  
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هـا را     ن کـه خـودش آن     ين که گران بودند و سپس برای ا       يناياب بودند، دوم برای ا    
. اش با قـرع و انبـيقش        عتی، در پستوی مغازه    سنتی و غيرصن    کرد، به روش    تهيه می 

های کريـستال     ن شده بود، بطری   يئزفروشگاه با چوب آبنوس سياه و رنگ طاليی ت        
کرد،   کمانی دائمی توليد می     ها رنگين   سنگين که انعکاس آفتاب در پوشش سربطری      

 بازتـابِ ،  1شـادمانی، آب مـوز      آب شـده و اسـامی رؤيـايی،        های کاليگرافی   با اتيکت 
چنان ُپرمشتری بود، زنان زيبـا         روز تأسيس هم   همان اولين   از ،گس، اشِک پژواک  نر

کـاریِ بخـار هـل،        آمدند تا لحـيم     پوشان نظامی يکی پس از ديگری می        و يونيفورم 
  .شد شاهد باشند های پخش بخار توزيع می  و ُرز زعفرانی را که از دستگاه2سانتال

فتنـد هميـشه خـود را در دنيـای          ر  سوفی و رامبراند هروقـت بـه عطرفروشـی مـی          
بازی خوبی بود و در نقاشی هم به          قدر که پدرشان هم     هر چه . يافتند  ها می   بزرگ  آدم

گـانش،   ها تعلق داشت، به همان ميزان مادرشان با کارمنـدانش، فروشـنده         دنيای آن 
های هلند يا جنوب      فروش   با گل  بگومگوهايشونقلش،    دارش، کارگران حمل    حساب

هـا   ی سکه ش را سر موقع به دستش برسانند، دستهيها ن که سفارش يی ا فرانسه برا 
هـای ُپرسروصـدا و توفـانی بـا           آورد، مجادلـه    هايی که هرشب بـه خانـه مـی          و پول 
اش متعلق بـه دنيـای        ی بانکی   ها و ميزان بهره     دارش در رابطه با مبادالت، وام       بانک
سـارا روبنـشتاين بـا وزرا،       . ه بود ها بود، او به دنيای جذاب واقعيت وارد شد          بزرگ  آدم

کرد؛ معموالً پـيش      شان شوخی می    افسران ارشد و نجبا طرف کالم بود؛ با همسران        
  .شد دادند، مطلع می ها از اخباری که بعدها مردم در موردش نظر می از روزنامه

گانـه  ياين دنيـا بـرايش ب  . دوست داشت به دنيای همسرش وارد شود. آدولف ـ هـ 
کرد؛ او را     اين زن مدرن و مستقل را ستايش می       . ن ميزان که همسرش   به هما . بود

تـر معـشوق او       کرد؛ در اصل خود را بيش       خوبی معاشقه می    شناخت و با او به      کم می 

                                                 
گـي     در اسـاطير يونـان باسـتان كـه هنـري را نماينـده              ايزدبانوريك از نُه    ه،   Musesـ  1
  تـراژدي،  Melpomene كمـدي،    Thalie موسـيقي،    Euterpe تـاريخ،    Clio .ندكرد  مي

Terpsichore ،رقــص Erato ،مرثيــه Polymnieرشــور غنــايي،   شــعر پUranie 
  . مـ.بالغت Calliope شناسي، ستاره

  .مـ . رود عطرسازي به كار ميـ نوعي چوب آسيايي كه در 2
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، کشف و شـهود   . کرد تا شوهرش، معشوقی که هنوز در دوران آشنايی بود           حس می 
او را بهتـر خواهـد   گفـت روزی       خود مـی   اب. که هنوز به عادت مبتال نشده     معشوقی  

ن کـه   ي و ا  به آن مشتاق بود   با او ازدواج کرده بود، چون زن        . فهميد، هنوز وقت دارد   
. تصميمی شخصی نبود  .  بود برايش آرزو کرده  ی مرگ     ساعت يازده و نيم در لحظه     

ـ ترديـد دليـل ا      بـی . ن که بخواهد توافق کـرده بـود       يتر از ا    بيش ن کـه هـرروزه از    ي
. شد، همين امر بـود      تر متعجب می    شان بيش   تفاهم  شان، از     انشان، از فرزند    گی  زنده
ولی از مرگ يازده به بعد برای       . کرد  باز احساس می    گذرا خود را فردی دغل      شکلی  به

  .تماس با ساحل واقعيت همواره مشکل داشت
  کنی، انگار از چيزی متعجبی؟ ــ بابا چرا هروقت منو نگاه می

  .پاسخ به آن گريختشد از  سيد که اصالً نمیسوفی چنان جدی اين سئوال را پر
ن که هـر    ي برای ا  ...ن که تو در حال تغيير کردنی      ي برای ا  ...دانم   نمی ... اه ...ــ اه 

  .بينم ی میي روز تو را آدم تازه
  .م ــ ولی من که حسابی به تو عادت کرده

چنـان بـزرگ     ها هم   که بچه   درحالی. کنند  ها زياد تغيير نمی     بزرگ  ــ درسته، ولی آدم   
  .شند می

توانم به    گونه می   چه. حق دارد . ن که قانع شده باشد، پذيرفت     يتوضيحات پدر را بی ا    
او بگويم که سوفی ناميدمش فقط به اين دليل که نام واقعی سـاعت يـازده و نـيم                   

هـای    يکی از جـذابيت   . زد  دانست؟ چيزهايی حدس می      آيا همسرش اين را می     بود؟
گونـه   آخـر چـه  . دانست بر ديگران آشـکار نبـود      يی را که می   سارا اين بود که چيزها    

اندک   توانم نزد او اعتراف کنم، که با سوفی ناميدن دخترم انتظار داشتم که اندک               می
هرچنـد کـه    . تر   خودش، ولی کوچک   يک ساعت يازده و نيم جلوی چشمم دربيايد؟       

ـ               د کـه   سوفی فقط شبيه خودش بود، چيزی که خوب شکل گرفته بود، چـون هرچن
گی، شرم،    تر نداشت، ولی چيزی شديداً زنانه در او بود، نوعی رمزآلوده            پنج سال بيش  

  .کرد چيزی که از حاال طرح عمومی زنی که در آينده خواهد بود را برجسته می
  .ــ آدولف، من جدا نگرانم

  .سارا او را گرفت و با خود به انتهای مغازه برد
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  ــ چرا عزيزم؟
هايم که از     با مشتری . شنوم  چيز می   جا همه   دانی که من اين     می. ــ وضعيت سياسی  

  .ها دارم آيند، اخبار روز را قبل از روزنامه خانه می وزارت
  ــ خب؟

  .شويم کنم که داريم وارد يک جنگ می ــ فکر می
  

*     *     *  
  

ی مـونيخ     نامـه   توافق: ، ساعت دو و نيم صبح     1938 اکتبر   30رنگ،    یي ی قهوه ي خانه
ـ  کـه هـيچ نماينـده       درحالی. الخره امضا شد  با جـا حـضور نداشـت،        ی از چـک آن    ي

موسولينی، چمبرلن و داالديـه     . هيتلر را غذا دهند   قطعه کردند تا      چکسلواکی را قطعه  
ــ يعنی ايتاليا، بريتانيای کبير و فرانسه ــ همه بر سر اين جنازه گرد آمده بودنـد تـا                   

  .ين قطعه را کنده و جلويش گرفته بودندگی ديو را فرو نشانند و بهتر گرسنه
خواسـت، بـه قيمـت     ی چکـسلواکی را مـی    او همه . شدت عصبانی بود    تازه هيتلر به  

  .که مجبور به مذاکره شده بود درحالی. جنگ
شـادی  : در بازگشت به برلن، استقبال شکوهمنِد مردم خـشمش را بـه او بازگردانـد              

اجبار به بسيج عمومی بـرای جنـگ          دمشان از ع    خصوص خبر از رضايت     ها به   آلمانی
 را  1های سودت   ديدند که سرزمين    ها هيتلر را چون رهبر ناسيوناليستی مي        آن. داد  می

  .ن که صلح را نيز حفظ کرده استيها بازگردانيده، در عين ا به آن
ـ  من را بگو که دارم عده     ! یي ی احمقانه   ــ حفظ صلح، چه ايده     ی بـزدل را رهبـری      ي

                                                 
. تبارهـا  ي غربي چكسلواكي سابق با تركيـب جمعيتـي از آلمـاني            هاي حاشيه  ـ سرزمين 1

دولت پراگ در اثر فشار     . كرد  را بازي مي    آلمان حزب نازي در آن منطقه نقش ستون پنجم       
 هاي فرانسه، انگليس و ايتاليا و به اميد پيـشگيري از جنـگ منـاطقي كـه جمعيـت                   دولت
 ـ  .ي مونيخ به آلمان واگذار كرد نامه  درصد بود را طبق توافق50 بيش از ها زبان آن آلماني

  م
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  .ها را دارند خورده ی شکست ها روحيه اين. نارنجی ی ضعيِف نازکي کنم، عده می
ی اذهـان   های اخير متوجه شده بود که همين احساس بر همه            اين ماه  ...بيم جنگ 

پرهيـز از   . کـارانش   طـور کـه بـر ذهـنِ هـم           حاکم است، بر ذهنِ دشمنانش، همان     
لواکی را زيـر پـا      فرانسه و بريتانيای کبير پيمان وحدتشان با چکـس        ! ری نظامی يدرگ

موسولينی به هيتلـر التمـاس کـرده بـود          . ترسيدند  گذاشته بودند، چون از جنگ می     
ی مونيخ شـده بـود،    هايش را وارد چکسلواکی نکند و موفق به برگزاری جلسه          تانک

حـل    هـای رايـش راه      گورينگ، دست راستش، و ژنـرال     . ترسيد  چرا که از جنگ می    
هـا،    ها، انگليـسی    آلمانی. ترسيدند  را که از جنگ می    دادند، چ   ديپلماتيک را ترجيح می   

رفتند، چرا کـه از جنـگ         ها شادمانه به استقبال رهبرانشان می       ها و ايتاليايی    فرانسوی
  !ی آشيل ملل نبود، ستون فقراتشان بود ترس از جنگ پاشنه. ترسيدند می

م و جنـگ هـ  ! خـواهم  تازه من جنـگ را مـی  . ــ ولی من ترسی از جنگ ندارم که       
  .خواهم کرد

تنهـا مانـدنی   . اش خواست تا وان حمام را برايش ُپـر و آمـاده کنـد      هيتلر از گماشته  
 آرامش را بـه     توانست می  بوی بنفشه،  و کِف صابون ُپر  آب گرم  طوالنی مدت داخلِ  

  .او بازگرداند
  !راحتم بگذاريد. ــ اصالً اجازه ندهيد اوا براون داخل شود

ی  اندامِ برهنـه  رغم تمايلش در آينه چشمش به         ، و به  هيتلر برهنه شد  . گماشته رفت 
خيلـی  ! لـرزد  دنيا مقابل ايـن از تـرس مـی     بفرما،  . به خود لبخندی زد   . خودش افتاد 
  !ی دنيا مسخره بود همه! مسخره بود

جا تحت تأثير گرمای آب به نظرش آمد کـه جزئـی از               داخل آب ناپديد شد و همان     
ی فـضای وان مـدور و    شود و همه فزوده میآب جاریِ داخل وان شده بر حجمش ا 

  .کند بزرگ را ُپر می
خودش هم هرگز سر درنمی آورد چرا از تنی که با روحياتش شباهت داشـته باشـد،                 

اش آهنـين،   سـنگ اراده  بهره نبرده است، تنی قوی، سخت، تنومند، عـضالنی، هـم       
يش بـه نمـايش     در آثار هنری را   همه جا   هايی که     کاری آريايی از همان     پيکر ورزش 

  .گذاشتند می



 يسهم ديگر                                                                                            404

زيـر  . اصالً اين ران به راِن روحش شباهتی نداشـت        . نه. پايش را از وان خارج کرد     
اش  بـه بازوهـای ضـعيف و شـل    . باسن هم همان بود   : آب به تن خود دست کشيد     

اش کـه     هـای سـينه     نگاهی انداخت، شيربرنجی، پوسـتی روی اسـتخوان، ماهيچـه         
تـر آويـزان و       رفت، شکمی بيش    می  اش وا   رفته  ازحالنرمی به سمت زيربغلِ شل و         به

در . اش خودداری کـرد     از تماس منزجرکننده با آلت تناسلی     . شل تا کشيده و محکم    
طور جلـوگيری از دسترسـی اوا بـراون بـه آن هرچـه                های عصبی و همين     اثر تنش 
 ی انرژی و توانش را بـرای        خواست همه   تر الغر و نحيف شده بود، چرا که می          بيش
تـر    به اين هيکلی که هيچ شباهتی به او نداشت هرچـه بـيش            . اش حفظ کند    پروژه

. کـرد   زودی او را رهـا مـی        ترديد به   ورزيد، هيکلی که در شأن او نبود و بی          نفرت می 
در خـم   ی هالويی احمق     بر چهره خود   واقعی   اندامِهای طوالنی از ديدن       برای مدت 

مثال    زيبايیِ بی  آنبرد؛    ی رنج می   ا  بر چهره  گذرِ نگاهی     و يا  یي ی، جلد مجله  ي کوچه
. غـيظ . کرد  نشست و حياتش را زهرآلود می       تيری بر قلبش می   . لياقت او بود و بس    

برلن بود که از اين امر بهبـود         1936های المپيک     تنها در بازی  . حسادت. عدالتی  بی
 کـه ملّتـی     نيابتدا از ا  . کايی رکوردها را شکستند   يموقعی که ورزشکاران آمر   . يافت
گـی    برزنگی بـرای نماينـده      ی سياه ي اصطالح بزرگ مثل مردم اياالت متحده عده        به

آهنگ   همه هم واقعا  بعد با ديدن اين قهرمانان که       .  بود غرق حيرت اند،    خود فرستاده 
و عضالنی ــ هرچند سياه ــ عمالً قوی و ورزيده ــ هرچند سياه ــ بودند، نزد خود 

از . گـذارد   ی واقعيت روح را به نمايش نمی         ظاهری الزاماً همه   اندامِنتيجه گرفت که    
  .خودش را مثل ديگران. کرد ی پيکرها را تحقير می آن موقع به بعد همه
تاکنون هرگـز بـه روحـی       . ورزيد  او به روح خودش عشق می     . تنها روحش زيبا بود   

بت به پول و    تفاوت نس   جويی، بی   چنين جذاب، پاک و طاهر، ايده آليست، دور از بهره         
کردن آن، همـواره درگيـر    تر کردن حيات، عادالنه رفاه مادی، همواره در تالش زيباتر  

هيتلر کسی را کـه     . درخشيد  اين روح از نور می    . ی منافع جمع برنخورده بود      دغدغه
چيز را فدای منافع عمومی کند به جز خودش نديـده   به اين حد از خود بگذرد و همه       

 خيلی زود   »ديگران« نبود ــ چون اين      »ديگران«زاماً به معنی    منافع عمومی ال  . بود
او روحـی   . های اجتماعی و ملُی بودنـد        ــ بلکه پرنسيپ   بردند حوصله اش را سر می    
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  .دست و سياسی داشت گشاده
  .اش ادامه بدهد کمی شير آب گرم را گشود تا به نشئگی

 مردمش باشد کـه     کوشيد مورد اقبال    چمبرلن از جنگ هراس داشت و در ضمن می        
کوشيد  داالديه از جنگ هراس داشت و درضمن می. هراسيدند ها نيز از جنگ می   آن

هيتلر اما ترسی از    . هراسيدند  ها نيز از جنگ می      رد که آن  يمورد اقبال مردمش قرار گ    
جنگ نداشت، هراسی از مردمش نيز نداشت و اصالً هم بـه دنبـال جلـب رضـايت               

  ؟ همه را ترساندن و خود از هيچ چيزی نترسيدن؟قدرت مطلقه چيست.  نبودکسی
  .هيتلر آهی از سر راحتی کشيد

ی مواجه شـود، زيـرا او       تأخيراز اين پس ديگر اجازه نخواهد داد فتوحاتش با اندک           
گونـه عمـل      دانـست ديگـران چـه       ناپذير بر ديگران داشت که مـی         رسوخ يی یِبرتر
  .ها عمل کند د و همانند آنها باش ن که خود از قماش آنيکنند، بدون ا می

  .آن هم جنگی به حد افراط. جنگ خواهد شد
بـه نظـر    . ها طالب صلح بودنـد      آن. ها بود   تنها مقاومت در مقابل آن از جانب آلماني       

مثل پيکر آدولـف هيتلـر کـه ارزش         . ها در حد و لياقت آلمان نبودند        رسيد آلمانی   می
. اش را بهتر به کار بياندازد       ای تبليغی بايد گوبلز بلندگوه  . مثل هم . روحش را نداشت  

يا اگر در اصالح روحيات عمومی ناکام شـويم، بايـد در مقابـل عمـل انجـام شـده                    
موقعی که گرفتار منطق نبرد شـوند       . رغم خودشان درگيرشان کرد     قرارشان داد و به   

به پذيرش و توافـق از      است که مسئوالن    در دوراِن صلح    . رفت ندارند   ديگر راه پس  
جنگ، جنگ است که فرمانـدهی را بـه عهـده    دوراِن   مردمشان نياز دارند؛ در      سویِ
  .دارد

  
*     *     *  

  
هـا را در   وقتی آن. جويانش را تا ايستگاه قطار همراهی کرده بود دانش.  آدولف ـ هـ 

هـا را     پشتی و اسلحه ديد، فهميد که آن        خود نظامی، کوله     در کاله  فرو رفته يونيفورم،  
بـود، اگرچـه      مـدت     اگر چه بسيج عمـومی کوتـاه      . ه از دست داده است    برای هميش 
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شد و تا سه ماه ديگر همين جوانان را           زودی بازگشايی می    ی عالی مستقل به     مدرسه
ها   خواند، اما آن     فرامی  های نقاشی   پايه  دوباره در هيئت غيرنظامی به خود و پشِت سه        

ها برای عزيمت به لهستان        که آن  اشتياقی. های سابق نخواهند بود     هرگز همان آدم  
بعـد از آن هـم      . شان از مقـامِ انـسان کـافی بـود             دادند، برای نزول    از خود نشان می   

ی نبرد خواهد بود، تماسِ با مرگ طی ساعاتی طوالنی و خالی از هرچيـزی،                 تجربه
 تـر، در    ها را پيش    ی اين   آدولف همه . ها  ها، گريستن بر مرگ     ها، زخم   ويران از نگرانی  

های بيست و سی      جنگ از او نقاشی را که در سال       . گی کرده بود    زماِن خودش، زنده  
هرچنـد کـه   . ها گی کار، حريص به تازه جو، ُپرولع، فراموش    صلح: شده بود ساخته بود   

به همان ميزان که جنگيده بود، بـه همـان ميـزان هـم              . به جنگ نفرت ورزيده بود    
  .ی جنگ بود ساخته

ی   جامانـده   گـان بـه     اش که به يکی از فرشته       وی مورد عالقه  ج  حتا هاينريش، دانش  
مانست، يونيفورم سبز به تن داشت، موهايش را کوتاه کـرده و              رافائل روی زمين می   

  .اش مملو از شادی و نشاط بود چهره
ی آلمان را  شده های غصب   سرزمين! زنده باد آلمان  !  کثافت 1بِِک! ــ نابود باد ورسای   

  .گيريم میها پس  از لهستانی
گـرا و     های سی، جمهوری جای خودش را بـه رژيمـی راسـت             از همان ابتدای سال   

چنان سـرخ بـود، بـا ايـن دولـت کـه آن را                 نيومن رفيقش، که هم   . مستبد داده بود  
اش   دانـست کـه بـددلی بلـشويکی         ناميد، دشمن بود؛ ولی آدولف مـی        فاشيستی می 

گرای   رژيم راست . تر بنماياند   اهشود که مخالفان سياسی خود را هرچه سي         موجب می 
آلمان، هرچند که فقط به نيروهای نظـامی اتکـا داشـت، هـيچ شـباهتی بـه رژيـم                    

کـار و نـه انقالبـی،         خواه، محافظـه    رژيمی مستبد، اما نه تماميت    . موسولينی نداشت 
گونه از بحران     های مردم، فهميده بود چه      گانی قديمی و نه به توده       متکی به برگزيده  

ی حادث سود ببرد تا به قدرت برسد و از احساسات ناسيوناليـستی مـردم بـه                 اقتصاد

                                                 
هاي منجر به جنـگ دوم جهـاني، افـسر     ي لهستان در سال  وزير خارجهJózef Beck ـ 1

  .ـ م.  لهستان در جنگ اول جهانيارتش
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ن که بـسياری از     يبعد از ا  . چنان در قدرت باقی بماند      برد تا هم    بهترين نحو سود می   
ی تسليح    ی تسليم آلمان را الغا کرده بود، رنانی را پس گرفته و اجازه              بندهای معاهده 

ی   ملـه بـه پيمـاِن ورسـای پرداختـه و نقـشه            مجدد را اخذ کرده بود، و حـاال بـه ح          
.  در ورسای بر اساس اين پيمان را به چالش گرفته بـود 1918ی اروپا در   شده  ترسيم

ها و مردمانش را که پيش از اين به رايش بيسمارک متعلق بودند و                تمام آلمان زمين  
  .بيدطل غيرعادالنه و عجوالنه به لهستان داده شده بودند، را می طرزی حاال به

  !چه که آلمانی بوده، بايد باز هم آلمانی شود آن! گرفتن ــ باز پس
ی نسبت به اتريش کـه شـريک اقتـصادی وفـادارش بـود،              ي جويانه  رژيم نگاِه سلطه  

طور هيچ نظر بدی به چکـسلواکی هـم نداشـت؛ تنهـا خواهـان بـاز                   نداشت، همين 
هـا گرفتـه و بـه         هايی بود که توسـط پيروزمنـدان جنـگ از آن            گرفتن سرزمين   پس

  .لهستان سپرده شده بود
. کس را برای حمايت از خود نيافته بود         چيشد، ه   لهستان، که توسط بک رهبری می     

هايی که روی تعلقشان به       نه بريتانيای کبير و نه فرانسه حاضر نبودند برای سرزمين         
 تر روسيه که خودش هـم ادعاهـای         ها کم   حرف بود، بجنگند؛ و از آن     خيلی  لهستان  

ـ برخـی از سـفرا بـرای ا       . ارضی نسبت به بخشی از خاک لهـستان داشـت          ن کـه   ي
شـان    خودشان را زياد درگير موضوع نکنند، حتا از حقوق ملـل در تعيـين سرنوشـت               

رژيـم فهميـده بـود کـه دسـتش بـرای حملـه بـه لهـستان در                 . کردند  صحبت می 
زدن  ه نگران جرقهن کيبدون ا. تفاوتی، و حتا به نوعی مشروعيت، کامالً باز است          بی

  .جنگی در ابعاد اروپا باشد
  .خاستند ها قاطعانه به دفاع برمی لهستانی

بايـست    ديده بودند، ولی از نظر تعداد نفرات آلمـان مـی            ها جسور و تعليم     ن، آن يقي به
  .برنده باشد

جوهای   کدام از دانش    چي اميدوارم که ه   ...از نظر تعداد نفرات   «آدولف با خود انديشيد     
  »خصوص هاينريش ر ميان تلفات نباشند، بهمن د

برد که کسی را در برلن نداشت و برای استاد پيرش             و واگنِ قطار جوان را با خود می       
  .داد دست تکان می
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شـما کـه   . او نه، او از همه با اسـتعدادتر اسـت  . کنم خدای من، او نه، خواهش می  «
  ».دوباره شروع نکنيد. پيش از اين برنشتين را برديد

  
**     *       

  
  .گی هيتلر ساله جشن تولد پنجاه

  .شکوه و تجمل بر جشن حاکم بود
تأسـيس شـرق بـه غـرب را افتتـاح             هيتلر در راس پنجاه اتومبيل ليموزين، راه تـازه        

کرد، هفت کيلـومتر آسـفالت بـراق          کرد، راهی که برلن را به دو نيمه تقسيم می           می
 که با هزاران فـانوس نورافـشانی         زیناهای   درست مثل واکس، هفت کيلومتر پرچم     

  .شده بود، هفت کيلومتر جمعيت عاشق که با طنابی از ورود به خيابان منع شده بود
هـايی در   هوارههای متحرک کار گذاشته شده بودند، ما     ها دوربين   ها و کابل    روی ريل 

ی   کردنـد و همـه       به حول خورشـيد، لحظـات تـاريخی را ضـبط مـی             حال گردش 
  .د را روی آدولف هيتلر متمرکز کرده بودندهای خو عدسی

ی برهنـه از مرمـر        مجـسمه : در کاخ صدارت عظما هدايا روی هم تلنبار شده بودند         
روغن، فـرش      رنگ های  پورسالِن ميسن، نقاشی   های برنزی، چينی های   سفيد، قالب 

هيتلـر از   . شـده   دوزی  های قالب   های کهن، بالشتک    های ناياب، سالح    و قالی، سکه  
ها رد شد، به برخی اندک توجهی نشان داد و برخی ديگر را مورد طعن قرار    آن وسط

ـ ی، فقط برای ا   ي ترهوطوری، گ   ترشان را نيز کامالً ناديده گرفت، همين        داد و بيش   ن ي
  .که به همه نشان دهد پيشوا اوست

اش را به او هديه کرد، مـاکتی کوچـک از       غروب آلبرت سپير ماکتی از طاق پيروزی      
طی شب هيتلر، سرشار از احساس، بارها اتاقش        . چوب، با ارتفاعی چهار متری    گچ و   

هـای آينـده خواهـد     را برای ديدن مجدد بنايی که بيانگر عظمت و شکوه او در قرن  
  .بود، ترک کرد

که دسـتش     ی نظامی، پنج ساعت تمام ايستاده، درحالی        فردای آن روز در جريان رژه     
روی خود گرفته بود، بی آن که اندک ضعفی از   وبهرا به عالمت سالم نظامی نازی ر      



 409                                                                   اريك امانوئل اشميت          

سـيخ ايـستاده، بـا ذهنـی متمرکـز،          . خود نشان دهد، جهانيان را به تعجب واداشت       
ی نظـامی   تـرين رژه  عمـد داشـت کـه بـزرگ    . جنبشی اش بی   درست مثل مجسمه  

های غربی نشان دهد اگر بخواهنـد در برابـر            اش را به اجرا بگذارد تا به قدرت         ارتش
 صندلی در نظر گرفته شده      طبيعتا. چيزی در انتظارشان خواهد بود      ستند چه يان با آلم

امـا چـه    . برای سفرای فرانسه، بريتانيای کبير، اياالت متحده و لهستان خالی مانـد           
زودی در    هزار متر فيلم از اين رويداد بزرگ برداشته شده بود و بـه              ده! اهميتی داشت 

  .آمد رمیسينماهای سراسر جهان به نمايش د
می دانست که از نظر نظامی آلمان هنوز آماده برای شروع جنگ نبود اما در همـين                 

چنان شـدت     به تسليح کشور هم   . گی داشت   ی کشورها آماده    تر از بقيه    حد هم بيش  
تر تصرف کند، پذيرفته      جا که اصرار داشت لهستان را هرچه سريع         بخشيد و از آن     می

 مـذاکره  تکمونيـس  اسـتالينِِ انحطاط، فساد کامل، بود که با دشمن مطلق، شيطان،       
  .کند

  .چه که غيرمنتظره بود، فرا رسيد تابستان آن
ناپذير در ايدئولوژی امـا نـه روشِ عمـل، توسـط              هيتلر و استالين، دو دشمنِ سازش     

  .تجاوز شوروی ـ آلمان را امضا کردند وزرايشان ريبنتروپ و مولوتوف پيمان عدم
گـی خيلـی      زد، گويی لـوده     طوری روی زانويش می   . ين باز کرد  در برلن هيتلر شامپا   

  .ی کرده باشدي بامزه
  :زد کنان فرياد می خنده

  !طور های خودم هم همين تازه ژنرال. شود ها باورشان نمی ها و انگليسی ــ فرانسوی
ی صبح دستور حمله به لهـستان را بـه            وپنج دقيقه   اول سپتامبر ساعت چهار و چهل     

  . کردورماخت صادر
اش تـا آخـر    گـشايی  ابند هيتلر در جهانيدو روز طول کشيد تا فرانسه و انگلستان در        

 BBCروز سوم سپتامبر ساعت يازده صبح، چمبرلن روی امواج          . خط خواهد رفت  
ساعت پنج بعـدازظهر داالديـه، شـرمگينانه، در پـاريس           . به آلمان اعالن جنگ داد    

  .همين کار را کرد
طبيعـت بـا    . ها خيـره شـده بـود        بالکن برختشگادن به کوه   در اين شب هيتلر روی      



 يسهم ديگر                                                                                            410

. ی فجر در شـفق      سپيده:   جشنی برايش مهيا کرده بود      شنمايشی شگرف در مقابل   
هـای سـياه را در        رنگ، ُپرانرژی، التهابی که درختاِن به رنگ جلبـک          شهابی صورتی 

ی   مـه کـه گنبـد افـالک ه        پاشيد، درحـالی    ها می   گرفت و نوری قرمز به آن       خود می 
  .داد کمان را از خود بروز می های رنگين روشن سايه

. بلعيدنـد   آوردن کالمی می    زبان  کننده را بدون به     هيتلر و اطرافيانش اين زيبايی خيره     
رسـيد تمـام      به نظـر مـی    . هايشان رنگی غيرواقعی به خود گرفته بود        چهره و دست  

تی کـه از بيـشه      رسـيد سـکو     حتـا بـه نظـر مـی       . کائنات به انديشه فرو رفتـه بـود       
  .خاست نيز مهر واگنر را بر خود دارد برمی

شان بازگشته    مردان نازی به دوران کودکی      دولت. اين پديده يک ساعت طول کشيد     
شان را در هيئت   مختلف، فرمانده    در نورهای     خيره به آسمان ُپرتحرک و غرق     . بودند

گفتن   ، توانا به سخن   العاده  چون ساحری خارق    ديدند که هم    دالوری جلوی بالکن می   
  .هاست ی پديده و فرماندهی همه

  .ها برگشت و زمزمه کرد آن زمان که شب آسمان را تماماً پوشاند هيتلر به سمت آن
  .ــ اين بار خيلی خون ريخته خواهد شد

  
*     *     *  

  
  گر را بازيابيم؟يد کي نيازی به جنگ بود تا واقعاًــ آيا 
 حمام اين جمله را به زبان       و حرکت به سوی   خواب    خت ر حين بيرون خزيدن از   سارا  
د که بـا صـدای   يشن صدای ريزش آب به درون وان حمام را می. آدولف ـ هـ . آورد

ها   های خانه وقتی کمی بيش از حالت عادی از آن           لوله. ها درهم شده بود     غرش لوله 
پيش از  آمدند؟ عطر درخت انجير و ِسدر سـفيد پيـشا           کردی، به خشم می     مطالبه می 

  .آورد خواب هجوم می زد و به رخت حمام بيرون می
  :آدولف پرسيد

  توانم با تو حمام کنم؟ ــ آيا می
  .ــ منتظرتم
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چيـزی    داند؟ به چه     او چه می   »گر را بازيابيم؟  يد  کيبه جنگ بود تا     ی   نياز واقعاًآيا  «
کـه  کـرد     تر احساس نياز می     ن که آدولف هرچه بيش    يزد؟ فقط به ا     داشت طعنه می  

خصوص برای  کند تا با او به کافه، به رستوران، به تئاتر برود و به            بهمسرش را از کار     
آغوشی  ها به صحبت بپردازد و تنها برای هم ها با او برهنه روی مالفه    ن که ساعت  يا

  ...ن که او کشف کرده بوديشان را قطع کنند؟ يا ا مکالمه
جلوی آينه ايـستاد و خـود را از         . بودهای مراکشی ُپر شده       به اتاقی رفت که با سفال     

  .سر تا پا ورانداز کرد
  :کنان پرسيد سارا خنده

  آيد؟ ــ از خودت خوشت می
شـايد  . بری  کام خصوص  به. بدنم هميشه برای چيزی به دردم خورده      . خوبه. ــ آره 

  .ترم ساله سرحال  که نسبت به خيلی مردان پنجاههبرای همين هم باش
  . دوستت دارمهرحال من ــ شايد، به

  .شوم شوم، چون در چشمان تو پير می دارم خوب پير می. هــ بايد همين باش
سارا عاشـق آب داغ بـود و   : به درون وان ُپر از کف خزيد و فريادی از سر درد کشيد     

برلـب بـه زن چـشم         آزرم و لبخند    ايستاده ماند، برهنه و بی    . او قادر به تحملش نبود    
  .دوخت

دادنـد، او     های جنِگ لهستان جان مـی       وقعی که جوانان در جبهه    از م . حق با زن بود   
از سويی غمگين بود، از سويی نيز بر اشـتهايش افـزوده شـده              . هم عوض شده بود   

ارزش کـه     ، ايـن ارزشِ بـی     ملـت رفتـه بـرای       های ازدسـت    غمگين برای جان  . بود
وده شـده   زمان بر اشتهايش نيز افز      و هم . هاست  ی اين قصابي    ی همه   دهنده  سازمان

جويـانش بـود، فکـر        جا که شاهد رفتن دانـش       آهن، همان   بود، زيرا روی سکوی راه    
، تا چيزی را از     حتما و يقينا  درنگ زيست،     گی کرد، که بايد بی      بايست زنده   کردکه می 

. اش نيازمند شادی ديگران بود      شادی. داشتنی شده بود    خودخواه و دوست  . کف نداد 
اش، بخشِ    ده و به زمين فرو رفته بود، بخشِ زخمی        اش آب ش    چيزی از ايثار پيشين   

شد عموماً متوجه ديگران باشد و نه منـافع           اش، همان بخشی که موجب می       افسرده
  .شخصی خودش
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  ــ سارا چند دقيقه پيش منظورت چه بود؟
احساس . گر را بازيابيم  يد  کين که دوباره    ين که نياز به يک جنگ بود تا ا        يــ مثل ا  

  .تر هستی  گذشته خيلی سرحالکنم نسبت به می
  شايد که بايد به خاطرش شرمنده باشم؟. ــ درسته
دانستم روزی از شـبحی کـه بـه دنبالـت      می. حالم  من خوش . مهم نيست . ــ شايد 

  .دانستم کی است خالص خواهی شد، اما نمی
  ــ شبح؟

بـودنش در      از زمـان زنـده      تـو بعـد از مـرگش بـه او بـيش           . ــ ساعت يازده و نـيم     
  .ات جا دادی گي ندهز

کـرد، از او      صـابون بـازی مـی       زد، انگشتانش با کـف      با گفتن اين جمالت لبخند می     
  .ی نداشتي گله

گرمای آب را ناديده گرفت، داخل آب شد و      . موجی از شادی از وجود آدولف گذشت      
  .س سارا را در آغوش کشيديپيکر لطيف و خ

  .ام شانس بوده اند، خيلی خوش بودهام  گي هايی که در زنده ــ من در رابطه با زن
  :کنان گفت زن با بغض در گلو و صدايی شکسته از سر عواطف زمزمه

  .بستن ــ مرسی برای جمع
  .زن خود را به او تکيه داد، رها و مطمئن

  خواهی تابلوهايت را به من نشان بدهی؟ ــ کی می
  دانی؟ ــ چی؟ تو می

ی بعدازظهرها  بود خبردار شود که او همهطور توانسته    چه! دانست  پس اين را هم می    
  کند؟ ی عالی دوباره نقاشی می در سالن خلوت مدرسه

  .آژيری به صدا درآمد و فضا را با صدايش خراش داد
ی آژيرهای    همه. آدولف و سارا سيخ ايستادند، مثل کسانی که توی تله افتاده باشند           

  .ها به صدا درآمده بود برلن روی بام خانه
  ی داشت؟ي عنیاين چه م
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*     *     *  
  

  .هيتلر توسط بدلش به قتل رسيده بود
زيـرا  . بهتی طوالنی، در سـکوت و درد      . بيش از ترس، دچار بهت و حيرت شده بود        

زی نداشـت کـه   يـ فردی که در مونيخ کوشيده بود او را بکشد، هيچ شـباهتی بـه چ      
 خـودش در    زتـابی از  باهيتلر در مورد دشمنانش تصور کرده بود؛ درواقع تا حـدودی            

  .بود  آينه
يک آلمانی، يک آلمانی واقعی، نه جهود، نه چک، نه کولی، نه لهستانی، يک کارگر               

دستی با کسی، بـدون       تنهايی بدون هم    ساله، گئورگ السر، به     وپنج  شجاع آلمانی سی  
کمک حزب يا گروهی، تصميم گرفته بود که هيتلـر، گورينـگ و گـوبلز را از ميـان           

او معتقد بـود    . بردند   هيواليی که به قول او آلمان را به سمت نابودی می           بردارد، سه 
هـا    وخامت گذاشته است، کـه نـازي        به  ی کارگر رو    گی طبقه    سطح زنده  1933که از   
گـی، فـردی و مـذهبی را مـورد تهـاجم قـرار داده و                  های سنديکايی، خانواده    آزادي

امبر در مـورد اقتـصاد جنگـی،     سـپت  4ی    نامـه   بخشزماِن صدور   از  . اند  محدود کرده 
کاری کاهش يافته بود، کار به اواخـر   افزايش رفته و نرخ ساعات اضافه     ها روبه   ماليات

ها مستقر شده بود تـا   هفته هم سرايت کرده، درآمدها ثابت مانده و پليس در کارخانه    
ه های کـار در نطفـه خفـ    هر نوع حرکت از سر نارضايتی را با تهديد اعزام به اردوگاه         

برد مـسائل کـشور را نپذيرفتـه          ها برای پيش    بردهای نازي   السر دستورات و راه   . کند
چيـزی عطـش      دانـست کـه ديگـر هـيچ          پيمان مونيخ می   همان زماِن انعقادِ  بود، از   
چيز حـاکم     ها را فرو نخواهد نشاند، که ترور تا نابودی کامل همه            ی آن   افروزانه  جنگ

تصميم گرفته بـود بـا همـان امکانـات نـاچيزش      خواهد بود و با اين تفاصيل او هم  
  .آلمان را نجات دهد

 مـسئوالن رژيـم     بـه اتفـاق   دانست که هيتلر      نجارِ ورتمبرگی به مونيخ آمده بود، می      
. کنـد  رانی مـی   و قربانيانش سخن 1923 نوامبر   8داشت کودتای     هرساله برای بزرگ  

تصميم گرفته بود بمبی   . دش  مراسم سنتا هرساله در آبجوفروشی بورگربراو برگزار می       
  .ساعتی داخل ستونی چوبی پشت سر تريبون کار بگذارد
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جا مواد منفجره     سازی به کار مشغول شده بود تا از آن          های اسلحه   در يکی از کارخانه   
ِ دقيق، بمـب مـورد    با مبانی و اصول تکنيکی. و سپس در جريان کار ديناميت بدزدد 

 اش ی پـدری   حيـاط خانـه   ی تـاريکی از       شههايش را در گو     نظرش را ساخت، ماکت   
جـا    سپس بيش از سی بار در آبجوفروشـی مخفـی شـد و شـب را آن                . امتحان کرد 

رانی آمد تـا       نوامبر پيش از سخن    7روز  . ی در ستون ايجاد کند    ي گذراند تا بتواند حفره   
ی شـب      و بيـست دقيقـه     9اش را کار بگذراد، آن را روی ساعت           شونده  بمب هدايت 

  .رد و راه سوئيس را در پيش گرفتتنظيم ک
ولـی در ايـن شـب    . کرد هيتلر معموالً از ساعت هشت و نيم تا ده شب صحبت می     

وهوای حضور در مراسمی را نداشـت و          غرب، حال و   خاص نگران از جنگ در شرق     
اش را به پايان رساند تا برای بازگشت به برلن سوار تـرن               رانی  ساعت نُه شب سخن   

  .شود
ی شب بمب منفجر شده، هشت نفر را کشت و شصت              بيست دقيقه   و 9سر ساعت   

ها مانده بودند تا آبجويی بخورند و کمی با هم ليچـار              نفر را نيز زخمی کرد، متعصب     
  .های نازي ِقِسر دررفته بودند گنده ی کله بگويند، ولی هيتلر و بقيه

ر غيرقـانونی   گئورگ السر سرِ پاسگاه مرزی نزديک کونستانس به جرم اقدام به عبو           
سـرعت هـم بـه        جا مورد بازجویی قـرار گرفـت و بـه           از مرز دستگير شد، در همان     

  .گذاری اعتراف کرد بمب
ـ  قد کوتاهی داشت، چشمان روشن، موهای قهوه       شـده،    ی و مـواج، سـبيلی مرتـب       ي

دردسر، خجالتی، وسواسی در کـار، کـه عملـش را بـا معيارهـای                 مردی راحت و بی   
ز يـ ش از هرچيک آلمانی که پ ي.  يک فرزند خلق، مثل هيتلر     .داد  اخالقی توضيح می  
  .يک آريايی، مثل هيتلر. کرد، مثل هيتلر به آلمان فکر می

ـ ان ا يـ افت ارتبـاط م   يت  يگشتاپو مأمور . پذيرفت   آشکار را نمی   حقيقِتپيشوا اين    ن ي
سپس موضـوع ارتبـاط     . ها را بررسی کند     ها و روس    ها، فرانسوی   موضوع با انگليسی  

تنهـايی اقـدام    السر به. نتيجه بی. ها و يا آريستوکراسی را بررسی کرد        نی با ژنرال  پنها
هيچ بخشی از موضوع علنی نشد و همان تفـسير          . هشيارانه. به اين عمل کرده بود    

ـ رسمی را حفظ کردند، تفسيری که همان شبِ اتفاق سر هم کرده بودند، و آن ا                ن ي
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انگيـز را پنـاه داده        سوءقـصد نفـرت   های مخفی انگليسی عامالن ايـن         که سرويس 
  .اند بوده
تنهـا بـه زنـدانی      . ری کـرد  يآوری هيتلر از اعدام گئـورگ الـسر جلـوگ           طرزتعجب  به

ن که بعـدازظهری    يا. درواقع در آرزوی ديدار قاتلِ خودش بود      . کردنش رضايت داد  
قـِت  های شرق و غرب و      هايش در جبهه    فعالً با گرفتاری  . را به اتفاق با هم بگذرانند     

پرداختن به اين امر را نداشت، اما در صدد بود با فراغت از اين امور در آينده، به ايـن                    
بله، او را زنده نگه خواهد داشـت، بـرخالف          . بخش وقتی اختصاص دهد     تفريح لذت 

. بله، منتظر پايـان جنـگ خواهـد شـد         . های نزديکانش   رغم توصيه   هر انتظاری، به  
حتـا در نظـر     .  را قانع کند که خطا کرده اسـت         درواقع در نظر داشت سوءقصدکننده    

باالخره اين السر آلمـان بـود، آلمـاِن نگـران، آلمـاِن             . داشت خود را محبوبِ او کند     
آلمـان را کـه     . او را با آلمان قانع خواهد کـرد       . غيرآماده، آلمانی که متوجه نشده بود     

  .نبايد کُشت
يـک بـار ديگـر مـشيت        . رون آمـد  تر بي   بعد از گذارِ درد، هيتلر از اين سوءقصد قوی        

با اين حمايـت ويـژه کـه هربـار و هربـار بـه او اعطـا           . آسمانی او را حفظ کرده بود     
چيـزی کـه    . بردن رسالتش کامالً برحـق اسـت        انيپا  فهماند در به    کرد، به او می     می

ها به او برای      ن هم تائيد کرد؛ طرز استقرار ستاره      يب  گوی طالع   فردای همان روز پيش   
ی، هيچ بمبـی    ي هيچ گلوله . ناپذير اعطا کرده است     ال آينده موقعيتی شکست   چهار س 

منـد شـده      گان بهره    به او گزندی نخواهد رساند؛ او از حفاظت ستاره          و هيچ انفجاری  
هرحال از سر احتياط از گورينگ خواسـت کـه افـراد گـارد حفاظـت او را                    اما به . بود

ی ي ز اين پس از شرکت در اجتماعات توده       دوبرابر کند و به گوبلز هم اعالم کرد که ا         
  .انی در حضور جمعيت خودداری خواهد کرد  ر و سخن

  ...السر جانش را نجات داده بود
  

*     *     *  
  

  .يک پيروزی. وار جنگی صاعقه
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دوباره هاينريش را روی سکوی ايستگاه قطار بازيافت، مثل پـدری کـه پـسرش را                
و را در آغوش گرفته بود، متوجه شـد در دورانـی کـه              جا، موقعی که ا     اين. يابد  می  باز

. گر افزايش يافتـه اسـت     يد  کينبرد از هم جدايشان کرده بود، عواطفشان نسبت به          
ی جبهـه، ديگـری بازگـشت بـه      گر داشتند، يکی از تجربهيد کيها برای  چه گفتنی 
ننـد  نبي گـر را  يد  کي ديگر ن که يسرگذاشتن اين خطر ــ امکان ا       پس از پشت  . هنرش

ـ، به نظرشان کامالً طبيعی می      احساساتـشان را    آمد که عواطفشان را بروز دهند، کـه         ـ
  .شد عيان کنند و اين برای دو مرِد خجالتی، از آن پس، تبديل به عادت می

آلمان به مرزهای دوران بيسمارک بازگشته بود،       . ها را پس داده بود      لهستان سرزمين 
هـزار    گیِ ده   اين به قيمت سه ماه آتش و زنده       . خطوط سابقِ پيش از آن تحقيرشدن     

ها بازگردانده بود، غروری ملّی که هـيچ          انسان تمام شده بود، اما غروری نوين به آن        
  .شان نداشت ارتباطی با آن حالت تهاجمی پيشين

  :گفت می. هاينريش به آدولف ــ هـ
شـود   دی مجبور میزو برد، اما به ــ خواهيد ديد، دولت اول از اين موفقيتش بهره می        

دهنـده بـه ايـن رژيـم      اين پيـروزی مـشروعيت   . از بارش بکاهد، خود را سبک کند      
  .ن که آغاز پايانش هم هستيی اوجش است، يعنی ا استبدادی است، نقطه

   بود تا از آن بـه عنـوان آتليـه          دادهاش را به آدولف       ی پشت مغازه  ي سارا اتاقک شيشه  
ی عالی مستقل هنر، وقتش را        هايش در مدرسه    سان کال ياو پس از پا   . استفاده کند 

کـه پـشت ديـواری کـه      گذرانـد، درحـالی   در باغ لذت در آشتی مجدد با نقاشی مـی   
هـای    کوشيد با ترکيب عـصاره      کرد، سارا می    ی کناری جدا می     اش را از محوطه     آتليه

  .د کنديمختلف عطرهای جديدی تول
 بادقـت سـری جديـد آثـار او را           .شد  بسياری مواقع هاينريش به استادش ملحق می      

هايی از عطرهای برخاسته      ی که نام  ي شده  های متغير و شکنجه     کرد، ترکيب   دنبال می 
، ميخـک، بِـه، نعنـا سـبز، علـف         1خزه، اوپوپانـاکس  از کارگاه سارا را بر خود داشت،        

                                                 
ي دارو و عطر      كه در تهيه  از گياهانِ مناطق گرم اروپا و آسيا         يي  خانواده،  Opopanax ـ1

  . مـ. رود به كار مي
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  .خشک پاييزی
ـ  گذاشتن زرافـه    اش در کنارهم    ستود، توانايی   ابداعات آدولف را می    ار يـک   ی در کنـ   ي

کشيدن اقيانوس و يا بازسازی پيکـر انـسانی بـا بـرگ و گـل بـه                    آتش  دان، به   شمع
  .ريهايی تصورناپذ رنگ
  کنيد؟ طور اين کار را می ــ چه

خب عطرها هـم  . کنم خودم را رها می. انديشم ديگر منطقی نمی. بينم  ــ خواب می  
يا فرو رفتـه باشـم تـا         به رؤ  واقعاًوقتی  . اند  های سفرهای سورئاليستی    بهترين سفينه 

گيرم و با دقت و ظرافتی در         ی مورد نظرم خوب پخته شود، کار را به عهده می            سوژه
  .کنم  شروع به نقاشی می1حد اينگر

پذيرفت با او در رابطه با        اش بيايد و می     داد که هاينريش به آتليه      اگر آدولف اجازه می   
جـو بـود، زيـرا        ن جوان دانـش   کارواداشت  کالم شود برای به     تمامش هم   کارهاي نيمه 

دانست، اما در هاينريش نقاشی فراتر از حدود          چنان خود را نقاش بدی می       اگرچه هم 
  .طبيعی يافته بود
او پيکاسـوی   . ساخت  از آن ترکيب خود را می     . بلعيد  جا می   چيز را يک    هاينريش همه 

شناخته بـود و    آورد، با استعدادترين نقاشی که در پاريس          هولناک را به ياد آدولف می     
هـای بيـست هـيچ نقاشـی          در سـال  . آورد بيشتر کفر همه را درمی    خب از همه هم     

هاست   دانست آن چيزی که او ماه       اش پا بگذارد، چون می      حاضر نبود پيکاسو به آتليه    
ـ برايش وقت گذاشته، پيکاسو در اولين اقدام و ظرف           ت اجـرا   يـ ک هفتـه بـا موفق     ي

  .خواهد کرد
  .فتگ همان شب به سارا می

. ش يک نابغه باشی   يدايچيزی زيباتر از اين نيست که جلوی چشمت شاهد پ           ــ هيچ 
او رازهـای اسـاتيد کـار را چنـان          . شدم  داشتم، يقيناً از او متنفر می       اگر دوستش نمی  

بعد از سـه    . کند  نبات را دارد باز می      گشايد که گويی سر يک بسته آب        سهولت می   به

                                                 
گـي   ، شاگرد داويد؛ ويـژه  1780 – 1867نقاش فرانسوي ، Jean Auguste Ingres ـ2

  . مـست وا هاي اينگر اصالت و ظرافت نقاشي
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 تـا بـه آن      هکـش   ها طول مـی     های خدا، سال    ما بنده روز از يادگيری تکنيکی که ما،       
 اما با اين حال شوق      هکن  چيز را گستاخانه فتح می      او همه . هش  م، خسته می  يابياحاطه  

  .هگير نقاشی را از من نمی
  دانستی؟ ــ تو سمبلش هستی، اين را می

  .هــ هرکسی حق خطا دار
  .ه اهميت ندارشکه هيچ نقاشی تا اين حد از نظرگه  میــ 

 که من را پشت سـر خواهـد         هکن  ، چون پيشاپيش احساس می    هگ  ــ خب اين را می    
ام بـا موفقيـت طـی         ی آن چيزهايی را که من در آن نـاموفق بـوده             گذاشت و همه  

که با من تنها در حـال         ، درحالی کنه ستايش می  که مرا    هکن  او تصور می  . خواهد کرد 
  .هکردن دورخيز

اش در پشت گردن      کردن بينی   با فرو . کرد  زش می رنگ سارا را نوا     آدولف موهای سه  
  :همسرش اضافه کرد

ترين افتخار نقاشی من همين است کـه سـر            بزرگ. آيد  ــ و من هم اصالً بدم نمی      
  .گان خواهد بود ی عبوری نزد آينده او برای من برگه. راه او واقع شدم
  .کنی ــ اغراق می

  . هش  او غولی می!دونی  می ــ
  .گيری کنی چون که خودت را خيلی دسِت کم می اق میــ نه، تو اغر

  .نرم و سنگينش را فشردهای  پستان زد و روی زن غلتی
ن بـرای   يا. ام لذت ببرم    گی  گی کنم و از زنده      ام خوب زنده    ــ اوه، من تصميم گرفته    

  .ديگر دنبال چيزی در سرنوشت نيستم. من کافی است
  

*     *     *  
  

. ساعت پنج و نيم صـبح بـود  . دگاه بورژه به زمين نشست هواپيمای کوچکی در فرو   
زدودند، شـبنم هنـوز       رفته رخوت از تن می      پريده و خفته در سکوت رفته       مناظر رنگ 

  .ظاهری منجمد داشت
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  .تابستان بود
  .فرانسه درست مثل شقايقی در دشت چيده شده بود

. شـد   یپيروزی به حدی آسان به دست آمده بود که خـود هيتلـر هـم بـاورش نمـ                  
داد، طرحی که آن را به اتفاق ژنرال گودريان           موفقيت اين طرح را به خود نسبت می       

  .ريخته بودند
ام خيلی کمک گرفتم، بله، بله، کتابی از افسری به            ــ از کتابی که بارهاوبارها خوانده     

ـ  پيش به سوی ارتـشی حرفـه      نام کلنل دوگل،     ، کتـابی در مـورد امکانـاتی کـه          یي
گذارند؛ خيلی چيزها بـه       ار ما می  ي موتوريزه در نبردهای مدرن در اخت      واحدهای کامالً 

  .من ياد داد
هيتلر از هواپيما پياده شد، به دنبالش چند هنرمنـد آلمـانی، از جملـه آلبـرت سـپير،                   

هـا را بـه       سه مرسدس سياه بزرگ منتظرشـان بـود تـا آن          . ش پياده شدند  آرشيتکت
  .پاريس ببرد

درسـت مثـل يـک دختـر نوجـوان در اولـين رقـص               . طپيد  شدت می   قلب هيتلر به  
از زمـان نوجـوانی پـاريس را در         . فـشرد   اش از سر شوق بغض گلويش را می         جمعی

اش را مطالعـه کـرده،        کرد، جايی که معماری و شهرسازی       وجو می   رؤياهايش جست 
و حـاال   . و امروز صبح باالخره موفق به اين کار شد        . اما هرگز به آن پا نگذاشته بود      

هـا در    که يکـی از آن      ديدار عجيب دو دلداده درحالی    . گر پاريس به او تعلق داشت     دي
انگار اطمينان نداشـته باشـد      . ی که گويی فاقد مشروعيت است     ي دلداده. خواب است 

  .اش برود با احتياط بسيار سراغ دلدادهبايست  گويی می. که به دلِ او بنشيند
کـن تـا      خراب    های روحيه   نويس  چرکابتدا شهرهای حومه را پشت سر گذاشت، اين         

ـ باالخره، ناگهان پاريس پد   . کار برسد   ن که به شاه   يا . ره شـد  يـ دار شـد، پـاريس چ     ي
انعکاس نور برخاسـته    . نماهای بلند، خندان و طنزآلود، سه مرسدس را در بر گرفتند          

ها چشمان هيتلـر را خيـره         های بِژ ساختمان    ها و سنگ    روانیياز خاکستریِ جسورِ ش   
  . بودکرده

سرايدار پير آلزاسـی را، کـه آلمـانی هـم           . گيرش کرد   مقابل اپرا، کلنل سپيدل غافل    
خواب بيرون کشيده بودند تا با شـرح و توضـيحات او را در                کرد، از رخت    صحبت می 



 يسهم ديگر                                                                                            420

  .د همراهی کندين بازديا
هـا را     دانست، بـس کـه آن       های اپرا را از حفظ می       او نقشه . ولی هيتلر ساکتش کرد   

رده بود، از حاال به بعد خودش نقش راهنما را به عهده گرفت؛ تنها زمـانی                مطالعه ک 
خواست تاريخی يـا تغييـری را بررسـی کنـد؛             داد که می    پيرمرد را مخاطب قرار می    

کوشيد انزجار خود     سرايدار هم، که تازه متوجه شده بود با چه کسی سروکار دارد، می            
  . ادبی موجز و مختصر پنهان داردپشِترا 
  .تلر به سر شوق آمده بودهي

مـن دو   . ی صوتی اسـت   يايــ اين رؤيايی سنگی است، درست مثل سمفونی که رؤ         
زيرا فقـط همـين دو   . موسيقی و معماری: دانم  ی ديگر هنرها می     هنر را برتر از همه    

معمار به مـواد    . بخشند  نظم اشياء می    هستند که قدرتمندانه نظمی متعالی به روند بی       
بخشند و عناصـر      آهنگی را سامان می     هر دو هم  . دان به نواها    سيقيدهد، مو   نظم می 

  .دهند وند میيگر پيد کيخشن را با شعر روح به 
هاي بزرگی که بـه کـلِ نمـايش      با ديدن بناها شوق تمام وجودش را گرفته بود، پله         

ی فراگير است، از    ي ديد هر مجسمه يا نقاشی جزئی از انديشه         ن که می  يارزيد، از ا    می
  .خود شده بود ود بیخ

کس نتوانسته بکنـد، چـرا کـه     چيــ شما متوجه نيستيد، گارنيه کاری کرد که تا حاال ه          
ی خـود را   دوره ی هنرمندان هم گونه همه او فهميد چه! اپرای پاريس کارِ يک نفر است    
يک انديشه و يـک آرايـش عمـومی         . ی خود جا بدهد     به کار بگيرد و همه را در پروژه       

  .درست مثل سياست زيباست. گی و نشاط شخصی ی اين سرزنده ش همهبرای نماي
هـا،    بـری   های معماری بنا، گچ     گی  چرخاند، چشمانش در ميان برجسته      گردنش را می  
  .شد های به سبک اسالمی گم می کاری ها و کاشی خطوط مجسمه

اش   کردن دارند، اما تنهـا تـأثير عمـومی          ی جزئيات ارزش نگاه     ــ ببينيد، سپير، همه   
ـ  گوينـد جامعـه   به اين می. دارد جنگل درختان را از نظر مخفی می. ماند  باقی می  ی ي
جويانم را به مطالعه      ی سياسی تدريس کنم، دانش      اگر روزی قرار بود فلسفه    . متعالی

  .آوردم کار می و ديدار اين شاه
يچ  بر او تأثيری شگرف گذاشته بود، چنان که تـا پـيش از آن هـ                واقعاًها    بازی رنگ 
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های   کشيدن از نرده    او گارنيه را برای دست    . ی تا اين حد او را متأثر نکرده بود        ي نقشه
ستود، چرا که اين تصميم او موجب شده بود که سنگ روبنـا جلـوه کنـد،                   آردی می 

نواخـت، سـبزِ       ترومپـت مـی    1ها را رنگ و بوی ارکستر داده بود؛ مرمر سرخ مورز            آن
 ناخالص، متفاوت و درهم     ،مرمرقطعاِت  ی    ی و همه  ن  قره  ماک  شنی، سنِگ     سوئد قره 

نواخـت،    های سفيد ويولن مـی       زرد با رگ   2پرداختند، سارانکولن   سمفونیِ تارها را می   
ی هلوی بنفش با خطوط سياه برای         ی هلوی رنگ روشن برای آلتو، شکوفه        شکوفه

  .ويولن ِسل
  سازيم؟ نمیی جالب ي دانی سپير عزيز، از کی ديگر کليسا و صومعه ــ می

  .ــ خير پيشوای من
از نظر تـاريخی اپـرا      ! از موقعی که اولين اپراهامان را ساختيم      ! ــ از رنسانس تا حاال    

ی ي آهنگی، عواطف و انديشه     يعنی هم . گزين کليسا شده    ينی الئيک جاي  يی آ   با ارائه 
 که  ی تالشم را خواهم کرد      ی خود همه    من به نوبه  . مبنی بر زيبايی جهان و کائنات     

تـر وارد     های آينده به رشد و تعالی انسانيت سرعت ببخشم و هرچـه سـريع               در سال 
، و به جـای آنهـا اپـرا         دنيايی بشويم که در آن خبری از کليسا، معبد و کنيسه نباشد           

  .داشته باشيم
خواست به هر قيمـت انعـامی پنجـاه           ان ديدار، راضی از نقطه نظرات خود، می       يدر پا 

زد کـه چيـزی       رفتن سر بـاز مـی     يجد از پذ    سرايدار چنان به  . هدمارکی به سرايدار بد   
فقط زمانی از خطر زندان و      . ک رخ دهد  يپلماتينمانده بود ميان دو کشور برخوردی د      

  .داده است اش را انجام می ها را مطمئن کرد وظيفه دستگيری نجات يافت که آن
. د به راه افتادنـد گشو زحمت چشم از خواب می سه مرسدس دوباره در پاريسی که به  

روهـای    هـا پيـاده     ها و راه    مأموران مراقبت جاده  . باز بود   ها نيمه   ی فلزی مغازه    کرکره
ـ نانواها، در اند. دادند وشو می آسا شست   خالی از رهگذر را سيل     شه، ميـان دو پخـت   ي

  .گيراندند سيگاری می

                                                 
  . مـروستايی در جنوب فرانسه ،  Mourèzeـ1
  .، روستايی در پيرنه ـ مSarrancolin ـ2
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د عهـد باسـتان     ی هيتلـر را در مـور         عبور کرد که سليقه    1ها از مادلن    کاروان اتومبيل 
هـا بـه نظـرش       نـسبت خيابـان    که   ندکرد، سپس مسير شانزه ليزه را گزيد        ارضا می 

نـی کـرده   يب شيبرای محور نوين شرق و غرب برلن پ ای آمد که     کوچک تر از اندازه   
روزی رسيدند که موجب شـروع مجـدد بحـث ميـان او و              يبود، پس از آن به طاق پ      

  .سپير بر سر طرح طاق پيروزیِ خودش شد
 رفـت تـا در      2شده مقابل برج ايفل، هيتلر به انوليـد         ريزی  باالخره بعد از توقفی برنامه    

  .برابر آرامگاه ناپلئون ادای احترام کند
جا بغضی قوی گلويش را فشرد و احساسی نيرومنـد او را در بـر گرفـت، طنـين                     اين

نيـز  روزی او، آدولـف هيتلـر،       . به چيزی پيشاپيش  پژواک احساسی حاکی از آگاهی      
انگيز به خود اختصاص خواهد     مثل ناپلئون آرامگاهی سرد و مرمرين با ابعادی حيرت        

خـورده در     مقـدار، زمـين     خورده، کوچک و بی     ها شکست   داد، مزاری بزرگ که انسان    
ـ  مقابل عظمت و بزرگی اين واقعيت، در مقابل آن چـاره           ی جـز سـکوت نخواهنـد       ي

مـردان بـزرِگ    ! الـب اسـت   ج! يک کُرسی کوچک و يک اتريشی کوچـک       . داشت
شده و کوچک قلمرو خود چـشم بـه           های بزرگ هميشه در مناطق ضميمه       سرزمين

مقابل . بخشيد  بودن را نيز بر او می       ناپلئون، برادرش، حتا فرانسوی   . گشايند  جهان می 
کـرد چـه    تـصور مـی  . مزارِ امپراتور، هيتلر از کيش شخصيت خود به وجد آمده بـود   

هـای آينـده از سراسـر         ای ساده خواهد داشت که در قـرن       ه  گر  تأثيری روی گردش  
  .جا را با شور و رضايتی مسلم از خود ترک کرد آن. نديآ جهان به ديدنش می

                                                 
واقع در قلب  ) 1842(اتوليک ، کليسای کMadeleine ـ1

  . مـ   به همين نامیي پاريس، در محله
ی تاريخی شامل چهار  ترين مجموعه ، بزرگLes Invalides  ـ2

 توسط لويی چهـاردهم ـــ خورشـيد 1670بنا، در سال 

شاه ــ برای اسکان سربازان پيری ساخته شـد کـه از 

هی گذراندند و مدت کوتا های کليسا روزگار می راه کمک

. پس از آن به مسکن سربازان معلول و زخمی تبديل شد

جا انتقال   به آن1840 دسامبر 15خاکستر ناپلئون در 

  .ـ م. يافت
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 داشت، اين معبـد مـشرکين کـه مردانـی           1به همين ترتيب اشتياق به ديدار پانتئون      
 3، لـوور و سـنت شـاپل       2ولی مقابـل پـالس ِد ُوژ      . بزرگ را در خود جای داده است      

مارتر کـه نمـايی از بـاال، از            در مونت  4در مقابل کليسای قلب مقدس    . خميازه کشيد 
  .اش را بازيافت داد، شوق اوليه ک عقاب، به پاريس به او میيمنظر 

شـدند و او      هايشان خارج می    ها از خانه    اما وقِت رفتن بود، چون با شروع روز پاريسی        
  .شناختند را بازمی

  .و محبت به سمت سپير خم شده بودداخل هواپيما با عالقه 
ن که باالخره امروز    ياز ا . ن بود که پاريس را ببينم     يترين رؤياهايم ا    ــ يکی از بزرگ   

                                                 
 نذر کـرد اگـر 1744 لويی پانزدهم در، Le Panthéon ـ 1

ی سـنت  شـده از بستر بيماری برخيزد، کليـسای ويـران

 شروع شد، امـا 1758کند، بنا در  ژنويو را بازسازی 

.  بـه پايـان رسـيد1789ه دليل مشکالت اقتصادی در ب

دولت برخاسـته از انقـالب فرانـسه، پـانتئون را از 

. کليسا به آرامگاه مردان بزرگ فرانـسه تغييـر داد

آرامگــاه ولتــر، ژان ژاک روســو، ميرابــو، مــارا، 

 پـانتئون آرشـيتکتويکتور هوگو، اميل زوال و سوفلو 

  .ـ م. در همين محل واقع شده
ميدان پـاريس بـه جـا مانـده از دوران      ، ميدان وژ قديمي ترينPlace des Vosgesـ 2

  . ـ م1605 – 1612هاي  ل ي سا هانري چهارم در فاصله
، کليسايی کـه در قـرن سـيزدهم بـه Saint – Chapelleـ 3

دستور سنت لويی ساخته شد  تا تاجِ خار مـسيح را در 

  .ـ م. خود جا دهد
، حکومـت 1871کست کمون پاريس در ، با ش Sacre – Coeurـ4

ی شهروندان و با بستن مالياتی  تصميم گرفت به هزينه

ی پيروزی ايدئولوژيک بر  جداگانه، کليسايی به نشانه

های مونت مـارتر، آخـرين سـنگر دفـاعی  کمون بر تپه

اولين سنگ بنای اين کليسا در . کموناردها، بنا کند

 بـه پايـان 1914 گذاشته شد، اما بنـای آن در 1875

  .ـ م. رسيد
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  .حالم  خوشواقعاًموفق به انجامش شدم 
  .سپس ابروهايش را در هم کشيد و با صدای بلند به انديشه پرداخت

ـ  بايد اليحه . مبايست که فوری در برلن کار را از نو آغاز کني            ــ می  . ی آمـاده کـرد    ي
ر يپذ  تر از برلن است و اين تحمل        تعارف را کنار بگذاريم، سپير، پاريس خيلی با شکوه        

وقتی که کار برلن را تمـام کـرديم، پـاريس ديگـر             ! يااهللا بايد تن به کار داد     . نيست
ـ  ی بيش نخواهد بود، تنها يک ويترين مـوزه، خـاطره          ي سايه ی   ی باسـتانی، وسـيله    ي
ی که گواهی بر دورانی کهن خواهد بود، چيزی مثـل يـک شـهر               ي افتاده  مد  ئينی از تز

  ....ايتاليايی
  .ايد شما حامی واقعی هنر و هنرمندان. ــ حق با شماست پيشوای من

. بعد از اين ايده دست کشيدم. ــ چند روز پيش در فکر بودم که پاريس را نابود کنم    
  .کنيم ريس است که پاريس را نابود میبا ساختن برلنی بسيار زيباتر از پا

  
*     *     *  

توانست خود را در دل پـدرزنش،   هايش نمی رغم تالش و امتيازدهی به. آدولف ـ هـ 
چشمان آبی مات و درشت پيرمرد، هربار هم که اتفـاقی           .  روبنشتاين، جا دهد   ژوزف

  .گی از حضور او بود حوصله کرد، فقط بيانگرِ بی به او نگاهی می
  :گفت اش به او می ارا با باالانداختن شانهس

ای دنيـا را    يتو اگر تمام هـدا    . کردم  ــ من اگر جای تو بودم، حتا ديگر سعی هم نمی          
بـود    توانی آن کم    تر باشی، نمی    ی عالم هم نسبت به او مهربان        به او بدهی و از همه     

  .ی را جبران کنیي پايه
  بودی؟ ــ چی؟ چه کم

  .ــ تو يهودی نيستی
هـر کـاری   . مانـد  ی همسرش هميشه در همين حـد بـاقی مـی        ابطش با خانواده  رو
حال بـود، اگـر چـه         قدر هم که سارا راضی و خوش        گفت، هر چه    کرد، هرچه می    می
هايشان موفق و خوب بودند، اما آدولف همواره بـا نقـصی فناناپـذير مـشخص                  بچه
  . اشته بودطوری که بايد پا به جهان نگذ او آن. او يهودی نبود: شد می
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 روبنشتاين که موهای ژوزفگی، زير چشمان پدرساالر  های خانواده   آيی  موقع گردهم 
هـا از او رد       نگـاه . کرد، آدولف شـفاف بـود       آورتر می   بافته و ريش بلندش او را خوف      

احـساس  . اش مکثی کننـد     ی بر او و حجم فيزيکی     ي ن که حتا لحظه   يشد بدون ا    می
داشتنی هم تحـت تـأثير        حتا ميريام دوست  . ده است کرد از صفحه کامالً پاک ش       می

هـای    آمد، چون نـشانه     تر به چشم می     تازه خيلی بيش  . قرار داشت نابينايی شوهرش   
ها،   بوسه: عالقه و مهر چون توپ تنيس از سويی به سوی ديگر سالن در جريان بود              

کم، دخترم، پـسر کـوچ    «های مالکيت ــ      ی نشانه   ها، همه   کشيدن  ها، درآغوش   هيهد
خواسـت از     گاهی دلـش مـی    . کرد   ــ اما زن همواره از او حذر می        »دختر کوچولويم 

 هـم  مـن ! هویاو«. ها را در راه بگيرد      يکی از توپ  چون مانعی    همجايش برخيزد و    
هـای شـما نبودنـد اگـر مـن پدرشـان              دوقلوها، سوفی و رامبراند نـوه     ! جا هستم   اين

ام   هام چی؟ اسـپرم     تخم«. ددهن شود خواست ب   ها دلش می     حتا بعضی وقت   ».نبودم
خـواهم    می. هاتان را بدهد    ها الزم بودند تا به شما نوه        چی؟ شما يادتان رفته که اين     

 ولـی هربـار   ».که الاقل اندک احترامی در حد يک جفـت خايـه بـه مـن بگذاريـد             
اش را بـاز هـم        دانست که با اين کـار روابـط سـارا بـا خـانواده               شد، می   منصرف می 

 که تازه ديگر نقاشی هـم       1او با انتخاب آدولف، اين اتريشیِ گوی      . کند  میتر    مشکل
تهديـدش کـرده بودنـد کـه از ارث          . کرد، توفانی در خانواده بـه پـا کـرده بـود             نمی

دار   گی کند و از او بچه       کنند، مانعِ شروع کارش خواهند شد، اگر ديوانه         محرومش می 
ی متوجه شده بودنـد ايـن تهديـدات         وقت. ها را به رسميت نخواهند شناخت       شود، آن 

هـا ـــ چـون بـاالخره          او، سپس بچه  . هيچ تأثيری ندارد، او را دوباره پذيرفته بودند       
جـايی کـه برايـشان        ــ و تـا آن      شود، مگر نه ميريام؟     يهوديت توسط مادر منتقل می    

يعنـی  . کردنـد   ی بی مصرف به عنوان شوهر را تحمل مـی           پذير بود اين زائده     امکان
  .گذاشتند ی و بشقابی میي ه برايش صندلین کيا

شـد امـا راهـش را پيـدا       روبنشتاين عصبانی نمیژوزفهرگز از دست . آدولف ـ هـ 
های  اش کند، آن هم با اظهار همراهی با تئوری گونه حسابی عصبی  کرده بود که چه   

                                                 
  .ـ م. گيرند يي كه يهوديان در مورد غيريهوديان به كار مي ، واژهGoy ـ1
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  .اش صهيونيستی
هرتـزل راه را    تئـودور   . بايد کشوری يهودی بنا نهاد    . ــ حق باشماست پدرزن عزيز    

نف، حيفا، کـشتار هبـرون،      يکيشهای   1ماجرای دريفوس در فرانسه، پوگُرم    . باز کرد 
کند، حاال    ی اين رفتارهای ضديهودی اقدامات صهيونيستی را توجيه می          همه. سافد

  .خواهد به وجود بياورد هر مشکلی هم که می
کـه دامـاِد     روبنشتاين، مبارز سرشناس صهيونيست، تحمـل ايـن را نداشـت             ژوزف
خواست بـا او مخالفـت        دلش می . اش را برايش فرموله کند      اش مبانی اعتقادی    گوی
  .داشت هايش را به لرزش وامی جوششی درونی لب. کند

  .گذاشت يک اليه هم رويش می. برد آدولف از انتقامش لذت می
  دار اوگاندا هستيد يا فلسطين؟ ــ و شما، پدرزن عزيز، شما طرف

  :شد  منفجر میژوزف
 به اين طرف ديگر کسی به تأسيس کشوری يهودی در اوگانـدا             1905از  ! ــ اوگاندا 
! در آفريقای سـياه . ها بود آميز از جانب بريتانيايی اين پيشنهادی توهين ! کند  فکر نمی 

  .نه، ما بايد به فلسطين برويم
 ايـن   اصـالً . اسرائيل بايد در فلـسطين باشـد      . ام  ــ من هم کامالً با شما هم عقيده       

  .ی من است عقيده
ترسيد خون  سارا مجبور بود از زير ميز لگدی به پای او بزند تا ساکتش کند چون می              

  .جلوی چشم پدرش را بگيرد
  :ها، زن از او پرسيد شب موقع خروج از اين شام ُپردردسرِ جمعه

   با پدرم موافقی؟واقعاًن که يکردی يا ا ــ داشتی شوخی می
  ...اما.  که حالش را بگيرمهينــ البته اولين هدفم ا
  ــ جدی بگو آدولف؟

ی وجود يک کشور اسـرائيل هـم مـشروع و هـم               به نظرم ايده  ! دانم  ــ جدی؟ نمی  

                                                 
، شورش همراه با غارت و كشتار بر عليه يهوديـان در امپراتـوري روس،   Pogrom ـ 2
  . ـ م1881 – 1921هاي  ي سال خصوص در لهستان، اوكراين و بسارابي، در فاصله به



 427                                                                   اريك امانوئل اشميت          

خـصوص،   بعد هم، به. هطور چنين چيزی ممکن   دانم از نظر تکنيکی چه      نمی. همشکل
  .طور اين جنبش در آلمان به وجود آمده متعجبم که چه

  ــ چرا؟
تو خـودت ايـن را قبـول        . ی هم خوب است که آلمانی يهودی باشی       ــ چرا که خيل   

کنيم، مدتی خيلـی طـوالنی هـم          گی می   ما داريم در صلح و صفا با هم زنده        . داری
دشـمنی بـا يهوديـان      . هتـر دار    مملکت رو به مدرنيته و آزادی هرچه بـيش        . هست
همـان مـردِک   دانـی،   مـی . ، به جز برای اين يارو مردک گوبلز       هآور  ی و شرم  ي حاشيه

بودن در لهستان، در روسيه، در        يهودی. هراسِت افراطی که يک درصد رأی هم ندار       
  .گويند عموهات هم همين را می .جا  اينمثالً تا هتر کا و حتا در فرانسه مشکليآمر

  .ــ درسته
؟ من سر   هجا؟ آلمان چه ارتباطی با سرنوشت صهيونيسم اسرائيل دار          ــ خب چرا اين   

  .آورم درنمی
  

*     *     *  
  

  .نشينيم نمی  ــ ما عقب
  .زد ها در مورد اين موضوع از ته گلو فرياد می هيتلر هرروزه ساعت

مقابـل زمـستان عقـب      . نـشينيم   هـا عقـب نمـی       مقابـل روس  ! نشينی نـه    ــ عقب 
مردان ما بايد   ! آيد که به سر ناپلئون آمد       اگر نه همان باليی سرمان می     . نشينيم  نمی

جايی که هستند سنگر بکنند و        بايد همان . اند، حفظ کنند     تصرف کرده  مناطقی را که  
  .حتا يک متر را از دست ندهند
  .زده است ــ ولی پيشوای من زمين يخ

ن هـم   ي در فالندر سرباز بـودم، زمـ       1914 – 18ــ خب که چی؟ من هم در جنگ         
  .ساختيم ی خمپاره گودال می کردن گلوله زده بود، ما با منفجر يخ

روسـيه  . لی پيشوای من سطح زمين تا عمق يـک و نـيم متـر يـخ زده اسـت                  ــ و 
  .شباهتی به بلژيک ندارد
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  .فهميد شما اصالً چيزی نمی! ــ ساکت شويد
  .ــ تلفات انسانی وحشتناک خواهد بود

ها هم البتـه      اندازهای فردريک کبير عاشق مردن بودند؟ آن        کنيد نارنجک   ــ فکر می  
خواست فداکاری کننـد      ها می   نند، ولی وقتی امپراتور از آن     گی ک   خواستند زنده   که می 

من معتقدم که من، آدولف هيتلر، هـم        . و از جان خودشان مايه بگذارند، حق داشت       
  .شان را فدا کنند گی ی سربازان آلمان بخواهم زنده حق دارم از همه

  .شان را فدا کنند گی توانم از مردانم بخواهم زنده ــ من نمی
باور کنيد شـرايط،  . شما بايد کمی فاصله بگيريد . ی وقت نياز داريد ژنرال    ــ شما کم  

  .رسند تر به نظر می کنيد، بسيار روشن وقتی آن را با فاصله نگاه می
بايـست    که مـی    طوری  همان. ها برپا بود     ژنرال آمد و شد  در کاخ صدارت عظما فقط      

ـ مقادر  ی ميان استالين و هيتلر روی کاغذ          معاهده. انتظار داشت   دوجانبـه   ل نفـرتِ  ب
ها و مشکالتی که      مقابل مقاومت روس  در. کرد  جنگ بيداد می  . اد هم دوام نياورد   يز

هـايش را يکـی پـس از          هايش داشـت، هيتلـر ژنـرال        واداشتن ژنرال   اطاعت  برای به 
 و چــون ...فورســتر، ســپونِک، هــوپنر، اشــتراوس و. کــرد ديگــری تــصفيه مــی

ر عقل بيايند، کافی نبود، رايشنو به مرگی ناگهـانی          ن که س  يشان برای ا    کنارگذاشتن
  .از ميان رفت و سپونک به مرگ محکوم شد

! نشينی نـه    عقب! کنند  شعورها من را هم مثل ناپلئون می        ــ اگر اجازه بدهم، اين بی     
  .زمستان در آلمان هم مثل روسيه سخت و سرد است! يک قدم به عقب نه

ولـی غـولِ   . سـت   هفته برای تصرف روسيه کافي     برد که دو    هيتلر در ابتدا گمان می    
  . مناطقی را هم تصرف کرد1941 – 42شوروی تابستان را مقاومت و در زمستان 

هـای    هـای استتارشـده در قلـب جنگـل          ی از پايگاه  ي ی گرگ، مجموعه    پيشوا آشيانه 
ی ايـن زمـين قـشو شـده بـا             در ميانه . کرد  لوگوبرس در پروس غربی را ترک نمی      

های سياه و درختان عجيـب و غريـب کـه             ی سنگ   مانده  بی، ميان باقي  بادهای قط 
بـدنش در برابـر     . مانستند، هيتلر عوض شـده بـود        ی می يها      ها به شکلک    روی برف 
 و دردنـاک    دشـوار حرکاتش  . کرد  شد، به او خيانت می      هايی که متحمل می     شکست

حمـت بـدون    ز  هايش به   رسيد پلک   شد، به نظر می     شدند، پوستش خاکستری می     می



 429                                                                   اريك امانوئل اشميت          

ده بود، تحمـل    يياش به زردی گرا     ورم بتوانند وزن چشمان دائما تََرش را که سفيدی        
ی نگرانـی از      کـرد و بـوی گنديـده        زحمت چيزی را هـضم مـی        بدتر از آن به   . کنند

 کـه در     گونـه پيـری     زدنی پير شـده بـود، از آن         هم  به  در چشم . زد  رون می يدهانش ب 
گی دريافت کـرده      د که ضرباتی سنگين از زنده     يآ ش می يگی فقط وقتی پ     ساله  پنجاه

دادن رطوبـت بـدن،    دسـت  از شدن و     ِ حاصل از آماس و ُپف تا از خشک          باشی، پيری 
شدن،  دن و پخته يش از رس  يگیِ پ   دهيسالمندی برآمده از استعفا نه از سن و سال، گند         

  . از نوعِ پيریِ متورم که بيماریِ خاصِ مردان جوان است پيری
حاال ديگر ژاپن را نيز در کنـار خـود داشـت، امـا ايـاالت متحـده بـه جمـع                      آلمان  

. هيتلر اصالً روی اياالت متحده حسابی باز نکـرده بـود          . دشمنانش افزوده شده بود   
کرد اگر هرچه سريع تر راهی برای         فکر می . شان بدهد   گونه شکست   دانست چه   نمی
  .ابد جنگ را خواهد باختيرفت در روسيه ن پيش

خودش . وگو با خود، يکی پس از ديگری، کردارش شده بود           سنگين و گفت  سکوت  
هـای ُپرشـکوه سـابقش را         رانـی   کند، سخن   دانست وقتی با خود صحبت می       هم می 

ی حرکت بود و حـاال        تشنه. کرد  آميزی از خود تقليد می      کند، به نحوِ اغراق     تکرار می 
  .جهانی هم شده بودگر يد که ديد پايان می ی جنگی بی خود را گرفتار تله
حتا مخفيانـه بـه انگلـستان       . وجوی راه خروجی برای نجات برآمد       صد بار به جست   

به خـاطرِ   . اما لندن موضوع را ناشنيده گرفت     . بس و تقسيم اروپا را داد       پيشنهاد آتش 
المللـی، ايـن نقـاش روزهـای          ی خودفروخته به جهودهای بين      چرچيل، اين نماينده  

ـ خـورده، هيتلـر، بـه چرچيـل ا         شکـست ی نقـاشِ       طعنه !تعطيل . ن نقـاشِ آمـاتور  ي
چرچيل تنها رقيبِ ارزشمندی بـود      . خصوص تالش داشت احترام را مخفی بدارد        به

داد با دهان باز جان بدهـد         ولی ترجيح می  . ها شناخته بود    که هيتلر در تمام اين سال     
ش، تنفرش را   توجهی به پيشنهاد    لجاجت چرچيل در بی   . تا به اين نکته اعتراف نکند     

های   ی يکی از زندان     چاره رودولف هس که االن گوشه       اين بي . از نو بيدار کرده بود    
کـرد،     اين چيزی است که هيتلر در مواقع تنهايی فکر می          ...بريتانيايی چمباتمه زده  

ـ های رسمی از رودولف هس تنها به عنوان خائنی            تيدر موقع  کـرد کـه بـا        اد مـی  ي
  .تا آخرين حد ممکن نااميد کرده بودوارش او را  حرکت ديوانه
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رودولف هس يار وفادار روزهای اوليه، همـان کـه هيتلـر در دوران زنـدان در سـال        
 را به او ديکته کرده بود، مگر چه کرده بود؟ خلبـان سـابق               نبرد من، ، کتابش،   1924

 را بـا سـوخت کامـل        110که حاال وزير شده بود، يکی از هواپيماهای مـسرشميت           
های دوک هـاميلتون فـرود        جا روی زمين    خته بود، در آن   يو به انگلستان گر   برداشته  

دار   کار در مجلس لردها و کسی کـه طـرف           آمده بود، يکی از رهبران حزب محافظه      
پس از فرودآمـدن درخواسـت مالقـات بـا     . اصلی آشتی ميان آلمان و انگلستان بود   

ن که حتا   ياو هم، بدون ا   . هدی صلح بد    چرچيل را کرده بود تا به او پيشنهاد معاهده        
  .به حرفش گوش بدهد، مستقيم به زندان فرستاده بودش

ل يـ کردند که موضوعِ فرار هس بـه م  همه در آلمان، درست مثل انگلستان، فکر می       
ی   تمامی از خود هيتلـر بـود و ادامـه           ن طرح به  ياما، درحقيقت، ا  .  بوده است   شخصی

ـ داشت بدون ا    ل وامی اش که نزديکانش را به عم       گی  روش هميشه  ن کـه ديگـران     ي
هـای هرچنـد      زمان از راه    کرد هر طرحی را هم      چيزی بدانند، روشی که او را قادر می       
ـ  ی دارد و آن که آينـده      ي متضاد پيش ببرد تا ميان آن که آينده        ی نداشـت قـادر بـه       ي

ها به شکست انجاميده   انگليسیدر خلوِت يک زنداِنجا که طرح  از آن. انتخاب باشد 
انت شده، دوسـتی سـرخورده و       يکرد که به او خ      بود، هيتلر نقش دوستی را بازی می      

کـرد وقتـی بـا او از          ن که موضوع صحبت را تغيير دهـد، وانمـود مـی           يهربار برای ا  
  .شود کنند، معذب می رودولف هس صحبت می

تر در مورد رسالت تاريخی خود دچـار ترديـد            شدن جنگ، بيش    تر  با احساسِ طوالنی  
افتاد؟ نه، البته که او جنـگ را نخواهـد            باخت چه اتفاقی می     اگر او جنگ را می    . دش  می

  .باخت، ولی اگر چنين اتفاقی افتاد چی؟ مکافاتش بسيار سنگين خواهد بود
  .جويان آينده را از سر باز کرد  بايد شر انتقام...جويان آينده انتقام

جويـاِن   ، وسـواس انتقـام   بـود دشواری برخوردهی روسيه به   که در جبهه  ای   از لحظه 
آينده به جانش افتاده بود، چه کسانی؟ زنان و فرزنـدان يهوديـانی کـه هزارهـزار در      

  ...کردند ی شرقی تيربارانشان می جبهه
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.  بـرد   آهنـگ را پـيش       عملياتی کارآمد و هـم     1در ابتدای تهاجم گروه آينشاتزگروپن    
ها در کشتار     ی اين   و همه . جويانه  یهای جمعی، پوگُرم، اقدامات تالف      کشتار، تيرباران 
ويک مرد يهودی را کشتند،      صدوهفتاد  هزاروهفت  سه  و  جا سی    که يک  2جمعی بابی يار  

سپس، درست از ماه اوت به بعد، هيتلـر فرمـان داد کـه              . ی اوج خود رسيد     به نقطه 
هـزار    پنجـاه . ان بيافزاينـد  ي، را هم به جمع قربان     »جويان آينده   انتقام«ها،    ها و بچه    زن

گيری از تکنولوژی مدرن ــ       يهودی در اواسط ماه اوت قربانی شدند و سپس با بهره          
ی بعـد     بستند ــ در سه ماهـه       ها را با مسلسل به رگبار می        کردن، آن   عوض تيرباران 
  .ديگر پانصدهزار نفر

ـ     هـای نـژادی را در        ی تـصفيه    ش در زمينـه   يهـا   رفـت   شيهيملر وفادارانه گزارشِ پ
  .کرد  تقديم میی گرگ آشيانه

جهودهـا بـاالی   : ايـم  ــ تا حاال به چيزی حدود نزديک به هزار روش دسـت يافتـه   
  .بنديم ايستند، سپس به رگبارشان می گودالی که قبالً کنده شده می

  .ــ بسيار عالی
  .ــ بله پيشوای من، ولی جا دارد بتوانيم از اين هم بهتر باشيم

چانه، درست مثـل      هيملر، نرم و بدون   . نداختهيتلر نگاهی از سر رضايت به هيملر ا       
زد و بـه نظـر        يک حلزون خط و حالتی در چهره نداشت، حلزونـی کـه لبخنـد مـی               

هيملر .  نيست ی فيزيکی او   استحالهرسيد تنها کسی از نزديکان است که متوجه           می
. ی ظاهرشده در دوراِن پريشانی      دهنده  ديد، نجات   های سی را می     همواره هيتلر سال  

کـه بـشريت نگـاهش بـه او معطـوف خواهـد شـد،                 همان«ی موعود،     دهنده  اتنج
اش ايـن تـصوير را        چـشمی   عينک تـک  . » به مسيح بود    گونه که پيش از اين      همان

                                                 
 تحـت ايـن نـام       اس اس ر پي حمله به روسيه بخشي از پلـيس          ، د Einsatzgruppen ـ1

هزار نفر محـدود بـود، مأموريـت         دهي شد، شمار افراد اين گروه در روسيه به سه          سازمان
  .ـ م. ها و رهبران سياسي بود ها، كولي اصلي اين گروه كشتار يهوديان، كمونيست

، جايي كـه  )خت اوكراينپايت(يي در حوالي شمال غربيِ كيف  نام تنگه، Babi Yar ـ1
هزار يهودي و غيريهودي توسط واحدهاي  ها ، ده1941 سپتامبر 28ي دو روز از  در فاصله

Einsatzgruppen ـ م. عام شدند قتل  
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هيتلـر  . داد تصوير ديگری جايش را بگيـرد        عنوان اجازه نمی    چيه  حک کرده بود و به    
. ی ديگری مطلق بـود      ندازههرکدام به ا  . پسنديد  بودِن هيملر را می     طلبی و مطيع    جاه

دادن ابتکـار عملـی از        ردست ممکن بـود، نـاتوان از نـشان        يترين ز   آل  بهترين و ايده  
خودش، ولی به حد افراط وسواسی و مالنقطـی در اجـرای فـرامين، فـردی چنـان                  

توانست خودش ابتکار انجام کار بزرگـی را داشـته باشـد، امـا                کوچک که هرگز نمی   
خواستند، تبديل بـه      انجامِ هرچه از او می    . سپردند  ه به او می   چ  موفق در انجام هر آن    

پايـاِن  . آراسـت   ی منطقی مـی   ي به نحوی روشمند آن را به چهره      . شد  مأموريتش می 
: آل را داشـت     ی جالدی ايده    چهره. ی بود ي ی هر وسيله    کننده  ده و توجيه    کار سازمان 
  .های يک مجری ساده گی پاافتاده ی پيش همه. فکر و کارمندمسلک دقيق، کوته

درست مثـل کـسی کـه       . ديلرز  میبه خود   کرد، هيملر     هربار که هيتلر احضارش می    
ديکتاتور عاشـق ايـن تـرس بـود کـه در آن             . قرار است آزمونی را پشت سر بگذارد      

ن فکر که اين يکی هرگز به او        يديد و ا    ی قدرت خودش می     نشانی از شعاع گسترده   
  .شد کند درش تقويت می خيانت نمی

  های مينسک حضور داشتيد؟ ــ آيا خودتان در اعدام
  .ــ بله پيشوای من

  ــ ِاه، خب؟
  .ــ انجام شد پيشوای من

  .ــ نه، من سئوالم اين است که شما چه احساسی داشتيد
هيملـر از هـيچ     . اش بيافتد   چشمی  حلزون را ترس برداشت و نزديک بود عينک تک        

دانـست و   هيتلر اين را مـی . تش برخوردار نبود  ها و احساسا    نفسی در واکنش    اعتمادبه
  .کرد ضعف او بازی می رحمانه با اين نقطه بي

ها دو چشم، يـک دهـان، دو          آن. اين افراد همه ظاهر انسانی دارند     . ــ پيشوای من  
ولی، درواقع، موضوع بر سر موجوداتی هيـوالوار اسـت کـه            .  دارند ...دست، دو پا و   

ـ دور شده که نزد حيوانات هم د      ها    وجدان و روح چنان از آن      هـا    آن. شـود   ده نمـی  ي
من همان احساسی را داشتم که به هر کـسی موقـع ديـدار از               . اند  موجوداتی ابتدايی 

  .دهد کشتارگاه دست می
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سـگ  مـاده  خـصوص بـه بلونـدی،     شدت عالقمند بود، بـه    هيتلر، که به حيوانات به    
تر از     حضور او را بسيار بيش     جا همراهش بود و     جديدی که در پناهگاه زيرزمينی همه     

  :سه معذب شد و گفتين مقايداشت، از ا حضور اوا براون خوش می
ايـد کـه بـا        هيملر عزيـز، شـما بارهـا از مـن پرسـيده           . ــ بسيار خوب، بسيار خوب    

مـن  . زننـد   جهودهای داخل کشور چه بايد بکنيم، جهودهايی که آلمانی حرف مـی           
. کردم اولويت با حمله به روسيه است که تصور میانداختم، چرا   میتأخيرپاسخ را به    

  .ها چند سالی وقت خواهد برد ِ روس شکست. اند تر پيش رفته حاال، مسائل بيش
  .ها را شکست نخواهيم داد هرگز روس: با خود انديشيد

  .شود ها نابود می احتياطی کرده و وارد جنگ شده و توسط ژاپنی ــ اياالت متحده بی
  .ها نخواهد رسيد ييکايها هرگز زورشان به آمر ژاپنی: با خود انديشيد

  .هايش به شماره افتاده ــ انگلستان که نفس
دهـی    های شيطانی را بـسيار خـوب سـازمان          1چرچيل اين روسبيف  : با خود انديشيد  

  .کرده تا جنگ را ببرند
  .چنان ادامه بدهيم بايست به کارمان در داخل و خارج هم ــ ما می

  .های زيادی را از دست داده ايم  عجله کنيم، تا همين حاال هم فرصتدر داخل بايد
جهودها مسئول همين جنگ کنـونی      .  جهودها بودند  1914 – 18ــ مسئول جنگ    

  .هم هستند
بايـست در آن      خودم بودم که اعالن جنگ کردم، خب بله، اما جنگی سريع که مـی             

  .المللی است ی بينها برنده شوم؛ اگر که طوالنی شده، به خاطر جهودبازی
 اگـر کـه جنـگ     : رانی در رايشتاگ، هشدار دادم       در سخن  1939ی     ژانويه 30ــ روز   

  . شود تقصير جهودهاست و خودشان هم بايد بهايش را بپردازندالمللی بين
ها را از ورود به       ييکايگفتم تا آمر    داشتم از اثرات آن می    . هشدار نبود، بلکه تهديد بود    

  .جنگ بازدارم

                                                 
، اصطالحی با بـار منفـی بـرای اشـاره بـه Rosbifـ 1

  .ـ م. ها انگليسی
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  .شود گويی می ال اين هشدار تبديل به يک پيشــ حا
  .خواستند شعورها همين را می ، اين بیکشيدند خوب عقب می

کردند، با نابودی آريانژادها نيست کـه پايـان           طور که جهودها تصور می      ــ جنگ، آن  
  .پذيرد گيرد، برعکس، با نابودی کامل جهودبازی است که پايان می می

  .که عکس اين اتفاق بيافتدن يسريع، سريع، پيش از ا
چـشم در   : خواهم يک قانون قديمی جهودهـا را عملـی کـنم            ــ برای اولين بار می    

  .مقابل چشم، دندان در مقابل دندان
ی راه  عـام   صد چشم مقابل يک چشم، هزار دندان مقابـل يـک دنـدان، يـک قتـل                

  .بيندازم
  .بايست سياستی قدرتمند در کار بياوريم ــ می

  .ی کاملنابودی، نابود
ی شـرقی، قـصد    هـا در جبهـه   د فکر کند مـن بـرای خـاطر دشـواری        يــ کسی نبا  

  ...گيری دارم انتقام
  .ام حوصله نگران و بیتازه، تا سرحد مرگ هم . گيرم البته، کامالً، انتقام می

کـنم کـه      هايی می   دهی به فشار تقاضاهای آلمانی      ــ من اين کار را فقط برای پاسخ       
  .شان کرده ها خشمگين سازی مان خصوصیثروِت جهودها در ز

  .کنيم خصوص مردم نبايد بدانند ما چه می به
  ...ن که واکنش ستون پنجم جهودها را در داخل کشور برنيانگيزيميــ برای ا
  .خبر بمانند ها بی تا آلمانی

  .ــ در خفا بايد شروع کنيم
  .کاری کامل با پنهان

  .کردــ موقعی که وقتش برسد مطلعشان خواهيم 
کـشيدن خيلـی ديـر        موقعی که همه تا گردن در قضيه فرو رفته باشند و برای عقب            

  .شده باشد
  .ــ و آن موقع همه از اين موضوع شادمان خواهند بود

  .شريک جرم
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  .گزار ــ و سپاس
  .کار گناه

  د؟ييآ روم بلوندی را کمی بگردانم، چرا با من نمی ــ من دارم می
  .رسد کس نمی چيای ما به گوش همی خواهم مطمئن باشم که صد

در . وخيزکنان را با خود بردنـد تـا دوری بزنـد         سگ شاد و جست   ماده  هيتلر و هيملر    
زار و عـاری      وآمدی طوالنی روی مسير شن      ی زمانی که سگ سه بار در رفت         فاصله

کرد تا چوبی را که صاحبش به درون بيشه پرتاب            از رستنی انرژی خود را صرف می      
. رفتند دست و آبی پيش می زار يک  ی بيشه   هيايش بياورد، دو مرد در حاش     کرده بود بر  
 آب  شـديد زمستان بـوی    . گان بيشه را فرا گرفته بود       وتروق و آواز پرنده     صدای ترق 

  .هيتلر وارد جزئيات شده بود. کرد گنديده از خود متصاعد می
جهودهـا بـه   ی  فرسـتادن همـه  : ام ام را کنـار گذاشـته       ی عقايد قـديمی     ــ من همه  

  .دانم، سيبری يا چه می. ی ماداگاسکار جزيره
دهد که مورد ادعای جنـبش        ها امکان تشکيل همان کشور جهودها را می         اين به آن  

کنم، که اسرائيلشان را برايـشان     اين يک کار را من برايشان نمی      . صهيونيستی است 
  .درست کنم

  ...ــ هرچند که سيبری
  ...ميرند میگی و سرما  در سيبری از گرسنه

  .فکری به ذهنم رسيده. ــ ولی نه
  .درحقيقت، آن هم از خودم نيست از استالين است

  .کنيم شان را تبعيد می ــ ما همه
  .ها تبعيد کرده استالين يک ميليون آلمانیِ ولگا را به اردوگاه

  .ــ با قطار
  .ها روی هم ريخته شان را مثل چهارپايان در واگن او همه

  .رق، در لهستانــ به مقصد ش
  .ها را به شمال قزاقستان فرستاده او آن

کـردن    هايی که قادر بـه کـار        جا ميان آن    آن. فرستيم  ــ ما جهودها را به اردوگاه می      
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  .کنيم هايی که قادر نيستند، انتخاب می هستند و آن
  .کشيم ادی از مردان را هم میيها و شمار ز ها و بچه زن

  .ی نهايی برای اين مشکل پيدا کنيمحل ــ ديگر وقتش بود که راه
  .بروبرگرد بی. يک کشتار جمعی قاطع. کشتار جمعی

سپارم، من بـه      دهیِ اين کار، هيملر عزيز، کار را به شما می           ــ برای جزئيات سازمان   
  .شما اطمينان کامل دارم

سوزانيدشـان، هرکـاری      کنيـد، مـی     کنيد، با گاز مسمومشان می      شما تيربارانشان می  
  .داريد بکنيد، تا جايی که جواب بدهد، دست شما باز استدوست 

  .ی طرح کردي هيملر جسارتاً پيشنهادگونه
ی   در همـين منطقـه  1940شود روشی را که در عمليـات اوتانـازی در    ــ ديگر نمی  

شان در واگـن بـاربری    روش ريختن. پروس غربی به کار برديم دوباره به کار گيريم  
اين کار نيـاز    چنان معتقد به گاز هستم، اما         من هم . دی دارد ُپر از گاز دردسرهای زيا    

  .تأسيساتی ثابت داردبه 
  .ترديد ترديد، هيملر، بی بی. ــ بله، بله

کارت را انجـام بـده و مـن را          . طور  خواهم بدانم چه    به من مربوط نيست، اصالً نمی     
طوط اصـلی   من خ . دانی را کنترل کنم     روم تأسيسات زباله    من که نمی  . راحت بگذار 
  .کنم دهم، من که دست خودم را به کثافت آلوده نمی را به تو می

کاری با کيفيت باال برايمان انجام       گازی است که     Bکنم که زيکلون      ــ و تصور می   
  .بدهد

  ؟ Bــ زيکلون 
 1918ام را در      اصالً دوست ندارم در مورد گاز با من حرف بزنند، نزديک بود بينـايی             

 بدهم، بابا اين گداگشنه هم کارش را بکنـد و بـا ايـن جزئيـاتش          در اثر گاز از دست    
  !شعور االغی است عجب بی! دست از سر من بردارد

ــ من به شما اعتماد مطلق دارم، هيملـر، شـما بـرای مـن مثـل فرزنـدی معنـوی          
  .هستيد
. زبانش بند آمده و گلويش را بغض گرفته       . های حلزون ُپر از اشک شده       چشم! بفرما
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  !حلزون
ــ اولين شهرهايی که از وجود جهودها پاک خواهند شد، برلن، وين و پراگ خواهند               

خواستند؟ خب حاال بهـايش را       جهودها جنگ می  . رويم سراغ فرانسه    سپس می . بود
  !بپردازند

چـه  . ترين مـرد ايـن قـرنم        من بزرگ . توانم جهان را از نو طراحی کنم        باالخره می 
هـای    تا قـرن  . ام  ت را از شر جهودها خالص کرده      جنگ را ببريم و چه ببازيم، بشري      

توانم چيزی را بـبلعم       حيف که ديگر نمی   . گزار من خواهند بود     چنان سپاس   آينده هم 
شد اگر بلونـدی را       اصالً راستی چه می   . و هضم کنم، اشتهای گرگی گرسنه را دارم       

  خوار بشود؟ کردم گياه مجبور می
  .بيل را بتراشيد، خيلی مسخره استکنم، اين س ــ در ضمن هميلر خواهش می

  ...ــ ولی
ولی پيشوای من،   «: نزديک بود بگويد  . وجور کرد   ی آخر خود را جمع      هيملر در لحظه  

  ».اين از همان سبيل خود شماست
  

*     *     *  
  

  . داشتیی پنهاني گی زنده.  آدولف ـ هـ
 »هـا   ن از چهـره   گـرفت   بـرای الهـام   «رود    کرد که به ميدان آلکـساندر مـی         وانمود می 
ی ُپردرخت و ُپربـاران       پريد و برلن را به مقصد حومه        که به درون تراموای می      درحالی

  .کرد دوردست ترک می
شايد . نه به سارا البته، نه به هاينريش      . ديد  خود را ناتوان از اقرار به ديدار اين زن می         

کمونيست آلمان  ی حزب     توانست رازش را بشنود ولی او به عنوان نماينده          نيومن می 
شمارشـان جـايی      گذراند که ديدارهای کوتاه و انـدک        قدر وقتش را در مسکو می       آن

گونه بگويد؟ آدولـف حتـا        تازه، چه . گذاشت  برای سخنانی چنين خصوصی باقی نمی     
  .ف احساسی که نسبت به زن داشت نبوديدن و توصيخودش هم قادر به نام

  :گفت زن می
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آيـا  . گـويی   ها چيزی از من نمی      زنی ولی با آن     ف می ــ تو برای من از عزيزانت حر      
  ای؟  از وجود من شرمندهواقعاً
  .ــ نه

  ــ خب؟
ی غـرورم     در آن روز شـما مايـه      . شان خواهم گفت    ــ يک روزی از شما برای همه      

  .تا آن روز برسد، شما راز من خواهيد بود. خواهيد بود
ی عـاری از هـر نـوع        ي ، خنده کرد  اش می   گی  های هميشه   ی از همان خنده   ي زن خنده 

رازش چه بود؟ کافی بود که آدولـف سـاعتی را بـا او              . تمسخر، شادیِ نابِ زندگانی   
خود را در تمـاس  . ن که مجدداً سرشار از انرژی، انديشه و احساس شود    يبگذراند تا ا  

هنگـام تـرِک او     . يافت  جوانی را بازمی  . داد  وشو می   خود را شست  . کرد  با او گرم می   
نـورتر بـه نظـر        بـارتر، کـم     تر، کـم    حتا سقف آسمان کوتاه   . کشيد  ر نفس می  ت  عميق
گـان روی شـبِ       کرد، زمانی بـود کـه سـتاره         و اگر که شب با او وداع می       . رسيد  می

  .ی شهر پاشيده شده بودند قيرگوِن حومه
ی   همـه . د شـد و دنبـالش کـرد       يی در آتليه يافت، دچار ترد     ي روزی سارا تصادفاً نامه   

گويـد و   گر ربط نداد و زمانی که متوجه شد او دروغ مـی      يد  کي در ذهن به     مسائل را 
رود که به نظرش آشنا      رود، بلکه در مسيری می      برای گردش به ميدان آلکساندر نمی     

  .رسد، از تراموای پياده شد، به خانه برگشت و به انتظارش نشست می
از : ديه حقيقت را بگو   پس مجبور شد ک   . آدولف سارا را گريان يافت، زخمی از خيانت       

رفـت، پرسـتار      ها پيش، يکی دو بار در ماه، به ديدن خواهرلوسی در ديرش می              سال
  .1918اش در سال  قديمی

  
*     *     *  

  
ی خـواب     های هيتلر ديگر قادر به تحمل نبودند؛ هربـار کـه ديکتـاتور اجـازه                منشی

  .ديدند داد، تنها خوابِ فرار می ها می کوتاهی به آن
  :گفت نا میجوا
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تر از اين باشد، چرا که نگهبانان زندان الاقل مـزاحمِ خـواب               بايد آسان   ــ زندان هم    
  .شوند زندانيان نمی

  .داد کريستا هم ادامه می
هـا    تـر   رسند، قديمی   ها می   وارد  ات تغيير کند، تازه     سلولی  شود که هم    جا می   ــ تازه، آن  

  .جا، هيچی اين. هواخوری. روند می
ی خاکـستری،     ی گرگ، ايـن پايگـاه استتارشـده         گلِ مرطوب، در آشيانه   در قلب جن  

بنـايی  . گـی و بـوی پـوتين       حوصـله   ی بی   گی، گندگرفته از دوده     بدون رنگی از زنده   
دادنـد،    ی شمالی را عبور می      پريده  ف و رنگ  يهايش نور ضع    هندسی که اندک پنجره   

ی نوين و هـيچ       قيدهی گرامافون جديد، هيچ ع      هيچ فرد جديد، کتاب جديد، صفحه     
جـا از   هيتلر ممنوع کرده بود کـسی در آن . پذيرفت نظر شخصی را در خود نمی   نقطه

ی مکالمـات روزمـره را     جنگ و يا از سياست کالمی بر زبان بيـاورد، او تنهـا اجـازه              
ولـی يـک بـار کـه        . گی دور ميز چای و کيـک عـصرانه          وگو و ُپرچانه    داد، گفت   می

زرگ واگنری طرح شده بود، گفته شده بود کـه هـيچ رهبـر              الرجالِ ِتنورهای ب    قحط
شـد    چيزی می   شد گفت؟ در مورد چه      چه می . رسد   نمی 1ارکستری به گَرِد فورتوانگلر   
  جای جهان بريده شده بودند؟ صحبت کرد، وقتی از همه

ی آلمان، که  ولی جبهه. با گذشت زمستان، نبرد عليه اتحاد شوروی از سر گرفته شد   
  .گی نداشت دازه گسترده بود، توانايی ايستادهخارج از ان

بـا هـر    . نبـرد بـود   ی   زندهی    نقشه: شد از روی پيکر هيتلر خواند       اوضاع ارتش را می   
کـرد و تـرک       نـشينی ُپـف مـی       با هر عقب  شد و    پيروزی جزئی سرشار از انرژی می     

 از  خوابيـد و بـرای فـرار        تقريبـاً ديگـر نمـی     . رفت  ل می يروز تحل   روزبه. داشت  برمی
های   گذراندند، نطق   ی را می  يفرسا  های طاقت   خوابی برای کريستا و جوانا که شب        بی

  .کرد بارش را تکرار می ماللت
ن که بر روسيه، انگلستان و اياالت متحده پيروز شويم،          يــ خواهيد ديد، به محض ا     

                                                 
 هنرمنـدان  از ) 1886 – 1954( رهبر اركـستر آلمـاني   ، Wilhelm Furtwänglerـ 1

 ـ. از حقوق خود در دوران ديكتاتوري محروم شد       » به دالئل سياسي  «ها كه    مغضوب نازي 
  .م
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ـ نـه فقـط جهودهـايی کـه برايـشان ا          . به ديگر نقاِط درد خواهم پرداخت         ن همـه  ي
شـان را،     دارم، همـه    ي کليساها را از ميان برمی       من همه . ايم  های کار ساخته    اهاردوگ

پـس از آن بـه      . آن زمان خواهد رسيد   . خواهم يک صليب در آلمان ببينم       ديگر نمی 
دارم که رژيم بـسيار         خواری وامی   من همه را به گياه    : پردازم  ی مواد غذايی می     مسئله

  ، مگر نه؟منزجر کننده استنازه خورد؟ جدا شود ج آخر مگر می. سالم و خوبی است
ـ کريستا و جوانا ياد گرفتـه بودنـد بـدون ا           ن کـه نـشان بدهنـد، خميـازه بکـشند،           ي

ــره  ــانی روی چه ــتيکی پنه ــ ژيمناس ــه ي ــرق در توج ــاهراً غ ــه آن. ی ظ ــا هم ی  ه
جزء هـزاران بـار شـنيده     به ها را جزء   دانستند، آن   هايش را ديگر از حفظ می       گويی  تک

شدت ضعيف شده بـود، ديگـر     هزاران بار بهتر از امروز، چرا که پيشوا، که به    بودند، و 
فقـط از خـود مايـه       . توانست تجديدانرژی کند و مثـل سـابق درخـشان باشـد             نمی
  .هايش فرار کند گذاشت تا از نگرانی می

  :گفت هيتلر به پزشکانش می
  .زدن داروی من است ــ حرف

  .مرضش استکردند،  فکر میيی پف کرده ها وحشت زده با پلککريستا و جوانا 
کـردن،    در ابتـدای جنـگ بـرای اسـتراحت        . کـرد   ديگر حتا موسيقی هم گوش نمی     

ی موسـيقی بگذارنـد،       کـرد کـه چنـد صـفحه         بست و خواهش می     چشمانش را می  
های بتهون، چند کـار منتخـب از          های تکراری، سمفونی    هميشه هم شماری صفحه   

مند بودند که او خـود        ولف؛ کريستا و جوانا که هميشه گله       از هوگو     واگنر و چند ترانه   
های تکراری محـدود کـرده اسـت، حـاال حـسرت آن موقـع را                  را به همان صفحه   

ن توانايی را داشت که هربـار       يخوردند، زيرا موسيقی خوب آن روزها، دسِت کم ا          می
کـرد و     ی دور را تحمـل نمـ      78ی    او حتا يک طرف صفحه    . د؛ اما هيتلر نه   يتازه بنما 

  .داد هايش در خالء ادامه می گويی ز به تکير کيچنان  هم
هيتلـر او را فقـط در باواريـا يـا در برگـوف              . دفعات مالقات اوا براون بسيار نادر بود      

گـی    جـا زنـده     ی گرگ بيايد و آن      وقتی هم اصرار کرد که به آشيانه      . کرد  تحمل می 
ده، تحقير کرده و بـه گريـه انداختـه           در مقابل جمع او را دشنام دا       بی پروا کند، هيتلر 

ـ  بود، تا جايی که پاکتی پول برايش پرتاب کرده بود، گـويی کـه فاحـشه                ی بـيش   ي
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  .او رفت. نباشد
  .خوردند غبطه میکريستا و جوانا به او 

ـ شـدند از ا     ن مـی  ياوايل خـشمگ  . نظرشان در مورد اوا براون تغيير کرده بود        ن کـه   ي
م رئـيس   يريدهد، گ   هايی هيتلر تن می      به بدرفتاری  ديدند زنی به زيبايی او چنين       می

گی با اوا براون نبـود        حاال فهميده بودند که هيتلر حاضر به زنده       . کل آلمان هم باشد   
مثل خودشان، اوا   . داد برود و زندگيش را جور ديگری سامان بدهد          اما اجازه هم نمی   

قربانی، بـرای   .  فرار کند  توانست از او    کس ديگر نمی    چيه. براون زندانی ديکتاتور بود   
ی هيتلر باشند، چرا کـه        ديده  ی ستم   دادند به جای معشوقه     قربانی، هر دو ترجيح می    

که کريستا و جوانا مجبور بودند او را شب           ديد، درحالی   اوا براون بسيار کم هيتلر را می      
  .و روز تحمل کنند

  :هيتلر گفت
  .ی بيش نيستي ثيِف کيهانیانسان باکتری ک. خورد ــ حالم از انسان به هم می

  .آرامی رو به کريستا زمزمه کرد جوانا به
  .ــ بيا، فکر کنم يک ساعتی جلوی آينه نشسته باشد

نقص   و هر دو درون خودشان زدند زير خنده، هرچند که هر دو صاف و مستقيم، بی               
  .برداری به دست ايستاده بودند و عينک روی نوک بينی و دفتر نت

هـا   ها در آفريقای شـمالی نيـرو پيـاده کردنـد و انگليـسی          کايیيآمر 1942در نوامبر   
مـونيخ، بـرِم، دوسـلدورف      . ی شهرهای آلمان را شـدت بخـشيدند         وقفه  بمباران بی 
  .سختی صدمه ديده بودند هرکدام به
  :هيتلر پرسيد

  ران شده؟يــ آيا آپارتمانم در مونيخ و
  دهد؟ نشی نشان میدانست اگر حقيقت را بگويد، او چه واک کريستا نمی

  .يي کشيد هيتلر مشتی کوبيد و نعره
  ــ مگر شما کَريد؟ از شما پرسيدم آيا آپارتمانم در مونيخ نابود شده يا نه؟

  .ــ بله پيشوای من
  ــ جدی؟
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  .طورجدی صدمه ديده ــ به
  .هايش ماليد هيتلر سرش را با رضايت تکان داد و دستی به سبيل

طور نشد که آپارتمان من با بقيه فـرق           اين! ها  ی آلمانی چه بهتر برا  ! ــ خب چه بهتر   
  .حالم خوش. حالم خوش. گذاشت تأثير بدی از خود باقی می. داشته باشد

. گان اشاره کرد    ها و کشته    دقت به شمار زخمی     کريستا در گزارش ميزان خسارات، به     
  .اين، موضوعی نبود که توجه هيتلر را جلب کند

فهماند که    ها می   اين به مونيخی  . رای روحيه عالی هستند   ــ در اصل، اين حمالت ب     
تازه، درهرحـال،   . بخش خواهد داشت    اين تأثيری نجات  . آلمان در حال جنگ است    

مـان را   کـرديم تـا محـيط شـهری     بايست اين بناها را پس از جنگ ويـران مـی    می
  .کنند ها دارند برای ما کار می درواقع، انگليسی. نوسازی کنيم

بـار و     های عجيب، نفرت    ز بود که کريستا فهميد جنون هيتلر ريشه در ايده         در اين رو  
کوشد واقعيـت را ناديـده بگيـرد،          ناپذير نداردکه می    يا افراطی و يا حتا در عزمی خلل       

  .بلکه احتمأال ريشه در فقدان مطلق رحم و شفقت دارد
  

*     *     *  
  

  .آمد ها به خانه می شنبه ی يک خواهرلوسی همه
  .ماندند نبات منتظرش می ها درست مثل يک آب بچه

های شاد    آور، با خنده    های همواره شگفت    خواهرلوسی سرزنده، شادان، با حاضرجوابی    
هـا ايـن احـساس را منتقـل           خصوص بـه آن     کرد، و به    شان می   و غيرمنتظره، شيفته  

بـا  . تـر از خودشـان سـروکار دارنـد          وسـال   سـن   کرد که گويی با آدم بزرگی کـم         می
خـشم  . شـدن   زده يا خشمگين      اش برای شگفت    نخورده  هايش، توانايیِ دست    عجبت

آمـد؛    تـر از خودشـان مـی        تـر و تـازه      کوتاه و زودگذرش به نظرشان خيلی بـاطراوت       
ها و يا حتـا در خـانواده          شاگردی  ها و يا هم     خودشان که در مدرسه، در حياط، با معلم       

گـران  يسـاز د    رل کننـد و درواقـع هـم       ياد گرفته و عادت کرده بودند که خود را کنت         
  .شوند
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او کـه در ابتـدا احـساس امنيـت          . چه که هست ممنون بود      سارا از رقيبش برای آن    
گی عجيبی شد که ميان لوسی و آدولف وجود داشـت؛             کرد، متوجه قدرت وابسته     می

اش چهارنعل به ميدان بتازد که دوستی به او نهيـب             چيزی نمانده بود حس حسادت    
  :زد

آن هـم تـو،     . ات مانده که نسبت به يک خواهر روحانی هم حسودی کنی            مينــ ه 
  !يک يهودی

  .گیِ موضوع دارويی موثر بود مسخره
کس قصد ربودن آدولف را از او ندارد، ايـن            چين که قانع شده بود ه     يباالخره بعد از ا   

هـا جـانش را نجـات داده بـود            ی عجيب شوهرش را با کسی که پيش از اين           رابطه
  .شدنی نبود کرد، هرچند که کنه قضيه برايش درک ل میتحم

توانستند به علت     و خواهرلوسی و آدولف، خودشان شايد آخرين کسانی بودند که می          
  .اين رابطه پی ببرند

  :گفت آدولف می
  .ــ هيچ مطمئن نيستم که به خدا باور داشته باشم

  :داد لوسی پاسخ می
  .ت داشته باشمــ هيچ اطمينان ندارم که نقاشی را دوس

  .زدند زير خنده و می
  .داد و آدولف ادامه می

  .های خودم خوشم بيايد ــ توجه کنيد که من هيچ يقينی هم ندارم که از نقاشی
  .ــ و من، من هم هر روز با يقين به خدا باور ندارم

حرکـت و کنـد، سـاعاتی کـه           شنبه بعدازظهر، در آن سـاعات خاکـستری، بـی           يک
هـا،   دن نقاشـی  يی د   برد تا به بهانه     اند، او را به آتليه می       ی خودکشی نوجوانان در آرزو  

  .حرف بزنند
مطمـئن  . مطمئن نيستم که خوب نقاشـی کـنم       . چيزی يقين ندارم    ــ ديگر به هيچ   

هايم را دوسـت      مطمئن نيستم که همسرم و بچه     . کنم  نيستم که درست حرکت می    
  .دارم
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  .دسازن ها از خود احمق می يقين! ــ چه بهتر
  .دهد که جلوتر بروم نفس، گاهی مواقع اجازه می به کمی اعتماد! هرحال ــ به

  .ــ جلوتر از ديگران، آدولف، همين
  ...توانستم کمی ترديد را از خودم دور کنم اگر می! هرحال ــ به

طـور کـه    ــ ترديد را از خودت دور نکن، اين همان چيزی اسـت کـه تـو را همـين              
دهـد، امـا ايـن        ت که اين به تو احساس عدم امنيت می        درست اس . سازد  هستی می 

اگر بخواهی از شـر ايـن       . ات  ات، انسانيت   گی  کشيدِن توست، زنده    عدم امنيت، نفس  
: يـا بـدتر  ! قشریِ يک هـدف . رنج خالص شوی، تبديل به يک قشری خواهی شد   

  !قشریِ شخصِ خودت
  ــ ولی شما، خواهرلوسی، شما يقين نداريد؟

  .تنها يک اميد است. ولی يقين نيست. مان دارممن اي. ــ اصالً
  .ی شما انرژی داشته باشد شناسم که به اندازه ــ انرژی چی؟ من آدمی نمی

شنبه آدولف از هاينريش خواست که به آتليه بيايد تـا بـا خواهرلوسـی                 يک روز يک  
تـر    اش از همـه بـيش       حال بود که دو فردی را که بعـد از خـانواده             خوش. آشنا شود 

  .گذارد گر میيد کيست دارد در مقابل دو
او توانست به خواهرلوسی نشان دهـد  . هاينريش درخشان، جذاب و شيفته نشان داد  

او استادش را با اطالعـات  . را ستايش کرد. های آدولف ـ هـ  گونه بايست نقاشی چه
دن شب  يها و الهيات به تعجب واداشت و وقتی با فرارس           اش در مورد قديس     گسترده

چنان مجذوب ساعاتی بود کـه        ا را ترک کرد، آدولف رو به خواهرلوسی، که هم         ه  آن
  .با هم گذرانده بودند، گفت

  .ــ هاينريش محشر است، مگر نه؟ يک فرشته است
  .د که هرگز از او نديده بودياش را طوری درهم کش خواهرلوسی چهره

  .ــ او؟ خود شيطان است
  

*     *     *  
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  .شبِ لطيف، شبِ مقدس
.  راديوهايـشان جمـع بودنـد      گرِد 1942 دسامبر   24های آلمانی در اين شب        خانواده

هـا، شوهرشـان،      کردند، با اين فکر کـه شـايد ايـن صـدای پـسرِ آن                زنان گريه می  
گرفته بـر     ی چوبی بزرِگ جا     شان و يا نامزدشان باشد که از جعبه         برادرشان، شايد نوه  

  .شود ی کنار کاج خارج می بوفه
صـدای کُـر   . کـرد  گراد پخـش مـی    ی استالين   لمان سرودهايش را از جبهه    راديوی آ 

بسِ کريسمس دو سپاه را که        آتش. شد  سربازان آلمانی در کُر سربازان روس گم می       
  .رِ نبردی مهلک بودند، متحد کرده بوديها پيش در دو سوی ولگا درگ از هفته

هـايی بـه گـوش     زمزمـه : نـد ی گوبلز، مردم نگران بود بينانه های خوش رغم بيانيه  به
گی سـپاه شـشم را خفـه          شمارشان، سرما و گرسنه     ها با نفراِت بي     رسيد که روس    می
  .افزود ها می ها هر هفته بر حجم روزنامه  اند؛ فهرست کشته کرده

های   داشت، خانواده   تازه، در اين شب مسيحی که دشمنان را با هم به مهربانی وامی            
قدرها هم وحشيانه نبود، چـرا کـه          باالخره، جنگ آن  : ندآلمانی کمی اميدوار شده بود    

شايد، باالخره، جنـگ همـين   . ختيآم ها در هم می ها با آواز آلمان صدای آواز روس 
  .ی جديدی نخواهد بود هرحال، امشب ديگر کشته به. شد روزها تمام می

 آهنگينـی سرايی  ی گرگ به هم   تلر هم در آشيانه   يدر شب قيرگون جنگل پروسی، ه     
ی زايـشی نـورانی در وسـط          صـحنه . کرد  شد، گوش می    که از راديويش پخش می    

  .پايگاه استتارشده
گـراد    ی اسـتالين    گی افسران را که از جبهه       های حاکی از افسرده     کريستا و جوانا نامه   

ها را داده بود، برايش       کردن آن   هايشان فرستاده بودند و هيتلر دستور باز        برای خانواده 
بردن به ميزان دهشت و کشتار، فهميده بـود کـه نبـرد را خواهـد                  ا پی ب. خواندند  می

هايش را به سـکوت دعـوت کـرد تـا             منشی. ر شده بود  يناپذ  مصيبت اجتناب . باخت
  .های عميق سرود زادن را گوش بدهد آخرين نت
  . را درست کرديممونتاژبله، خوب کاری کرديم که اين . ی خوبی ــ چه ايده

  .مونتاژ بود، موضوع يک طبيعتاً
خوانـد و هزاروسيـصد سـرباز جـان           کس آواز نمـی     گراد هيچ   در اين شب در استالين    
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  .باختند
  

*     *     *  
  

  کنی؟ طوری نگاه می ــ بابا چرا من را اين
  .آدولف چشمانش را به سمت ديگری گرداند

کنی انگـار کـه از        ــ از موقعی که من خيلی کوچک بودم موقعی که من را نگاه می             
  .يزی متعجبیچ

  .ن که ديگر کوچک نيستیيبرای ادقيقاً ــ بله، ولی حاال 
تنها سـيزده سـال داشـت،       . مويش را به بوم نقاشی فشار داد        سوفی با عصبانيت قلم   

دانست با بلوغ چه چيزی بـه دسـت           اگر چه نمی  . پذيرفت  های بلوغ را نمی     ولی سال 
. دهد  چيزهايی را از دست می     برداشتن کودکی چه    زد با ترک    آورد، ولی حدس می     مي

شدن از خواب ديگر پـشتش را         شد، موقع بيدار    دوش پدرش سوار نمی     ديگر روی قلم  
دادکـه بعـدازظهرها      کـرد، اجـازه نمـی       کشيدنش ترديد می    ماليد، برای درآغوش    نمی

کـرد، او     ی پوشيده از گليم استراحت مـی        ، موقعی که روی کاناپه    هنگام بافتن روياها  
  . بخوابدبيايد و رويش

علـتش  . گيـرد  را مـی   ای جای کودکش   بيگانهگونه    ديد که چه    آدولف با شگفتی می   
هايی بـود     نهياين تراکم نه به دليل س     . گرفت   سوفی حجمی نو می    چيست، يک راز؟  

افزود،   که به اندامش حالت داده بودند، و نه باسنی در انتهای کمر که به پهنايش می               
افراشت، و نه حتا بـه        شتنی در ميان تنش قد می     دا  که شکمی صاف و دوست      درحالی

رنگ و    نه، اين راز ارتباطی به کارِ بی      . شدند  وسته بلند و بلندتر می    يل پاهايی که پ   يدل
شدن به دختـری   ها نداشت؛ او بلوغ را با تبديل     سری هورمون   مکانيکی رشد، به خيره   

  .کرد رعادی تجربه میی نو، با دورخيزی غي حرف پذيرای گذار انديشه رؤياپرداز، کم
ی کوچکی که برای او و رامبراند درست کـرده بـود،              پايه  سوفی نزد پدرش روی سه    

کرد، چرا که هميـشه       کشيدن نقاشی می    او درست مثل نفس   . داد  به نقاشی ادامه می   
  .داشت پدرش را حين اين کار ديده بود و کنار او بودن را دوست می
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  .، کوشيد نفسش را جمع کندها سرخ شده هاينريش داخل شد، گونه
  :ی تکيه داد و گفتي به ديوار شيشه

  .شما بايد برای ماه ژوئن به پاريس برويد.  که عالی استواقعاًــ 
  ــ چی؟

ـ  نامـه . آورد  هايش را درمی    گری برای استادش پول کالس      هاينريش با منشی   ی را  ي
  .که تازه رسيده بود، باال گرفت

نه تنهـا   . اری نمايشگاه بزرگی از مکتب پاريس گرفته       تصميم به برگز   1ــ گراند پاله  
ايد، بلکه گالری مارسو در ماتينيون قـصد دارد از موقعيـت اسـتفاده                شما دعوت شده  

  .ی کارهای شما به نمايش بگذارد کند و يک تاريخچه از همه
  ــ چی؟

شدت از ايـن خبـر        هاينريش و سوفی، که به    . آمد  آدولف سراپا خشمگين به نظر می     
  .ن که بفهمند چه اتفاقی افتاده به او خيره شده بودنديحال بودند، بدون ا شخو

  .روم جا نمی ــ من به آن
  .موها و پالت رنگش را به زمين انداخت قلم

  ــ بابا چه اتفاقی افتاده؟
  .روم جا نمی من به آن. در سن و سال تاريخچه نيستم. ــ من هنوز خيلی جوانم

  
*     *     *  

  
  .گراد با شکست به پايان رسيد اليننبرد است
  .ها نبرد قهرمانانه، ژنرال فون پاولوس تسليم شد بعد از ماه

ش را در گلـو بـه       يها که يا صدا     ی دچار آمد، از آن خشم     ي هيتلر به خشمی يک هفته    
  .داشتش ی گرگ وامی د، يا به فريادکشيدن در آشيانهيکش بند می
ام   بفرما اين هم کسی که مـن روز سـی         . هيننابخشود. هدرکغيرقابل  . هممکن  ــ غير 

                                                 
 1- Le Grand Palais  اللفظي آن ـــ كـاخ    ي تحت رغم ترجمه اسم خاص است و به

  .ـ م. بزرگ ــ، ترجيح دادم از همان نام خاص استفاده كنم
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مـن فيلدمارشـالش    . شـود   ام و روز اول فوريه تسليم می        اش کرده   ژانويه فيلدمارشال 
من به قهرمانی پس    . شجاعانه، قهرمانانه . ميرد  کردم در نبرد می     کردم چون فکر می   

ـ  شـرافتی   عجب بـی  . بالقوهدادم، نه خائنی      از مرگ داشتم مدال می      مـردی کـه   ! یي
هـا    زدن تـسليم بلـشويک      هـم   به   و بعد در يک چشم     هکن  های طوالنی مبارزه می     ماه
  .هش می
هزار اسير کافی     هزار کشته و صدوسی     رامون او، برخی افراد معتقد بودند دويست      يدر پ 

ن که بفهمند اين نبرد شکست خورده و ژنرال فون پاولوس حق داشته             ياست برای ا  
شد حدس    طورکه می   و خب همان  . ين را بگيرد  ريزی بيش از ا     است که جلوی خون   

  .اش را به صدای بلند بيان نکرد کس عقيده زد، هيچ
از اين به بعد و     ! گراد شکست نخورديم، به ما خيانت شد        ــ از نظر من، ما در استالين      

و خب اين پـاولوس     . کس فيلد مارشال ناميده نخواهد شد       طی اين جنگ ديگر هيچ    
آخـر  : خورندش  ها دارند می    ها و موش     يک زندان شوروی   حاال کجاست؟ افتاده توی   

، هپـذير   تا اين حد بزدل بود؟ يک فيلـد مارشـال هرگـز اسـارت را نمـی         هش  مگر می 
او رشادت و ! همان ، تازه زنده هم میهکش او نه تنها خود را کنار می      . هکن  خودکشی می 

ی   ش را از همـه    توانست خـود    در يک لحظه می   . هکن  های بقيه را آلوده می      قهرمانی
! او تسليم استالين شد   . گی ملّی   ، جاودانه ه و به ابديت بپيوند    هاين مصائب خالص کن   

ـ  ايـن مـرد انـدک اراده      . ن کاری کرد؟ اين اهريمنی است     ي چن شهطور می   چه ی در  ي
  ...وجودش نيست

ی موضوع به     شد، همه   برای او که پيکرش هر روز بيش از روز قبل از فرم خارج می             
  .همين و بس. يافت واست ارتباط میاراده و خ

طـی تمـام   ! هسـاز  ، ملتی را میهزن اين است که سرنوشتی را رقم می      ! ــ قدرِت اراده  
ـ ام که هر    هايی را از سر گذرانده      ام بحران   گي  زنده انـد، امـا      ام را محـک زده      ک اراده ي
بدون اراده  ام    گی هنری   توانستم در زنده    آيا می . تر نشان داده    ی من همواره قوی     اراده

 زنـده   1914 – 18توانـستم بـدون اراده از جنـگ           موفقيتی به دست بياورم؟ آيا می     
توانستم بـدون اراده     توانستم قدرت را به دست بياورم؟ می         می  برگردم؟ آيا بدون اراده   

شـان     و اراده  يهشان آبِ شلغم جار   يها  های آلمانی در رگ     در قدرت باقی بمانم؟ ژنرال    
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  !ی در نيستتر از يک لوال بيش
ها   آلمانی. ی خود او اراده داشتند، اما نه از يک نوع           ها درست به اندازه     در اصل، ژنرال  

خاست، او را     گذاشت و بر عليه او برمی       سراسر کشور هيتلر را تنها می     . طور  هم همين 
پايـانش  چشم انـداز    ر ساخته که    يفايده درگ   ها را در جنگی بی      کردند که آن    متهم می 

کـم شـعارها پديـدار        روی ديوارهای شهرها کم   . رسد   به نظر می   تربار  مصيبتهرچه  
عمومـاً از اقـشار     هـای مقاومـت       گـروه . »هيتلر جانی «،  »گو  هيتلر دروغ «: شدند  می

 در فکر تدارِک سوءقصد بـه جـان          آمدند، که بعضی    پديد مي  کار و مسيحی،    محافظه
  .پيشوا بودند

کرد، تنها بـه      اسی با جمعيت خودداری می    هيتلر مطلع بود و به همين دليل از هر تم         
کم شايعاتی در مورد کهولت، خرفتی        کم. کرد   نزديکانش اکتفا می   ارعابِکردن و   قانع

خـورد،    شد وقتی به مانعی برمـی        گفته می  مثالًها افتاد؛     زودرس و جنون او سر زبان     
نـدان  آورد و قالی روی زمين را بـه د          شود که کف بر دهان می       چنان دچار جنون می   

  .کشد می
بار، گوبلز، وزير تبليغات به پيشوا پيشنهاد کرد          کردن اين وزوزهای تهمت     برای ساکت 

.  در برلن در انظار آشـکار شـود  1943 مارس  21به مناسبت قدردانی از قهرمانان در       
کوشيد بـه   . گفت  گراد، هيتلر خطاب به ملّت سخن می        برای اولين بار پس از استالين     

ها باخبر شوند برلن را بمباران هـوايی خواهنـد کـرد، از               گر انگليسی ن که ا  يی ا   بهانه
آيند، پيـشوا     ن که اگر مردم ترسی ندارند و می       ياما گوبلز با گفتن ا    . ن امر سر باززند   يا

  .اش کرد جا برود، راضی نيز نبايد بترسد و بايد به آن
کـرد کـه       می روی الهاماتی حساب  . هيتلر، مثل هميشه، خيلی کم خود را آماده کرد        

کرد جمعيت سـراپا گـوش اسـت و بـه فرمـاِن او،                ن که احساس می   يهربار بعد از ا   
  .رسند می
ی ُپرنشاط پشت تريبـون بـرود،       يها  ی نيرويش را جمع کرد تا مثل سابق با گام           همه

شدن يک عروسـِک   ل شد، درست مثل ظاهر   يش بدی تبد  يهايش به نما    ولی تالش 
با حرکتی که هيچ شور و نشاط ورزشی در آن          شيد   يک پا، کو   بازیِ چالقِ   شب  خيمه
  .جور کند و خود را با ميکروفون جمعنبود 
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رغـم حـضور      بـه . سخنانش را با فحاشیِ سخت و سنگين ضدبلشويکی شروع کرد         
افراد گشتاپو که در ميان جمعيت پخش بودند، جمعيـت واکنـشی حـاکی از شـور و                  

ردن تُُپقی زد؛ ناخواسته بلشويسم     ک  هيتلر حين صحبت  . داد  حرارت گذشته نشان نمی   
ظاهر داری    ی گرامافون خش    ذهنش تصوير صفحه  در  . را با جودائيسم اشتباه گرفت    

ـ بايست دور انداخته شود، کوشيد با تکرار ا         خورد و می     که ديگر به دردی نمی     شد ن ي
.  به خود جرأت بدهد و سخن را از سـر گرفـت            »تو يک تبليغاتچی پير نيستی    «که  

گـراد را     ی قربانيـان اسـتالين      بايست يـاد و خـاطره       به جايی رسيد که می    ولی وقتی   
باز هم نفرت از ژنرال پاولوس بر ذهنش غلبه يافت و موضوع اصلی را از               گرامی بدارد،   

گان آلمان از ابتـدای   شده ی کشته ی همه  سپس، موقعی که قرار بود درباره     . ذهنش برد 
کـردن مـوهنِ    ی خود را بگيـرد و از کـم       جنگ تا آن زمان سخن بگويد، نتوانست جلو       

. ت را بـه دنبـال داشـت   يی جمع   شمار تلفات خودداری کند، چيزی که سکوت ناباورانه       
گان را بـه گرمـا و         بايست قلوب همه    اش، هنگامی که می     رانی  باالخره، در پايان سخن   

ـ  گـی  هکرد، خست ها را به پيروزیِ نهايی اميدوار می     خواند و آن    تر فرا می    حرارت بيش  ی ي
ناگاه خود را چنان تنها احساس کـرد، چنـان برهنـه، کـه               ره شد؛ به  يفرسا بر او چ     طاقت

  .د شديالمللی زد و از نظرها ناپد ی جهودبازیِ بين آخرين زورش را هم درباره
که در برلن و روی امواج راديو صحبت          فردای آن روز، در سراسر آلمان پيچيد که آن        

ـ گـی بـستری و در         يتلر به دليل افـسرده    ه. کرد درواقع هيتلر نبود      ک چـارديواری  ي
  .او يک بدل را فرستاده بود تا به جايش سخن بگويد. محصور است

  .ناگاه، درعمل، خودش بدلِ خودش شد به
  

*     *     *  
  

  .نداريد؟ من، سه تا در سالنم دارم.  ــ چی؟ شما يک آدولف ـ هـ
  .زنند ف میحر. ــ در پاريس فقط از اين آدولف ــ هـ

  .ــ چند روز پيش روتچيلد يک مهمانی به افتخارش داده بود
  .کنند ی ويل هم ماه آينده اين کار را می ــ خانواده
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  .ــ خب اين روزها او نقاش ُمد روز است
افتد، امـا او سـبِک        ارزد، چون ُمد، روزی هم از ُمد می         تر از ُمد می     ــ نه عزيزم، بيش   

  .خودش را دارد
ما خيلی شانس   . مان در نرماندی خريده     يک تابلوی بزرگش را برای خانه     ــ شوهرم   

دانستيم که توی     و هيچ موقع هم نمی    . آورديم، چون خيلی کم تابلوهای بزرگ دارد      
  .ی به اين بزرگی چی بگذاريم های خانه پله راه

  توانم بپرسم آن را چند خريديد؟ شود، می ــ اگر حمل بر فضولی نمی
  .ا؟ ارث بوده که به ما رسيدهــ چی؟ خانه ر

  .کردم ــ از تابلو صحبت می
باور کنيد، گران است، ولی ارزشش را       . ولی ارزشش را دارد   . ــ چهارصدهزار فرانک  

  .دارد
  .ارزيد  سه ماه پيش نصف اين قيمت می...هرحال ــ به

ـ   همـين . نرخِ آدولف ـ هـ . ارزد ــ سه ماه ديگر دو برابر همين قيمت می ه طـور رو ب
ست، نـوعی   يـ ، خيلـی زنـده اسـت، آزاردهنـده ن         هنـه فقـط خيلـی قـشنگ       . هشيافزا

  .گذاری هم هست سرمايه
  ، يهودی است يا آلمانی؟. ــ راستی اين اسم، آدولف ـ هـ

  .ــ هر دو، عزيز
ــ جدی که خيلی عجيبه، اين شمار باالی هنرمندان يهودی و آلمانی کـه امـروزه                 

هـا   اند، مگر نـه؟ مـا در دوران يهـودی ـ آلمـانی      هی خود گرفت نقاشی را زير سيطره
  .کنيم گی می زنده

. 3، هاينـدميت 2، وِيل1شونبرگ. طور ــ فقط نقاشی نيست عزيز، موسيقی هم همين      
  .، فورتوانگلر1، اوتو کلمپرر4و بهترين رهبران ارکستر، برونو والتر

                                                 
1 - Arnold Schonberg) 1951 -1874 (م.ان اتريشيموسيقي د  
2 - Kurt Weill) 1950-1900(  م.موسيقي دان آلماني  
3 -Paul Hindemith) 1963-1895(م.موسيقي دان آلماني  
4 - Bruno Walter Schlesinger) 1962-1876 (م.رهبر اركستر آلماني  
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  کنيد؟ طور فکر می ــ فورتوانگلر يهودی است؟ شما اين
  . کامالًــ البته،

 ژوزفپـدرزنش، همـان   . ايـن صددرصـد اسـت   . هست.  هــ هرحال، آدولف    ــ به 
  .ی اصلی صهيونيسم آلمانی است ها روبنشتاين، يکی از ستون

  !ــ عجب
  ــ چی، عجب؟
  .ــ گفتم، عجب

  .ــ بله، ولی در لحنت يک منظوری بود
  .مفهم ها را با روتچيلد می ن که حاال رابطهيــ گفتم عجب، برای ا

در شرايط امـروزی پيکاسـو هـم        . ها هنرمندان را دوست دارند، همين       آن. ــ نه بابا  
  .يهودی است

  طور مگر، مگر پيکاسو يهودی نيست؟ ــ چه
  ــ شما در مهمانی روتچيلدها بوديد؟

  .ــ البته
  طوری بود؟ چه. ــ خب، اين آدولف ـ هـ

. کنـد    هيپنـوتيزم مـی    هايی که شما را     از آن چشم  . ــ چشمان خيلی قشنگی داشت    
  ...ها اما چشم. پاافتاده توانم بگويم پيش حتا می. اش طبيعی بقيه

  ــ با کی آمده بود؟
او را بـه عنـوان      . هـا   های فرشـته    تيپ، از آن مدل     ــ با يک جوانی، يک پسر خوش      

  .اش معرفی کرد شاگرد و منشی
  .خب اين معشوقش است، معلوم است! ــ به ديگران

  گوييد؟ را میــ از کجا اين 
شناسم کـه     من هنرمندی نمی  .  اين تيپی هستند   ...شان  ــ چون که هنرمندان همه    

  .گی طبيعی داشته باشد زنده

                                                                                                
1 -Otto Klemperer) 1973-1885(م.اسرائيلي- رهبر اركستر آلماني  
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بـه ايـن حـساب پيکاسـو هـم بايـد       ! گوييـد  ــ نه بابا، شما هم عجب چيزهايی می       
  .گرا باشد جنس هم

  گرا نيست؟ جنس طور، مگر پيکاسو هم ــ چه
  

*     *     *  
  

  .بايست در ميان جمع ظاهر شويد ای من، شما میــ پيشو
  .ــ نه

  .ــ مردم به حضور شما نياز دارند
 زدن   بدون پيروزی، تمايلی بـه حـرف      . دهم  خودم را بعد از پيروزی نشان می      . ــ نه 
  .نه، نه. هايم، ديگر موقعيتش را هم ندارم گی ژنرال عرضه در اثر بی. ندارم

مـا  . مثـال شـما نيـاز دارم        بليغات، من به حضورِ بي    ــ پيشوای من، به عنوان وزير ت      
به عنوان مثال، خيلی خوب خواهد شد اگـر         . بايست فيلم بسازيم، عکس بگيريم      می

  .دياند بازديد کن های هوايی صدمه ديده شما از شهرها و مناطقی که در اثر بمباران
 کنيد؟ که خودم ها جاودانه ها و وسط ويرانه    خواهيد من را روی فيلم      ــ چی؟ شما می   

  رسميت بشناسم؟ شما به سرتان زده؟ به اين ترتيب صدمات را به
ها احساس خواهند کرد که شما در دردهايـشان           حال خواهند شد، آن     ــ مردم خوش  

ی   همـه . توانيد مجروحان جنگی را مالقات کنيد       شما به همين ترتيب می    . شريکيد
  .کنيد دی میدر ها هم ها نشان خواهد داد که شما با آن اين

  .بازی درنياريد مسخرهدردی؟  ــ هم
ها هستند کـه در       هرحال آن   به. شود برای مدت زيادی مردم را ناديده گرفت         ــ نمی 
  .های نظامی ما قرار دارند تيقلب فعال

دارم سـالمتی خـودم را      . کـنم   ی کارها را می     ــ برويم ببينيم، خودم هستم که همه      
  .خوابم زحمت سه ساعت در شبانه روز می به. دهم برای حفظ اهدافمان از دست می

: اش حرفـی بزنـد      توانست مقابل رئـيس     جا ديگر نمی    گوبلزِ چابک و چاالک، در اين     
کرده،   الغر، زردنبو، موهای جوگندمی، چشمان ُپف     . ی هيتلر دردناک بود     ديدن قيافه 
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که بازوی  آمد درحالی وجو برمی   پشتی خميده، بعضی مواقع به دنبال کلمات به جست        
ی   ديگـر آن شـيوه    . ن که توانايی کنترلش را داشته باشد      يلرزيد، بدون ا    اش می   چپ
ها، استراحت روزانه هنگام نمايش خصوصی     زدن  داری، چرت   زنده  گی تفننی شب    زنده
های معمـاری   گی در مورد هنر و لحظاِت مهيج رؤيابافی جلوی ماکت ها، ُپرچانه  فيلم

چيـز را خـود       ن که همه  يتن در باتالق جنگ و تصميم به ا       از زماِن فرورف  . را نداشت 
. کـرد   حاصلش می   فرماندهی کند، عمالً تبديل به جالِد کار شده بود و همين امر بی            

ايـن تـنشِ دائمـیِ روحـی     . آمـد  کاریِ واکنشی بيرون نمـی      چيزی از اين افراط     هيچ
هيتلـر قـصد نداشـت بـر     . کـرد و تـازه قـصد پـذيرش هـم نداشـت       خـردش مـی  

اش فقط پشت تريبون خطابه و     کارآمدی و موفقيت  ابد،  يهای خود آگاهی      دوديتمح
ای و نـه موفـق در    ناشی و خراب کـار، نـه حرفـه        . در مواقع تهاجم و ويرانگری بود     

  .موضع دفاعی
ها دلـشان بـرای شـما         آن. ی از شما نياز دارند    ي ــ پيشوای من، مردم آلمان به نشانه      

  .تنگ شده
اصـالً در حـد و      . برنـد   ام را سر مـی      ين مردم آلمان هم حوصله    ا! ــ بس است ديگر   

  .ترديد دارم که اصالً لياقت من را داشته باشند. ی اين شرايط نيستند اندازه
  ...بايست متوجه بود که ــ می
دانـم کـه      مـی . ضعيف نخواهد شد  ی من هرگز      اراده. رازِ موفقيت اراده است   ! ــ نه 

تـا  جنـگ   . حرفش را هم نزنيد   .  مذاکرات صلحند  ها طالب پذيرش    گروهی از آلمان  
فضايل ی    ها هنوز همه    ی از آلمان  ي دسته! شدن هرگز   تسليم! جنِگ مطلق ! حد افراط 

در فرمـانروايیِ  ! خوب نگاهی به طبيعـت بياندازنـد    . اند  تعصب و ناشکيبی را نفهميده      
هـايی را کـه    ی آن گی همه زنده: هيچ نوع اغماضی وجود ندارد حيوانات و يا گياهان     

. بايـستيم ی   ضعف هيچ بايست بدونِ   میما  . دارد  گی نيستند از ميان برمی      قادر به زنده  
 هـيچ من از   . ام  ام هرگز تسليم نشده     گي  در تمام زنده  . همه يا هيچ  . فتح يا نابودی  يا  

از نظـر مـن     . گويم، تک و تنها از صفر شروع کردم         شنويد چه می    ام، می   شروع کرده 
از اين بدترش   . ی ندارد ي چيز تازه   ايم هيچ   ا االن در آن گرفتار شده     اين شرايطی که م   
، شما گوبلز عزيـز  فناتيک خواهم بود اهدافم  برای پيگيری   من  . ام  را هم تجربه کرده   



 455                                                                   اريك امانوئل اشميت          

 اسـت کـه     تنهـا فناتيـسم     ،  اهميـت دارد   است کـه     فناتيسمدانيد که تنها      خوب می 
ی خـاکی صـورت    ن کـره  هيچ کار بزرگی روی ايبدون فناتيسم. بخش است   نجات

  .نخواهد پذيرفت
  ...ــ البته، پيشوای من، ولی

اگر مردم آلمـان از خـود ضـعف نـشان بدهنـد،             : ــ خوب به من گوش کنيد، گوبلز      
در ايـن   . لياقتشان بيش از نابودی به دست ملّتی قدرتمندتر از خودشان نخواهد بـود            

  .الاقل من يکی نه. حالت کسی برايش دل نخواهد سوزاند
ـ ی ا  تلر با عالمت دست به نـشانه      هي ن کـه ديگـر کـاری نـدارد گـوبلز کوچولـو و       ي

هايش او را به توقـف   ی در با سئوال در مورد بچه        در آستانه . پوش را روانه کرد     شيک
کوتاهی به او گزارش داد که هر شـش فرزنـدش حالـشان خـوب                 گوبلز به . واداشت
ها   تک آن   رد که از اوضاع تک    هيتلر، در يک لحظه عالقمند و جذاب، اصرار ک        . است
هايی که به نظر      کاری  کردن از شيرين    ی بعدی را گوبلز به تعريف       بيست دقيقه . بداند
ـ کند گذراند و سپس شيفته و شاد از ا          رسيد شادش می    می ن کـه در ايـن سـاعات        ي

  .دهد، رفت سخت پيشوا چنين عالقمند نشان می
های کوچولو    برگشت و خبر گوبلز   هيتلر به کنار سگش، بلوندی، که غرق شادی بود          

وگوهـايش بـا بلونـدی        ها را عميقاً دوست داشت و در گفـت          او اين بچه  . را به او داد   
. دانـست   ناميد و به نوعی ضميمه کـوچکی از خـود مـی              کوچولو می  ».هـ«ها را     آن

هايش را ِهلگا، هيلده، هلموت، هولـده، ِهـدا و      اش، بچه   گرانه  گوبلز، در سنت ستايش   
اپی بـه   يـ اش به هيتلر را شش بار پ        واسطه  گی شديد و بی     ناميده بود که وابسته   هيده  

  .گذاشت نمايش می
اش کرده بـود،      سپس هيملر را به حضور پذيرفت که به وزارت کشور رايش منصوب           

ی سبيلش را بـه   متوجه شد که او اندازه. آمد از پس آن برمی   کاری که حلزون خوب     
باالخره شايد برای حفظ وجهـه      . اما آن را نتراشيده   دو خط عمودی تقليل داده است       

ی از سبيل هيتلـر را      ي هايش نياز داشت که سايه      يا حتا برای اعمال اقتدار بر زيردست      
  .با خود داشته باشد

 اسـت و ايـن گـوبلزِ        پـايين ی مـردم خيلـی        کند، روحيه   ــ هيملر آلمان نگرانم می    
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 هـستيد کـه     شـما . غات است ي در تبل  رسد ناتوان از بهبود اوضاع      کشمشی به نظر می   
  .دهيد وضعيت را تغيير می

  ــ چه بايد کرد پيشوای من؟
 و سپس مسئوالن    اس اس ی مسئوالن     وگو هيملر همه    در روزهای بعد از اين گفت     

ی يپرده در رابطه بـا قطارهـا   سپس صريح و بی. مختلف رايش را در پوزِن جمع کرد   
او کارکرد واقعی   . گشت برايشان صحبت کرد    رفت و خالی برمی     که ُپر از يهودی می    

  .های مرگ را برايشان تصوير کرد اردوگاه
مان را رقم زديم، برگی که  ــ با طرح نابودیِ جهودهای اروپا، ما برگ زرينی از تاريخ   

مـا از نظـر اخالقـی نـسبت بـه           . هرگز نوشته نشده و هرگز هم نوشته نخواهد شد        
مان را داشت از       اين نژاد را که قصد نابودی      خصوص وظيفه داشتيم    خلقمان حق و به   

مـان    توانست عامل بيماری    کربِ جهود را که می    يما به شکلی قاطع م    . ميان برداريم 
چون رابرت کُـخ، مـردی        هيتلر هم . گی محروم کند، نابود کرديم      شده و ما را از زنده     

ی مـا ايـن      کرب سل را از ميان برداشت، در تاريخ خواهد ماند و افتخار همـه             يکه م 
  .ايم خواهد بود که پرستاران زيردستش بوده

  .ماليد هايش را به هم می بازگشت و گزارشش را به هيتلر داد که از شادی دست
دانند که ديگر اشتياقی بـه        قدری می   اين. شان در موضوع درگيرند     ــ خب حاال همه   

  .تردانستن نداشته باشند بيش
ـ . به پنجره نزديک شد    گ قرمـز تنـد در افـق رو بـه خاموشـی      شعاع کوچکی به رن

  .رفت می
. اند توی تله افتاده. هاست دنده ی مسئوالن آلمان حاال انگشتشان وسط چرخ       ــ همه 

  .نه تنها مجبور به سکوتند، بلکه حاال ديگر مجبورند تا آخر جلو بروند
  .سکوتی در اتاقِ سرد حاکم شد

رای اولين بار و تنها همين چون موضوعی خصوصی ب آرامی و باطمطراق هم هيتلر به
  .بار، اضافه کرد

  .ها پشت سر ما ويران شده است ی پل ــ از اين پس همه
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*     *     *  
  

  .کنم ــ به سمت ريتس، خواهش می
  .زيادی نوشيده بود. اما موفق نبود.  نرم و سبك به درون تاکسی جهيد . آدولف ـ هـ

سـتودند و احـساس فخـر         هـايش را مـی      نقاشـی . گرفـت   پاريس برايش جشن می   
تغييـری عجيـب    . اش را در فرانسه به سر برده است         گی  کردند که دورانی از زنده      می

ترين   گان اقشار بااليی اجتماع مشتاق دانستن کم        نگاران و وابسته    روزنامه. در رفتارها 
ی بيست بودند ــ کدام خيابـان، چـه           های دهه   اش در سال    گی پاريسی   جزئيات زنده 

جا بـود     م آپارتمان، کدام کافه، کدام رستوران ــ حال آن که زماني که آن            جالب، کدا 
ی يـک     کردند و او، يک خـارجی بـدون درآمـد ثابـت، بـرای اجـاره                 به او پشت می   

. رو بـود    هـای ممکـن روبـه       بردن از بقال محل با تمام دشواری        آپارتمان يا حتا نسيه   
گـزار از صـعود قيمـِت         اسدارش، سـپ    رفت، چون گالري    امشب دوباره به ريتس می    

  . در ريتس در اختيار او گذاشته بودسوئيت کاملی رای ديگر ي کارهای او، برای هفته
. پنجره اقامـت کـرده بـود        هنگام ورود به پاريس، در هتلی بی       1919 سال   ...ريتس

ی در هر طبقـه     يها  با تک توالت  . باريک و بلند، هتل اکلر نزديک ايستگاه قطارِ شرق        
ايشان هم شکسته بود و هربار هنگام استفاده در اثـر بـاد سـردی کـه از         ه  که پنجره 

هـا و     ان بـرو و بيـای فاحـشه       يـ زد، م   گذشت باسنش يـخ مـی       ی شکسته می    پنجره
زده کـه هرگـز       هـای کپـک     های ُپرسروصدا، روی موکـت      پله  هايشان در راه    مشتری

نـد؛ و راضـی و      شسته نشده بودند، با نيومن، دوتايی، اتاق کوچکی اجـاره کـرده بود            
 در  سـوئيتی امروز، او به هاينريش و سـوفی کـه همـراهش بودنـد              . حال بود   خوش

هـايی نـرم و       طاليی، کريـستال، شـامپاين و کاناپـه       غذاخوری  کرد؛    ريتس اهدا می  
  . حال بود ديد، و باز هم راضی و خوش ی ثروتمند شهر را می راحت، حاال چهره
  .بختی طعم سابق را نداشت فقط اين خوش

درست پيش از مـرِگ سـاعت   . آدولف ـ هـ . کرد به تلخی گذر زمان را احساس می
زمـانی   ن که بحران اقتصادی ويرانی به بار آورد، برای مـدت     ييازده و نيم و پيش از ا      

كرد و ايـن گـويی        کوتاه پاريس را تسخير کرده بود؛ حاال دوباره اين شهر را فتح مي            
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کـسانی کـه ده سـال       . انگيخت   او برنمي  جز اين که پيرتر شده احساس ديگری در       
، موجـوداتی   گفتنـد   او مـی    نبـوغِ  زنـان از  گرفتنـد و امـروز فرياد        ناديده می  قبل او را  
ارزش است و تنها ريـشه در هيـاهويي دارد کـه در              مزاجند که قضاوتشان بي     دمدمی

مـستی و نـشاِط     . يـی   لحظـه . ها گذراست و کوتـاه      ی اين   همه. اطرافشان بر پاست  
گـان خـود      کننـده   به حـدی در رابطـه بـا تحـسين         . تر  همين، نه بيش  . عالیشرابی  
کـردن از بـار       بـرای کـم   . آمد  گير بود که گاه تقريباً به عذاب وجدان دچار می           سخت

قرارهـای  . گذرانـد  گناهانش، مدِت اقامتش را به برقراري روابط برای هاينريش مـی     
رفـت تـا    ها مـی  دار ديدار گالري پذيرفت تا از هاينريش صحبت کند، به          بيهوده را می  

دادِن   رفـت مگـر بـرای نـشان         ها را به هاينريش جلب کند، به شـهر نمـی            توجه آن 
تيپ هاينريش    ی زيبا و خوش     ن که مخاطبانش با ديدن چهره     يهاينريش، با علم بر ا    

بـه هـر صـورت      . کردن سطحیِ تابلوهايش    تر به او جلب خواهند شد تا برانداز         بيش
  .شد ها نمی نهرگز خبری از آ

احـساس  . کـرد   حـال مـی     برد و اين آدولـف را خـوش         هاينريش در پاريس لذت می    
االن . داده اسـت اش بـه او هديـه    گی  وپنج ساله   کرد که شهر را برای تولد بيست        می

هـاينريش ديگـر فقـط      . های هنر به وجود آورده بود       یي ديگر روابطی جدی با حرفه    
ه نوعی پسرم است، پسرِ نقاشم، تـا رامبرانـد          اين هاينريش ب  . بايست نقاشی کند    می

 .وجوی خود، او فرزند نقاش من خواهد بود         عاشق رياضيات است و سوفی در جست      
ی هنرمندان هنگـام      ودلبازیِ آدولف راهی بود برای تحمل دردی که همه          اين دست 

ـ      . شوند  ی جوان با آن درگير می     ي سروكارداشتن با نابغه   ل آدولف خود را چنان در مقاب
يافت،   کرد که تنها جايگاهي که برای خود می         استعداِد هاينريش ضعيف احساس می    

  .ی دوم قرن بود ترين نقاشِ نيمه ی بزرگ کننده استاد و معرفی
  .شود چهل فرانک ــ بفرماييد جنابِ پرنس، می

ی تاکسی اعالم کرد چيزی نگفـت، رويـش            که راننده  گزافیآدولف در مورد قيمت     
  .ی تاکسی چانه بزند ن ريتس با رانندهنشد جلوی دربا

او اتاق اصلی را در اختيار داشت، سـوفی اتـاقِ           . پول را پرداخت و به آپارتمانش رفت      
  .گرفته بودند هاينريش برایِدار نيز  و اتاق بسيار زيبايی با سقِف شيبداشت دوم را 
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انـد تـا    هايش را از تن خارج کرد، مدتی طوالنی زير دوش آب ولـرم م               آدولف لباس 
  .ی ابريشمی به تن کردي مستی از خود بزدايد و سپس پيژامه

با عبور از مقابل اتاق سوفی متوجه نور چراغی شد و کفرش درآمد، واكـنش پـدری                 
  .ن که چراغ را خاموش کند، خوابش بردهيُمقتصد، تصور کرد که باز هم بدون ا

سـوفی را   برهنه  اينريش  ريخته، ه   هم  خواب به   در را باز کرد و ناگهان ديد روی رخت        
  .در آغوش داردکه او نيز برهنه بود 
  .شدن در، چشم گشوده و با ترس به آدولف خيره شده بودند با شنيدن صدای باز

  
*     *     *  

  
  .زده نشسته بودند های دود دو ديکتاتور در خرابه

ـ            در ميان بقايای خرابی    ده بـود،   ها، هيتلر صندوقی را که در جرياِن انفجار صدمه ندي
ـ  موسولينی بـه تيرچـه    . پيدا کرده و رويش نشسته بود      ی شکـسته تکيـه داده بـود،      ي

  .ی باقی مانده از اسکلت چوبی ساختمان آخرين تيرچه
هـای    آهنـگ وسـط ويرانـه       فرسوده، ناهم . هنوز خاکسترها بر بال باد در پرواز بودند       

هـا،    قايای ميز و صندلی   ی آثار و ب     ساختمان و پل اشميت، مترجم، با نگرانی در ميانه        
هـای    مانـده از لبـاس      های شکـسته و ديوارهـای فروريختـه، قطعـات بـاقی             شيشه
  .کرد درخون، احتمال بروز خطرهای ممکن را بررسی می غرقه

اش را    زده  هـای يـخ     ی اين سرزمينِ مرزی، بخار نفس       زده  ی ماتم   ها، بيشه   به گرد آن  
  .کرد رها می

چـه    دادن آن   شنل جا گرفته، هيتلر آرام به هنگام نشان       موها بوی دود گرفته، بازو در       
  .زد اش باقی مانده بود، لبخند می از سالن کنفرانس

جـا، روی ميـز خـم شـده بـودم و داشـتم                ی پيش، همين    ــ بله، همين چند لحظه    
ـ  کردم که در يک ربع ثانيه متوجه شـعله   ی هوايی را بررسی می      نقشه ی آبـی و زرد  ي
ـ         . وحشتناکی رخ داد  بعد هم انفجار    . شدم ظ يناگهان ديدم وسط يک دود سـياه و غل

از . باران شيشه و چوب هم بر سرم ريخت . چرخيد  هستم که درست مثل گردباد می     
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وقتی که دود کمی فرو     . وچهار نفر بوديم    بيست. آمد  توق می   و  همه طرف صدای تق   
. در آتـش  ها و موهـايی       خوردند، لباس   هايی شدم که تکان می      نشست، متوجه سايه  

های کوچکی بـه      ترکش. توانم تکان بخورم    نگاهی به خود کردم، ديدم سالمم و می       
. با حرکت به سمِت نور روز، به پيکرهايی برخـوردم         . بازو و پاهايم خورده بود، همين     

. شدت زخمی شـده بودنـد       کارانم همان اول کار مرده بودند، بقيه هم به          برخی از هم  
ون گذاشتم اين ژنرال خوب ما، ژنـرال کايتـل، بـه طـرفم              جا بير   وقتی پايم را از اين    

ايد، شما    پيشوای من، شما زنده   «: زد مرا در آغوش گرفت      که فرياد می    دويد و درحالی  
  .ريخت طور داشت اشک می  اين کايتل شجاع همين»!زنده ايد

احساساِت ژنرال، بيش از . اشک در چشمانش حلقه زده بود. جا متوقف شد هيتلر اين 
موسولينی هم کـه، بـه علـت انتظـار         . سی که آورده بود، او را دگرگون کرده بود        شان

ی دگرگون  ي  داشت، موفق شد چهره    تأخيری سخنان، کمی در درک داستان         ترجمه
  .به خود بگيرد

  :زنان رو به اشميت گفت هيتلر آُرغ
   داريم؟خطرناکــ اشميت چند نفر مجروحِ 
  .ــ يازده نفر پيشوای من

  :فرياد زد
  ــ چی؟
  .ــ يازده
يازده مجروح خطرناک، خيلی هم خطرناک، کـه مطمئنـاً در           : بينيد موسولينی   ــ می 

  .ساعات آينده جان خواهند داد
ـ  کرد، گويی در حـال اعـالم پيـروزی       با غرور اين موضوع را اعالم می       ی شخـصی  ي

  .باشد
پـايش قطـع    تان، برگر، در آمبوالنس ُمرد، دو         تندنويسپيش از اين    ــ پيشوای من    

  ...شده بود
  ــ کی؟
  .ــ برگر
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  .حال رو به موسولينی برگشت ی راضی و خوشي کشان با چهره هيتلر نعره
  .بينيد ــ آه، می

  .کردن ادامه داد تازه مترجم بدون نفس
  .رسد که کلنل براندت هم چند ساعتی بيش فرصت داشته باشد ــ به نظر نمی

  !ــ آه
نماياندند،   های اين کشتار جمعی را می       تر به او دامنه     شهرچه بي ! هيتلر عميقاً شاد بود   

عـام   کرد؛ قتل تر احساس رضايت می ن که جاِن سالم از آن به در برده بود، بيش          ياز ا 
  .آورد تر در نظر می ديگران موقعيت استثنايی او را بيش

 دانست  درستی نمی   جا مانده، ناتوان، که خودش هم به        موسولينی پير، ضعيف، از همه    
کند، توسط مردم ايتاليا از قدرت خلع شده، به زنـدان افتـاده و توسـط                  جا چه می    اين

ها در جمهوریِ کوچِک سالو در شمال ايتاليـا           زورِ آلمان   افته، دوباره، به  يی  يهيتلر رها 
کنـان    به قدرت برگردانده شده، از مترجم پرسيد چرا هيتلـر چنـين عـصبی و فريـاد                

  .گويد سخن می
  . پيشوا در اين انفجار پاره شدهی گوش ــ پرده

  داند؟ ــ خودش می
  .ــ کسی جرأت ندارد با او در اين مورد صحبت کند

  .او هم اين خطر را به جان نخواهد خريد. موسولينی سری تکان داد
  .کنند های موسولينی و اشميت متوجه شد كه با هم صحبت می هيتلر از تکان لب

هـای خـصوصی      يگر شما با دوچه صـحبت     ــ عجب، اشميت چه خبر شده؟ حاال د       
  !کنيد می

  :دروغ گفت اشيمت به
  .کردم، پيشوای من ــ داشتم خيالش را از بابت سالمتی شما راحت می

  .هايی سطحی تنها خراش. ــ من حالم خوب است، خيلی خوب
. بودنش را به رخ بکـشد       از جا بلند شد و با غرور چرخی به دور خودش زد تا سرحال             

  .خود را خلق کرده باشدگويی تازه 
عمـالً  . اند  موسولينی متوجه شد که چشمان هيتلر به سمت راست انحراف پيدا کرده           
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  .ی پيکرش به همان سمت گرايش پيدا کرده بود همه
  :گفتبه اشميت متفکرانه 

  .ترديد گوش داخلی است ــ بی
  .هيتلر نعره زد

  ــ چی؟
  .ــ خب سر حال هستيد

  .هيتلر لبخندی زد
اين اثبـات کـرد کـه       . گذاری جوانی را به من بازگرداند       عزيز من، اين بمب   ی    دوچه

. دارد  مشيتی آسمانی، تا زمانی که رسالتم را به پايان نبرده باشم، مـرا محفـوظ مـی                
هـايی کـه از سـر         رغـم دشـواري     ر داشته باشـيم، بـه     يناپذ  ی خلل ي بايست روحيه   می
انـد و     گـی   رسد، دچار پراکنده    ظر می چه که به ن     متفقين خيلی بيش از آن    . گذرانيم  می

انگلستان و اياالت . مدت دوام داشته باشد کنم که توافقاتشان طوالنی من گمان نمی
هـا؟   هـا بـا بلـشويک    توانند متحِد شوروی بـاقی بماننـد؟ ليبـرال         گونه می   متحده چه 

  .فهمند زودی خودشان می به
 چنـدماهی متحـد اسـتالين       موسولينی نزديک بود به او يادآوری کند که خود هيتلـر          

  .بوده، ولی ساکت ماند
ها در فرانسه نيـرو پيـاده         کايیيهايی خورده، آمر    ی شرقی شکست    ــ آلمان در جبهه   

ها و فرماندهانی که لياقت اين        من توسط ژنرال  . اند، اما ما مقاومت خواهيم کرد       کرده
چيز را خودم به      مهگی شدم، ولی حاال دارم ه       مدارج را نداشتند، به شکل بدی نماينده      

گذاری به چه کسی شک دارم؟  دانيد در جريان اين بمب  می! سندش. گيرم  عهده می 
او درست نيم ساعت پـيش از انفجـار         : کلنل کالوس شنِک، کُنت فون استاوفنبرگ     

مـن فقـط در اثـر       ! هميـشه ارتـش   ! ارتش. ميز را ترک گفت و با اتومبيل فرار کرد        
ولـی عميقـاً بـه آينـده        . خورم  هايشان شکست می    نتها و خيا    های نظامی   لياقتی  بی

  ايد؟ راستی، شلوار من را ديده. اعتماد دارم
  ــ ببخشيد؟

  .ــ اشميت شلوار من را به دوچه نشان بدهيد
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ی هيتلر در اثر انفجار را از درون ساکی خـارج     شده    تکه  پل اشميت، معذب، شلوار تکه    
گی  ايست در مقابل هر سوراخ و هر پاره   ب  کرد، تايش را باز کرد و جلوی دوچه که می         

  .آن اظهار تحير کند، گرفت
  :توی گوش موسولينی فرياد زد

  ز است، نه؟يانگ  برستايش ــ 
ی را از سر گذرانده بود، گويی       يها  مرد ايتاليايی به عنوان کسی که خودش هم تجربه        

  .کند، او را تائيد کرد سالح جديدی را سبک و سنگين می
  .دهيتلر فرياد ز
  !گفتيد ديديد چه می زيرهايم را مي ــ اگر لباس

هايـشان    زمين به پوتين  . دست دوچه را گرفت و به سمت پايگاه استتارشده بازگشت         
ی وزنـش را      موسولينی هيتلر را که، بی آن که خود متوجـه باشـد همـه             . چسبيد  می

  .کرد روی او انداخته بود، حمل می
رو شد، اما بـه هـر رو مـا            های سختی روبه       آزمون ی ما با    ی عزيز، اراده    ــ بله، دوچه  

ام خارج  های تسليحاتی زودی از کارخانه آسايی که به از سالح معجزه. شويم  پيروز می 
  ي تهـاجمی  يپروفـسور ويلـی مـسرشميت هواپيمـا       . شود، انتظارات زيادی داريم     می

صـد کيلـومتر در سـاعت دارد و تـوی دلِ              طراحی کرده که سرعتی معـادل هـشت       
اسـت،   A4ولـی از همـه شـورانگيزتر موشـک          . هواپيماهای دشمن خواهـد رفـت     

ی   موشکی دوربرد که توسط فون براون نابغـه طراحـی شـده و، بـا کمـک برنامـه                  
  گوييد؟ خب چه می. کند کوشکرن، ما را قادر به نابودی کامل لندن می

  .ــ هيچ
  ــ ببخشيد؟

  !ست ــ عالي
چرچيـل  . کننـده اسـت     تعيـين . کند   حبس می  ها را در سينه     نفس. ست  يــ بله، عال  

  .شود زودی مثل يک مرغ بريان کباب می به
نی يبريـده از سـنگ        رفـت، نفـس     موسولينی آهی کشيد، طـاقتش رو بـه پايـان مـی           
  .کشيد همراهش و گيج از فريادهايی که در گوشش می
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ما اگر من مثالی چون ش    . کنم  تان می   ــ من شما را دوست دارم موسولينی و ستايش        
بدون موسولينی،  . نمی شدم به تصرف قدرت در آلمان      موفق  داشتم شايد هرگز      نمی

  .هيتلری هم وجود نداشت
هـا    موسولينی غمگينانه، با انديشيدن به قدرِت ظاهری و اندکی کـه توسـط آلمـان              

  :برايش حفظ شده بود، فرياد زد
  .ی هم نخواهد بودي طور بدون هيتلر، موسولينی ــ و همين

. اين يکی را نشنيده بـودم     . دار است   خيلی خنده   خيلی. دار است   آه، خيلی خنده  ــ آه،   
 در  31انـدازد، در سـال        ترها می   بله، اين من را به ياد قديم      . دار است   جدا خيلی خنده  

  ...مونيخ
قـدر    اجازه داد که ايـن    . موسولينی هرگز نفهميد که هيتلر از حرف او چه فهميده بود          

اش بيرون بزند و گذاشت کمرش زير بار او خم شود، بدون              شهفرياد بزند تا رگ و ري     
هايشان پانزده    باز هم تا رسيدن به ماشين     . ن که ديگر حتا به فکر پاسخ دادن باشد        يا

  .ی تلوتلو خوردندي دفعه
اش کـرد، تـا روی        ناپذير، تا ايستگاه قطار همراهی      گی  هيتلر، ُپرمحبت و خسته   

ولينی خود را به سرنوشت سپرده، بـه فکـر          موس. سکو، تا جلوی در واگن قطار     
ديگـر هـيچ    . ن که امشب در واگن قطار چه خواهد خورد        ياش بود و ا     معشوقه

وقـت بـرای    هرحـال هيتلـر هـيچ    بـه .  ديکتاتورش نداشـت  قطارتوجهی به هم  
  .ش کر بوديها پ زدن نياز به شنونده نداشت، از سال حرف

  
*     *     *  

  
  

  خواهرلوسی عزيز،
ـ    يری تابنده است که بر هرچه بتابد واقع       خيانت نو  . دشايگـ  شِ چـشم مـی  يِت آن را پ

 از آن شـب وحـشتناک کـه هـاينريش بـا دختـرِ          . ...شايد هـم تنهـا نـور واقعـی        
  .ناپذير است تحمل. بينم طور که هست می ام خوابيده بود، او را همان ساله سيزده
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 برهنه توی سـالن     وگرفتم   ، هاينريش را  يافتمن که از شوک و تعجب خالصی        يهم
  .ُهل دادم

  .ــ خودت را بپوشان و توضيح بده
آورد   ی برداشت، دور کمرش گره زد و لبخندی که خـونم را بـه جـوش مـی                 ي پارچه

  .تحويلم داد
  .ــ چيزی برای گفتن ندارم

  طور توانستی اين کار را با سوفی بکنی؟ آخر چه! ــ بگو ببينم
  .زد زير خنده
  .تترين کار دنياس ــ راحت

  .شهــ ولی او فقط سيزده سال
  .هاو عاشق من. ــ خب که چی؟ من که مجبورش نکردم

  .هــ غيرممکن
تـازه  . هريگ  ه وقت می  يک ثان يفقط  .  بپرسيد ؟ بريد از خودش   هــ فکر کرديد چه خبر    

  .بپرسيد از خودش. من خيلی مقاومت کردم تا تسليم شدم
  .هــ غيرممکن

  دهيد؟ ــ چرا؟ شما تجاوز را ترجيح می
توانـست رنـج      حتـا نمـی   . تفاوت، ُپرطعنه   خيال، بی   پريد روی کاناپه و دراز کشيد، بی      

  .سنگين مرا بفهمد
  طور توانستی اين کار را با من بکنی؟ با من؟ ــ ولی هاينريش، چه

  .بينم من ارتباطی ميان اين دو نمی. ــ شما و او دو نفر متفاوتيد
ـاً     . کنم  هستم، من حفاظتش می    هاينريش، من مسئولش     هــ او دختر من    و تو، تو تقريب

  .کنی کردم که تو دوست منی و تو هم او را حفاظت می پسر منی و من فکر می
به او وقت دادم شايد وجدانش به جنبش درآيد، که شرم کنـد، کـه               . در انتظار ماندم  

ـ      بعد از ده دقيقه از جا جهيد، با بی        . تأسف بخورد، که عذرخواهی کند     ه صبری اگـر ن
  :نگرانی، نگاهم کرد و به خشکی پرسيد

رم باال توی اتـاقم   می. ها را ندارم   ی اين صحنه    ــ خب، تمام شد؟ من اصالً حوصله      
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  .دوشی بگيرم
  .و سالن را ترک کرد

  . در اين لحظه بود که فهميدمواقعاًو 
ترتيـب يـک دختربچـه را       .  بود، از هر احساسی     هاينريش تهی از هر ارزش اخالقی     

از نظر او، همين    . آمد  خواست و دخترک هم بدش نمی       ود، چون فقط دلش می    داده ب 
  .و ديگر هيچ

خواستم برای دلـداری در       می. کرد  خوابش گريه می    رفتم پيش سوفی که توی رخت     
ولـی او از جـا پريـد و بـه           . آغوشش بگيرم تا او را با عالقه و عشقم اعتماد ببخشم          

  !کرد های هاينريش را تحمل می  بوسهاو هنوز هيچ نشده فقط. ی تخت رفت گوشه
هـا از خـود بـاقی     کوشيدم با او حرف بزنم و تازه متوجه شدم که اهريمن چه ويرانی         

ی مـن همـه دوسـت         امـا او را در خـانواده      . بله، سوفی دوستش داشت   . گذاشته بود 
. داشتند و من خودم، پدرش، پيش از همه، که او را به همه تحميل کـرده بـودم                   می

گفـتم، او     رو و زيبا بود و من خودم ايـن را مـی             فی چه بود؟ هاينريش خوش    گناه سو 
  خب؟. نابغه بود

تـو او را    . کنـی   ، تجربـه نمـی    هکن  چيزی را که او تجربه می       ــ خب، عزيزم تو همان    
  .هدوست داری ولی او تو را دوست ندار

  !ها داشتنی نيستم،  خواهی بگی من دوست توانی اين را بگي؟ می طور می  ــ چه
من تو را دوست دارم، مادرت تو را دوست         . داشتنی هستی   ــ اوه، البته که تو دوست     

اند و بسياری که بعدها و         و رامبراند و لوسی و بسياری که تا حاال دوستت داشته           هدار
  .در آينده دوستت خواهند داشت، ولی هاينريش نه

  ــ چرا؟
بـرد    جوست، او تنها در پی پـيش        ، بهره يهحيوانی ماد . هــ چون که هاينريش اهريمن    

، بدون هيچ مانع اخالقی و نه درک و شعوری از دوسـتی، او نـاتوان از          هاميال خودش 
  .هداشتن دوست

  .هش ات می زنی چون حسودی ها را می تو اين حرف. ــ از تو متنفرم
خواسـت در هـاينريش       سوفی فقط مـی   . گويم  لوسی عزيز، برايتان از باقی شب نمی      
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هـا او را چنـين پنداشـته بـودم،          مدتخودم هم   ها را ببيند و من که         قصهی    شاهزاده
  طور نيست؟ توانستم او را قانع کنم که اين گونه می چه

ش، ياياز هدا . بدون حرفی و بدون توضيحی    . هاينريش فردای همان روز ناپديد شد     
ه گزارم چرا کـ     چنان از او سپاس     يکی هم اين خشونِت رفتاری است که برای آن هم         

او . اين امکان را برايم فراهم ساخت که سوفی را قانع کنم که حق با من بوده است                
  .از آن پس تاکنون سرگشته است

ی افراد زيادی اقامت کرده ــ يک زِن ميليـاردرِ            بعدها شنيديم که هاينريش در خانه     
دار پير مجرد با همـين نـوع          ی پسران جوان و خوشگل، يک گالری        کايی شيفته يآمر
خواستند او را مطـرح       ی فيگارو که می     نگار روزنامه   يشات، يک زوج جواِن روزنامه    گرا

ی جاهايی که او را بردم و معرفی کردم را زير پا گذاشـته تـا                  کنند و غيره ــ، و همه     
ن ادعا که ناچار به فرار شده، چون من تحملِ          يبا ا . مال کند   مرا به گند بكشد و لجن     

ام، که من با وجود او فهميـده بـودم سورئاليـستی              ا نداشته شدن زير تأثير نبوغ او ر       له
ام،   داده  ها و سرويسی که به او می        که در مقابل کالس     ستم، يا آن  يش ن يدسِت سوم ب  

برايتان . ريشش ببندم ام که دخترم را به      ام و خواسته    کرده  از او بهای گزافی طلب می     
ـ گونه به خود جـرأت داده و در ا          کنم که چه    تکرار نمی  چـه  ن بخـش از داسـتانش       ي

ـاره   مزخرفاتی در مورد سوفی گفته، چرا که به حدی نفرت انگيز است که نمی  توانم دوب
  .زدن او وجودم را فرا بگيرد ن که اشتياق کتکيها فکر کنم، بدون ا به آن
ی يهودا؟ خائن دسـتپاچه       توان قابيل را توضيح داد، لوسی عزيز؟ و بوسه          گونه می   چه

کوشم منطقـی بـرای     اين واقعه در رنج و درد می      وقوعِ از زمان . ندک  ام می   و مشوش 
فهميـدن نـه   . فهميدن نه به قـصد توجيـه  . خواهم بفهمم می. رفتار هاينريش بيابم  

. تـری ببـرم     ن که رنج کـم    يفهميدن برای ا  . ن که آن را ديگر محکوم ندانم      يبرای ا 
، تحرکـی، تائيـدی بـر       تر از خوبی است، زيرا در خوبی نوری         بدی رازی بسيار عميق   

  توان ظلمت را برگزيد؟ گونه می چه. گی هست زنده
  دوست وفادار و سردرگم شما

  . آدولف ـ هـ
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*     *     *  
 

  .های برلن رسيده بودند ها به دروازه روس
 انفجـار و شـليک تيـر بـه گـوش            متـداومِ  از کاخ صدارت عظمای رايـش، صـدای       

  .رسيد می
در سـاعاتی کـه آفتـاب و        . کردند  شهر را بمباران می   روند    کيهواپيماهای انگليسی   

سکوت بر شهر حاکم بود، پايتخت به انباریِ قـديمی تئـاتری شهرسـتانی شـباهت                
ی آويزان، نمـايی، يـا      ي ها  پاره  ی شهر تنها      داشت؛ از بناهای بلند و مغرورِ سربرافراشته      

ـ رنـگ، نما    بـه   هـای مختلـف و رنـگ        ديواری پوشيده از کاغذ ديواری     گر طبقـات   اني
گـی    هـايی از زنـده      پاره  جا مانده باشد؛ تکه     مختلف، باقی بود بی آن که حتا سقفی به        

 آويـزان بـر فـراز خـالء،          جا باقی مانده بود، روشـويی       جا و آن    خصوصی ساکنان اين  
 شده به ديوار تابلوی اعقاب و پدرانی که ديگـر            ی پيچ ي آويزی، ماشين موتراشی    رخت

هـای    گـی   های خاک فقط آثار و بقايای زنده        ها و کپه    ی ويرانه باال. فرزندانی نداشتند 
ها را شکسته و از       ها، مثل دزدها، قفل     رسيد بمب   به نظر می  . شد  نيافته ديده می    تداوم

  .خود بويی کهن از غارت و تجاوزی عمومی باقی گذاشته بودند
  .کرد گی می طوردائمی زير زمين زنده هيتلر ديگر به

ی گازانبر بـه هـم، مگـر          شدن دو دهانه    تر  ن ــ با توجه به نزديک     در بازگشت به برل   
آمدنـد و متفقـين از        ها از شرق پـيش مـی        توانست جای ديگری هم برود؟ روس       می

ی بيسمارک به عنـوان کـاخ         های کاخِ نئوباروکی که از دوره       غرب ــ، فقط با ويرانه    
ز کاخ صـدارت عظمـای      های چند ديوار ا     مانده  شد و باقي    صدارت عظما  استفاده می    

هـای    های داخل بنا بـا بمـب        رو شد، آپارتمان    شده توسط سپير روبه     طراحی و ساخته  
. ناگاه تصميم گرفت به پناهگـاه استتارشـده بـرود         . زا کامالً از ميان رفته بودند       آتش

هـا، هزارتـويی       در بـاغ   1943شـده در سـال         حمالت هوايی سـاخته     پناهگاهی ضد 
ی   کننده  ن خالص که راه ورود به آن از مسير طوالنی و خسته           آور و تنگ از بتو      ترس
ی خـاک بـا روشـنايیِ خـسيس و لرزانـی کـه                ی زير توده  ي حفره. گذشت  ها می   پله

ی که راهروهای سرد و فاقد هوا را        يکردند، موتورها   د می يهای گازوئيلی تول    برق  موتور
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  . به آن پا گذاشته بود که پيشوا زندهآرامگاهآکندند، نوعی  با بوی متعفن خود می
تـا  . شـوم  حل سياسی را نزنيد، حرف از مذاکره نزنيد، مـن تـسليم نمـی            ــ حرف راه  

وقتی که آخـرين سـربازم مـن را         . جنگم  موقعی که يک سرباز هم داشته باشم، می       
تنهـا بـه دسـت خـودم، ننـگ          . کـنم   ی به مغز خود شليک مـی      ي تنها بگذارد، گلوله  

تنها به دست خودم، آلمـان را از يـک افتـضاح            . کنم   می شدن را از آلمان دور      تسليم
  .کنم حفظ می

هـا را بـه    تنها به دست خودش، هيتلـر آن : انديشيدند خالِف او می    ها بر   تر آلمان   بيش
مـداری کـه اگـر غـمِ سـالمت مـردم، شـهرها و                 سياسـت . آخر زمان رهنمون شد   

 سامان دهد و جلوی     بود به مذاکراتی  کوشيده  داشت تاکنون     تأسيسات صنعتی را می   
همـه    توانست ننگ را به جـان بخـرد و پـس از آن              نابودیِ بيش از آن را بگيرد؛ می      

تلفات که تا آن زمان به بار آورده بود، مـانعِ نـابودی و مـرگ صـدهاهزار نظـامی و              
  .غيرنظامی بشود

های صنعتی را داده      ها و مجموعه    ها، شاهراه   ی پل   دستور تخريب همه  به سپير   هيتلر  
بـرای اولـين بـار سـپير        . بايست فقط به سرزمينی سوخته دست يابد        ود؛ دشمن می  ب

ن که آلمان پس از شکست هم بتواند دوباره سر بلند کند،            يدوار به ا  ياطاعت نکرد، ام  
  .بود  وضعيت خودش در رايش بعدی پس از پيشوابا بلندپروازی در فکرو پيشاپيش 

م چرچيـل،   يتلر رساندند کـه تـصم     يه گوش ه  وقتی نتايجِ هولناِک کنفرانس يالتا را ب      
خبر را با   . کرد  روزولت و استالين را در مورد سرنوشت آلمان پس از سقوط اعالم می            

  .چنان آرامشی پذيرفت که اطرافيانش يخ زدند
  .بينيد، من که به شما گفته بودم ــ می

، کشور تقسيم و غيرنظـامی اعـالم شـده        : ــ ولی پيشوای من، اين وحشتناک است      
حزب نازی هم منحل، صنايع تحت کنترل درآمـده و پرداخـت خـسارت جنگـی و                 

  .مقرر شده است» کاران جنگی جنايت«برگزاری دادگاه برای 
بايد . هيچ ثمری در مذاکره نيست : زی است که هميشه به شما گفته بودم       يــ اين چ  

  .ها يا نابودی ما مقاومت کرد، مقاومت تا سرنگونی آن
  .قيدوشرط سريع هستند يک تسليم بیــ مردم خواهان 
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آيـا مـن    . كننـد   طلبـی مـي     تيـ ها ضـعيفند و عاف      آن. ــ اصالً به مردم توجه نکنيد     
ی به  ي جنگم و آن موقعی که ديگر نتوانم، گلوله         ی آخر می    طلبم؟ من تا لحظه     تيعاف

  کار سختی نيست ها، نه؟. کنم مغز خود شليک می
ی از گوشت بر خود داشت، بيـانگر وضـعيِت          ي همثل هميشه پيکرِ هيتلر که تنها نشان      

های پارکينسونی فراگير، دستانی ضعيف و        آلمان بود؛ خميده، برانگيخته در اثر لرزش      
زد و    زحمـت حـرف مـی       پيشوا به . پريده  نرم، حالتی حاکی از حماقت در چهره، رنگ       

قيمـت  هربار بـه  . شد ی لبش آويزان می    ی باريکی از آب دهان از گوشه        هربار رشته 
اش   هاي چرکی   وسته از گوش  يجا شود و خون پ      توانست جابه   رنج و دردی جانکاه می    

  .جاری بود
  .ــ تا آخرين لحظه خواهم جنگيد

  .گی در اين تباهی، خود نبردی بود کرد ولی زنده او جنگ نمی
آمـد و     داخل پناهگاه مـی   شلنگ اندازان    هر ساعت    وارفته و   نبو، زرد فربهدکتر مورلِ   

ـ آور بـرای ا     داروی خـواب  : کرد  صرف سالمت او می    اوقاتی ن کـه بخوابـد، داروی      ي
ن که از خواب بيدارش کند، قطره برای هضم غذا، قرص برای رفع  يزا برای ا    هيجان

ـ اتی را بـه  يـ ت حيـ تـرين فعال   کوچـک . نت مزاج، مسهل برای دفـع راحـت       يل اری ي
وابـسته، اسـکلت    متکی به دارو، معتـاد و       . داد  های پزشکی مختلف انجام می      کمک

 نفـخ از  بلعيـد تـا       هيتلر تبديل به انبانی از دارو شده بود که استرکنين تا شابيزک می            
هايش، کوکائين     يافتن از معضالِت روده     ی از ترياک برای رهايی    اتبي، ترک رهايی يابد 
گـی مفـرِط      های چشمش و محلول آمفتاكيـد بـرای مبـارزه بـا خـسته               داخل قطره 

ديدند کـه      برايش تدارک می    تمام خورش هايی   دقِت  ا  ذيه ب متخصصان تغ . گير  دامن
 زد و دکتر مورل مجبـور بـود سـاعاتِ           ها دست هم نمی     بودن به آن    از ترس مسموم  

 نشده  نايابچند بيماریِاو هنوز مبتال به حضورش را افزايش دهد تا قانعش کند که      
بـه خـودش   کـشت، هيتلـر ديگـر     سـرعت مـی   جا که نبرد مردان را بـه     از آن . است
دار مثل سرطان و يا ضـعف قلبـی       هاي کش   ها، به بيماری    پرداخت، مثل گذشته    نمی

ی  مرگ آوری کـه در فاصـله       براندازِ  هاي بنيان   و تنها به دنبال بيماری    نمی انديشيد،   
اش کـامالً بـا زمـان جنـگ           خودبيمارانگاری. گشت   می کنند، زمانی کمی عمل می   
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  .آهنگ و منطبق بود هم
ی فردريک کبير بود که عکـس بـزرگش را بـه دفتـرِ                نامه  گی  وانی زنده مشغول بازخ 
چيـز    اش بـر همـه      چنان معتقد بود که سرسختی      اش منتقل کرده بود و هم       زيرزمينی

کا، را به او دادند در آن       يجمهور آمر   وقتی خبر مرگ روزولت، رئيس    . پيروز خواهد شد  
ی   وزولت درست در هنگامه   ر. ی حياتی از جانب مشيت آسمانی تشخيص داد       ي نشانه

ايـن  ! زابت، تـزارين روس، در مقابلـه بـا فردريـک کبيـر            يجنگ ُمرد، درست مثل ال    
  .ی اين بود که شرايط رو به تغيير خواهد رفت نشانه

از بس  .  سال طول کشيد   5برای ما اين تنها     . ساله  ــ درست مثل زمان جنگ هفت     
  !شويم که ناشکری کرديم، مشمول برکتی نمی

سگی که بلوندی برايش به دنيا آورده بود،  های متوالی با لوپ، توله      روز ساعت  در اين 
  .ی روشن در حال بازگشت بودي آينده. بازی کرد

بـانی کـه در بـاغ وحـش مـستقر بودنـد،               ترين واحـدهای ديـده        در اين حين، مقدم   
ـ تـا ا  . روی نيروهای زرهی روس به داخل برلن را گزارش دادند           پيش ن کـه روزی    ي
  .اش فاصله نداشت شده د که ارتش سرخ چندصد متری بيش با پناهگاه استتاررسي

  .هيتلر بيش از يک ساعت نعره کشيد
 را نداشته که جانـشينی مـن را بـرای     ن عرضهيوقت ا   شعور هيچ   ــ اين گورينِگ بی   

يک مرفينی، يک فاسد، يک کوِه چربی که فقـط بـه نجـات         .  عهده بگيرد   مدتی به 
ام کـه     کنيـد متوجـه نـشده       فکـر مـی   . کند  اش فکر می    ی جنگی   هگي و گنجين    زنده

ها بهتر به نظر بيايد به صـورتش          ن که در عکس   يکند و برای ا     خودش را آرايش می   
. ام  پوشـيدن عجيـب و غـريبش نـشده          کنيـد متوجـه لبـاس       زند؟ خيال می    پودر می 

ـ   های ابريشمی خاکستریِ کبوتری و ربدشـامبرهای مرتاضـی   وشلوار  کت صور اش؟ ت
ايـم لُخـت      های کشورهايی را که اشغال کرده       ی موزه   کنيد خبر ندارم که او همه       می

دانستم، اما بـه روی       ها را می    ی اين   همه. کرده و همه را در انبارهايش جا داده است        
و اين هيملرِ حشره، حلزوِن سـبيلو،   ! کردم وفادار است    آوردم چون فکر می     خودم نمی 

هـا بـا برنـادوت     کوشد روی جهودهای داخـل کمـپ    مید خبر ندارم کهيکن  فکر می 
گيـری تـا      اند به قـصد گروگـان       سوئدی معامله کند؟ استفاده از جهودهايی که مانده       
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شـان را تيربـاران       ن که همه  يی را سامان دهد، در عوض ا      ي بتواند برای تسليم معامله   
ـ         کند آينده   دانم دارد سعی می     فکر کرده نمی  ! کند ! ضمين کنـد  اش را نـزد متفقـين ت

شـان بـه مـن خيانـت          همـه ! شان را تيرباران کنيد     خواهم همه   می! تيربارانشان کنيد 
ها  اس اس! هايم به من خيانت کردند، نيروی زمينی به من خيانت کرد            ژنرال! کردند

! صنايع به من خيانت کردنـد     ! نيروی هوايی به من خيانت کرد     ! به من خيانت کردند   
  !بکشيدشان! بکشيدشان! اند و گرفتهدوروبرم را فقط خائنان ترس

توانـست نشـسته      ديگـر نمـی   . صدايش شکست . ناگاه صدای فريادهايش قطع شد    
  :آمد زمزمه کرد زحمت باال می باخته، با نفسی که به روی ميز فرو پاشيد، رنگ. بماند

  .ــ جنگ را باختيم
  .دکتر مورل کوشيد کمی گلوکز به او تزريق کند

  .د و با وحشت به او خيره شدهيتلر سرش را بلند کر
دهـم    مـی . خواهيـد ُمـردنم را هـم خـراب کنيـد            می. خواهيد مسمومم کنيد    ــ می 

  .تيربارانتان کنند
  .ــ ولی پيشوای من، اين فقط گلوکز است

  !ش کنيدتيرباراندرجا ! کن مردِک سم پخش! ش کنيدــ تيرباران
کناری رساند و منتظر شـد تـا        های ريز خود را به اتاق         سرعت و با قدم     دکتر مورل به  

  .توفان فرو نشيند
  .هيتلر با نفرت به اطرافيانش نگاهی کرد

  .کنم ــ من خودکشی می
  ...ــ ولی پيشوای من

ی تئاتر جهان     اگر من صحنه  . ی حيثيت شخصی من است      ــ اين تنها شانسِ اعاده    
  !همه بيرون! بيرون. ی نداشتهي ام هيچ فايده گی آبرويی ترک کنم، زنده را در بی

اش صـحبت کـرده بـود؛         در تمام زندگيش، از خودکشی    : کرد  گی می   زده  احساس يخ 
تر از هميشه از آن گفته بود؛ ولی اين موضـوع را هميـشه بـا                  های آخر بيش    اين ماه 

دادن،   گیِ خود را نـشان      لحنی حاکی از شوخی گفته بود، مثل دورخيزی برای مردانه         
ی از سالمت؛ برای اولـين بـار، در         ي نمودن، نشانه   اتنوعی فرافکنی، نوعی خود را اثب     
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و . دانست که اين کار را خواهـد کـرد          کرد و می    طورجدی به آن فکر می      اين روز، به  
  .اين تأثيری کامالً متفاوت روی او داشت

ی توالـت نگـاهی بـه     خورد، رفت و در آينـه  تلو می از جا برخاست، متوجه شد که تلو 
  .خود انداخت
اش   آن که در آينه ديد، او نبود، خالـه        .  در نظرش آمد، وحشت کرده بود      از چيزی که  

هـا،    زيـر چـشم   پرخوِن  گی    ها، برآمده   وچروک  ها، چين   پف. خواهرِ مادرش . جوانا بود 
اش جوانـا در      ها مشخصات خاله    ی اين   خطوط سفيد در موهای عاری از حيات، همه       

احــساس ! ش آمــدهيهی پــاشــتبا. آخــرين مالقاتــشان بــود، نــه او، آدولــف هيتلــر
ی   کرد، به همان حد ازکارافتاده که تصوير خالـه جوانـايی کـه آينـه                گی می   ازپاافتاده
  .داد شويی انعکاس می دست

کـار  رويـش    بايد که چنـد روزی      . عادت. به دفترش برگشت و روی کاناپه ولو شد       
دور دانستم که ايستاده خواهم ُمـرد، ولـی بـه نظـرم خيلـی                 می. کنم تا عادت کنم   

بـه جـسارت خـود      ی فردريک کبير باالی سرش نگاهی کرد تا            به پرتره  ...آمد  می
 .کردن کار بسيار قشنگی خواهد بـود  قربانی . داد ، اما شاه واکنشی نشان نمی    بيافزايد

 بلـه،   ...ها من را زنده دستگير کنند، در غير اين صورت           هرصورت، نبايد که روس     به
. کاران جنگی   درست مثل جنايت  . مرا دادگاهی کنند  آيد که     يک دادگاه، ازشان برمی   

هـا، انگليـسی هـا،        ، جهودهـا، بلـشويک    ی  همـه . شـود   دار مـی    حسابی هم خنـده   
هاسـت مـن را       کارانه زير سـر آن      ی اين جنگ جنايت     ها که در واقع ريشه      کايیيآمر

  .»جنايت جنگی«به جرمِ آن هم محاکمه کنند، من، 
و من را   . شود را بايد ترک کرد      ی که دارد ديوانه می    اين دنياي . کار دنيا برعکس شده   

 کمونيست بـه ديـواری      قاتلينی از اين    ي من، آدولف هيتلر، را عده    . کنند  تيرباران می 
ولی . چنان در باواريا مقاومت کنم      توانم چندروزی هم     می طبيعتاً! هرگز. چسبانند  مي

کـردن؟    آلپ؟ نقش بـازی   های    شده در کوه     هيتلر ديکتاتورِ ذليل پنهان    خب که چی؟  
خيلی سـريع پيـدايم     . نمکی برختسگادن را بازی        پناهنده نقش از من برنمی آيد   نه،  
نـه، بايـد    . گی، ولی درعوض حيثيتم را خواهم باخت        تر زنده   چند روز بيش  . کنند  می

چـه مثـال   . ده و در محاصره، اما شريفيد انتي خ.در قلب رايش سوم. جا ُمرد  همين
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تـا پـنج سـال      . الگوی مقاومِت مطلق  . هيتلرِ قهرمان . های آينده   زيبايی برای نسل  
ديگر تمام اروپا بلشويک خواهد بود، نازيسم افسانه خواهد بود و من اسطوره خواهم              

. انديشند، به من خواهنـد انديـشيد        که به سقراط يا عيسی مسيح می      طور   همان .شد
شدن بـه   ش رسيد تا از گرمموقع به ذهن  ارجاعات واگنری خيلی به   . راينزی. زيگفريد

راينزی، رومی ارزشمندی که توسط مردم عادیِ ناسپاس تنهـا          . شور و حرارت برسد   
سپاس مـشيت آسـمانی     . سپاس واگنر . های کاپيتول سوخت    گذاشته شد و در شعله    

راينـزی، بلـه    . ی سرنوشـتم را در مقـابلم گذاشـتيد          که در همان جوانی نقش اوليـه      
  .راينزی

، 1صدای َبمِ پمـپ   . درآمِد راينزی را گذاشت     رامافون رفت و پيش   ناگهان به سمت گ   
جـايی کـه      ُپرطنين و قدرتمند، موسيقی رؤياهايش را ابعادی کيهانی سر داد، همـان           

  .داد احساس خوبی به او دست مي
بـا مـرور    . با چشمان بسته دراز کشيده، پشت گـردنش را در کوسـنی جـا داده بـود                

اش، مراسـم     شد، تصاوير مربوط به کيش شخـصی        تصاوير آينده مست از شادی می     
های سرخ و سياه با عالمـت صـليب           گرد تولد و مرگش، پرچم      شکوهمند برای سال  

 درست مثل کَُر اپرا، تـصوير او بـا   متفقآهنگ و   ، هم گردآمدهجمعيت  انبوِه  شکسته،  
های   چشمانی روشن که با نگاهی ُپرمهر، در ابعادی بزرِگ ده متر در ده متر، به نسل               

های کوچک آلمانی فکر کرد که در سـالنی           به احساسات بچه  . بعدی نظر دوخته بود   
جا را    که بویِ خوش جوهر و چسب نعنايی همه         بزرگ و سرشار از نور آفتاب، درحالی      

. کنـد   شان برای اولين بار داستان زيبای هيتلر را برايشان تعريف مـی             فراگرفته، معلم 
نيرويی به يک نظر    . يافت  ها زنده می    و احساساتی آن  های پاک     خود را دوباره در دل    

، ديـد ی آهنين او کسب خواهند کـرد را          های متمادی از اراده    که نوجوانان طی قرن   
. چون کمانی خم برداشـته       هم از همان اولين روز تا آخرين روز      انرژی متمرکزی که    

 پيـشاپيش  ی نهايی برسـد، مرگـی   اش با خودکشی به نتيجه    گی  بايست زنده   بله، می 
! اراده! اراده. ی او بـود     چيز در حيـات او حاصـل اراده         شده، چرا که همه     گرفته  تصميم

                                                 
 ـ م. نوازند، چيزي شبيه دهل زرگ مي طبل كه با دو چوب بينوعـ 1
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  !مرگ هم جزئی از آن است
  .ی گرامافون به انتها رسيد ديگر هيتلر عاشق مرگ خودش شده بود وقتی صفحه

  .اوا براون به زانو افتاده، ملتمس، به پاهايش چسبيده بود
  .م با تو بميرمخواه می. مانم ــ من می

دارم يـک   . توانی مرگم را از مـن بـدزدی         نه، نمی . اولين واکنش هيتلر ردکردن بود    
خـواهی    کـنم و تـو هنـوز هـيچ نـشده مـی              دهی می   مرگ زيبا برای خودم سازمان    

  هايش را از من بدزدی؟ خرده
ی بود، چرا کـه ايـن روزهـا         ي موهايش قهوه . زيبا، جوان، تابناک  . خم شد و او را ديد     

زن بـا تـرس    . شد که رنگ موی بلوند پيدا کند        بودهایِ صنايع شيميايی مانع می      مک
  .به او لبخند زد

  .خواهم پيشِ تو بميرم ــ آدولف، من می
عاشـق و معـشوقی بـه خـواب ابـدی           : چون آذرخش از ذهنش گذشـت       تصوير هم 

قالـب طاليـی ديگـری بـرای        . بلـه . گر، تريستان و ايزولت   يد  کيفرورفته در کنار    
آدولف و اوا، مثل رومئو و ژوليـت        . آدولف و اوا، عشاق قهرمان و جاودان      . اش  فسانها

  .يا تريستان و ايزولت
  .تو کنار من خواهی ُمرد. ــ بله

  .سپاس واگنر
  .حال نکرده بودی وقت من را به اين حد خوش حالم آدولف، تو هيچ ــ خيلی خوش

هـای    دعـوا شته فکر نکند، بـه      داد ديگر به گذ     ترجيح می . آدولف چهره درهم کشيد   
چيـز را از اول       همـه . ها، به تحقيرهايی که به سرش آورده بود         جويی  دائمی، به عيب  

. شـد  ها از همين امروز شـروع مـی   ی آن در اصل، از نظر او، منظومه    . کرد  شروع می 
او هرگز نپذيرفته بود که مردم اوا براون را بشناسند، او را همواره پنهـان داشـته                 . بله
پيشوا به همراه زن عاشقِ جواِن      . شان را رسمی کند     رفت که رابطه    ود ولی حاال می   ب

  .زيباست. زيبارويی درکنارش به سکوت مرگ فرو رفت
  کنی؟ ــ آيا با من ازدواج می

  .اوا براون تصور کرد اشتباه شنيده است
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  :زد، فرياد زد ی گوشش خيلی بلند حرف می شدن پرده هيتلر که از موقع پاره
  کنی؟ پرسم آيا با من ازدواج می ـ اوا، دارم از تو میـ

کـرد کـه خـود        زی را به او پيشنهاد می     ياو باالخره چ  : چشمان اوا غرق در اشک شد     
کنـان روی زمـين       هق  هق. ی دعواهايشان بود    صدها بار طلب کرده و موضوع همه      

  .افتاده بود
حـاال  . ام  کـس نپرسـيده     چيحـال از هـ      ــ اوا، سئوالی از تو کردم که در زندگي تابـه          

  .خواهم جوابم را بدهی می
  .وار به سوی او هجوم برد اوا برای بوسيدنش ديوانه

مـن هميـشه    . ام بوده   گي  ترين رؤيای زنده    اين بزرگ . البته که بله  . ــ بله عشق من   
  .ام اين را از تو طلب کرده

ه به وضعيت   ولی با توج  . داد  چيزی که به هيتلر حالت تهوع می      . اش کرد   غرق بوسه 
  .جلوی خودش را گرفت که او را پس نزند

  حالی؟ ــ خوش
  .هــ اين زيباترين روز زندگيم

  .کنيم همين امشب ازدواج و فردا خودکشی می. ــ بسيار خوب
ن که اوا را از ابراز احساساتش باز دارد از جا برخاست و به سمت گاوصـندوق          يبرای ا 
  .رفت

  .ی را آتش بزنميــ من بايد کاغذها
  .، عشق منهــ باش

  .ديب مراسم امشب را بدهيهای من را صدا کن و با هم ترت ــ خب، پس منشی
  .توانست اين تغيير رفتار سريع را باور کند چنان نمی اوا هم

  ...خواهد بدانم ــ آدولف، دلم می
  :شنيد، فرياد زد آدولف که چيزی نمی

  ــ چی؟
  ...خواهم بدانم ــ می

  ــ چی را؟
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 اين افتخار بزرگ را که هميشه از من دريغ کرده بودی به   ...ال؟ چرا امروز  ــ چرا حا  
  دهی؟ من می

  .انسجامــ در اثر 
  ــ در اثر؟
ی سياسـی دارم،    ي تا موقعی که آينده   : من هميشه به تو گفته بودم     . انسجامــ در اثر    

ـ        ي حاال ديگر آينده  . ام  ام حذف کرده    گی  ازدواج را از زنده    و ازدواج  ی نـدارم، خـب بـا ت
  .کنم می

گونـه    ی حيران مانده بود که اين تقاضای ازدواج عجيـب را چـه            ي اوا براون چند ثانيه   
رو   جا که هرگز در زندگي بـا چنـين تقاضـايی روبـه              بايست تعبير کند، ولی از آن       می

  .ترين زن جهان است بخت نشده بود، با خود فکر کرد که خوش
ذها و مدارِک گاوصندوقش، کاغذهای مربوط      ی برخاسته از کاغ     هيتلر با ديدن شعله   
دهی کشتار جمعی، نابودی کليـساهای مـسيحيان و           اش، سازمان   به ثروت شخصی  

  .گی خود انديشيد چند کروکی قديمی معماری، به ويژه
گـی و اموالـشان    رامون من فقط به فکر نجات زنـده       يهمه در پ  . من کامالً متفاوتم  «

چيـز نجيبانـه      همه. نجيبانه! یي تفاوتی   چه بی  .کشم  من همه را به آتش می     . هستند
  »ودفن خود چه تصميمی بايد بگيرم؟ راستی در مورد کفن. تا آخر. است

  !جوانا! ــ کريستا
  .پريده رسيدند ها رنگ منشی

حيثيتی   ن که در بی   يمرگ بهتر است تا ا    . قدر ناراحت نباشيد    ــ بس است ديگر، اين    
  .گی کنيم زنده

  .رافی در مورد موسولينی دريافت کرديمــ پيشوای من، تلگ
  ــ خب؟

  .ــ او مرده
  ...ــ آه

شـدن بـرای ايـن را         ذهن هيتلر چنان به خودش مشغول بود کـه فرصـت ناراحـت            
برداشـته    های ترس   وگو و قيافه    خواست هرچه زودتر خود را از شر اين گفت        . نداشت
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  .هايش راحت کند ی منشی زده وحشت
  ــ ِاه از چی؟

اند، سـرها     اش، کالرا پتاچی، به شکل وحشتناکی به دار کشيده شده           شوقهــ او و مع   
  .اند ها را زده  و مردم هم با سنگ آنپايينرو به 

ی او بياورنـد      ها همين بالهـا را سـر جنـازه          اگر روس . ی به خود لرزيد   ي هيتلر لحظه 
اش  زده هـاي وحـشت   بـه منـشی  . بينی اين چيزها را هم بکند بايست پيش   چی؟ می 

ـ ی او و اوا براون را، به محـض ا  ی او را بسوزانند، جنازه    د جنازه يوضيح داد که با   ت ن ي
سـپاری شـکوهمندی نگـه     دقت، خاکسترهايشان را برای خاک سپس، به . که مردند 

ولـی خيلـی سـريع      . گان برايـشان برگـزار خواهنـد کـرد          دارند که بدون شک آينده    
او ! بريزنـد و کبريتـی هـم بکـشند        پيکرها در حياط، بنزين رويـشان       . بسوزانندشان

شـان    من نه زنده، نه مرده به دست      ! اش بازی کنند را نداشت      ن که با جنازه   يتحمل ا 
  .چيزی از من به دستشان نخواهد افتاد هيچ. نخواهم افتاد

شادی مراسمی رقت آور از     . شب مراسم ازدواج در پناهگاه استتارشده برگزار شد         نيمه
اش فـرا رسـيد، کريـستا منـشی هيتلـر             االخره شب زفاف  گفت ب   اوا، که به همه می    

رنگـش را     ی رنگ مويش را به او هديه داد تا وقتی پيراهن زيبای آبـی               آخرين بسته 
  .پوشد موهايش بلوند باشد می

او هميشه عاشق آدولف هيتلر بود، اما هرگز يقـين نداشـت کـه       . اوا غرق شادی بود   
  .اين ازدواج برای او دليل اين عشق بود. ا نهيآدولف هيتلر هم او را دوست دارد 

داخل پناهگاه که در اثر انفجارهای ُپرشمار به لرزه درآمده بود، مقابـل يـک کارمنـد             
شورای شهر به نام واگنر که يونيفورم نازی به تن داشت، آدولف هيتلر و اوا براون با                 

ريـک  سـپس همراهـان بـه زوج جديـد تب         . گر پيمان وفاداری جاودانه بستند    يد  کي
  .راه کردند به کی رويهای شامپاين گشودند و ک گفتند، بطری

هـاي    بـا گونـه   . ش شـده بـود    احساساتعميقا مقهور   . گوبلز ساعت چهار صبح رسيد    
انـد و در      خيس از اشک گفت که همسر و فرزندانش با او به پناهگاه استتارشده آمده             

  .ها را دنبال خواهند کرد مرگ هم آن
  .شدت احساساتی شد ها به نهيتلر از اين حرکِت آ
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د ي کوچولو، هلگا، هيلده، هلموت، هولده، هدا و هيده را بوسـ           ».هـ«رفت و هر شش     
وسال کم ــ بين چهـار        شد که با اين سن      خبر بودند و باورشان نمی      جا بی   که از همه  

هيتلـر  . ها تا اين ساعت بيدار باشـند        بزرگ  تا دوازده سال ــ اجازه داشته باشند با آدم        
هنگام رفـتن   . ها بازی و شوخی کرد      ن که از ميان جمع برود کمی با بچه        ييش از ا  پ

بـا  . مرد، داستان راينزی را تجديد کرده بـود       انديشيد اگر تنها می      با خود می    به حجله 
هـا بـه غـروب      ».هــ «کرد و حـاال بـا پيوسـتن           اوا به تريستان و ايزولت صعود می      

  .رسيد  می1خدايان
. داشت  گی می   ها را مجاز به خسته      شان آن   شدند و زفاف    گی می   ستهاوا و او تسليمِ خ    

  .آور به خواب رفت برای اولين بار هيتلر بدون نياز به داروی خواب
کـاری شـده        های زهر دست    اگر بسته . ساعت هفت صبح با ترديد از خواب بيدار شد        

  ی در کار است؟ي باشد، چی؟ آيا توطئه
  .اوا را از خواب بيدار کرد

کنـد،    کـار مـی   خواهم مطمئن شوم که زهری که تو خواهی خورد درست          اوا، می  ــ
  ...تصورش را بکن

  .توانست تصور بدتر از اين را بکند، ولی کوشيد همسرش را آرام کند اوا نمی
چيـزی   چـه . همه خائنند. کارند همه تقلب. گويند همه دروغ می . فهمی  ــ اوا تو نمی   

د پروسيکی که اين خائن، دکتر اشتامِفِگر، به مـا داده           های اسي   کند که بسته    ثابت می 
  .بايد که روی بلوندی امتحانش کنم! بله! درست کار بکند؟ بلوندی

ی   بدون شک تنها موجود روی کره     . داشت، صدا زد    سگی را که عاشقانه دوست می     
زور   مند شده بود؛ سگ را توسط مردانش مهـار کـرد، بـه              زمين که از محبت او بهره     

هـای حيـوان      اش را گشود و محتوای کپسول اسيد پروسيک را ميـان دنـدان              رهآروا
  .خالی کرد

  .بلوندی درجا روی زمين افتاد
. خـورد   ن که بفهمد چرا ديگر تکان نمـی       يد بدون ا  ييبو  اش، مادرش را می     لوپ، توله 

                                                 
  . مـنام يکی از اپراهای ريچارد واگنر ـ 1
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ايـن بـو لـوپ      . زد  ی سگ بـاال مـی       ی اين زهر، از جنازه      بوی شديد نعنا، مشخصه   
  .کرد کنان فرار  توله سگ، ترسيده، پارس. راند می به عقب کوچولو را 

ن که کالمی بر زبان بياورد، سـپس بـه          يهيتلر به اين صحنه خيره شده بود، بدون ا        
  .اش را ببيند خواست کسی گريه نمی. دفترش رفت و در را روی خود بست

نـشينی کـرد؟      گر دست نگه دارد شايد ارتش سرخ عقـب        يک روز د  يتصميم گرفت   
  ...شايد

سقوط چنان قطعی بود که . چيز را با او درميان بگذارند      همراهانش آمده بودند تا همه    
  :هنگام خواب خطاب به اوا براون زمزمه کرد. يافت هيتلر چيزی برای گفتن نمی

وچهـار سـاعت شـوهر تـو      گر فرصت دادم تا الاقل بيستيک روز ديــ به خودمان   
  .باشم

و هيتلـر   . طورعادی زنـی بـسيار شـاد بـود          رد، او که به   ک  هق گريه می    اوا براون هق  
  .کند ريختن همراهی می ناگهان متوجه شد که او را در اشک

فردای آن روز تلفنی به او اطالع دادند که سربازان شوروی ممکـن اسـت هرزمـان                 
  .وارد باغ کاخ صدارت عظما شوند

ـ            هيتلر يونيفورم نظامی   رنگـش را، و هيتلـر        یاش را به تن کرد، اوا لباس عـروسِ آب
  .دهند گی خود پايان می ها به زنده اعالم کرد که امروز آن

با اين حال کوشيد ساعت يک بعدازظهر نهـارش را بخـورد، مثـل هميـشه، چـون                  
موقع خوردن ساالد به گئورگ السر فکر کرد، قـاتلش، بـدلش، آلمـانی              . گرسنه بود 

کار انجام  . داد تا او را اعدام کنند     متوسطی که در اردوگاهی زندانی بود؛ تلفنی دستور         
  .خورد تر غذا می حاال راحت. شد

شدت تحريک شده بود و به پيشوا التمـاس           او به . ماگدا گوبلز دسر را زهرمارش کرد     
  .نظر کند کرد فرزندانش را ببخشد و همسرش را راضی کند که از اين کار صرف می

  .چه که گفته شده، گفته شده ــ خانم آن
اوا بـراون   .  سر راهش کنار زد و رفت که در دفترش دوبـاره سـنگر بگيـرد               زن را از  

  .سرعت به او پيوست به
ی   ی سـرويس و بقيـه       گوبلز، بورمان، آکسمان، گماشته   . همه پشت در منتظر بودند    
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صـدای قارقـار    . بيهـوده . هايشان را تيـز کـرده بودنـد         همراهاِن پناهگاه همه گوش   
طـور صـدای خنـده و بـازی شـاد             همين. پوشاند   می چيز را   موتوربرقِ گازوئيلی همه  

  .خوردند ها می ن که بدانند آخرين غذايشان را با منشیيهای گوبلز را که بدون ا بچه
  .ی كشيك ابتکار گشودن در اتاق را به عهده گرفت پس از ده دقيقه گماشته

اوا براون، در سمت چپ سرنگون شده بود و بوی وحـشتناک اسـيد پروسـيک از او                  
  .لند بودب

  .اش جلوی پاهايش افتاده بود جان، طپانچه چکان و بی هيتلر خون
  .ونه دقيقه بود ساعت پانزده و بيست

  
*     *     *  

  
  عزيزم. آدولف ـ هـ

تان   شنبه، تو و سوفی را بعد از آن روزهای سخت پاريسی            ن که باالخره اين يک    ياز ا 
آميزی که سوفی در مورد تـو         تبيش از هرچيزی کالم محب    . حالم  ديدم عميقاً خوش  

رون ين آزمون ب  يی ا   تر از گذشته از بوته      کند که او بسيار قوی      برد، ثابت می    به کار می  
تـر بـر      نش يک مـرد را بـيش      ين که در آينده احتمأال پيش از هر گز        يآمده است و ا   

هررو، اين چيزی است        به. تا ظاهرش  اش قضاوت خواهد کرد     اساس کيفيت اخالقی  
هـا    در مورد رامبراند و سارا، بهتـر اسـت کـه آن           . کند  رلوسیِ پيرت آرزو می   که خواه 

 محـدود بـه تـو بـوده         چنان تصور کنند که قطع رابطه و خيانت هاينريش فقـط            هم
تواند در انتظار زمان طرحِ خود بماند؛ حقيقت برای تو که انتخـاب               حقيقت می . است

 تـأخير هـا امـا، بـا         يد؛ بـرای آن   ديگری مقابلت نبود، پيشاپيش در فرم بحران فرارس       
ـ  ی لحظه هيشايد شبی تابستانی و سرشار از اعتماد، درست مثل هد    . خواهد رسيد  ی ي

  .خوش و مشترک
گر فرصتی پيش نيامد که با هم از هـاينريش صـحبت            يد  کيدر آن فضای بازيابیِ     

  .کنيم
يز هيوالينـد،   ها قبل از هرچ     آن. از نظر من قابيل، يهودا و هاينريشِ تو خائن نيستند         
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  .هاست خيانت تنها يکی از ظواهر هيوالبودن آن
  .کردن خو گرفته مگر هيوال چيست؟ انسانی است که به بدی

گاهی هم بله، ولی ايـن      . تر مواقع نه    کند؟در بيش   آيا خودش آگاه است که بدی می      
ی ن که هرگز منظور بديچرا که هيوال با گفتن ا. کند آگاهی تغييری در او ايجاد نمی     

  .تنها تصادفی بوده که پيش آمده. پردازد نداشته، به توجيِه خود می
کس بدی را ترويج      چيگيرد، ه   ها که صورت می     ی خاکی با اين همه بدی       بر اين کره  

شـکنان، بـدترين      تـرين پيمـان     کس عامدانه شرور نيست، حتا بـزرگ        چيکند، ه   نمی
هررو با توجـه      ه گمان خود و به    هر يک ب  . ريزترينِ ديکتاتورها   کاران و يا خون     جنايت
دهد و اگر نشان داده شود کـه ايـن            ارهاشان برای خوبی، کار خوبی انجام می      يبه مع 

خوب الزاماً برای ديگران خوب نيست، اگر محرِک درد و رنج است، غم و ويرانی در                
. پی دارد، به دليل شرايط و موقعيت است، ايـن امـر خواسـته و ارادی نبـوده اسـت                   

ـ من کـه بـه عنـوان        . کارند  کاران درست   هی تب   همه ان يک خـواهر روحـانی زنـدان      ي
کـاران بـا      توانم به تو اطمينان بدهم که تبه        ام، می   های پروس را مالقات کرده      زندان

ستايند،  اندازند، خود را دوست دارند، خود را می      وجدانی آسوده به خود در آينه نظر می       
مانی که هنوز شکـست نخـورده ـــ احـساس           کار ــ تا ز     تبه. کنند  خود را توجيه می   

هايی که ديگران را از پای درآورده، موفق بوده است؛ حتا             کند در غلبه بر دشواری      می
  . نيست که خود را قهرمان به شمار آوردبعيد

کنـد ـــ او        فکر می   بری  او تنها به منافع خود و لذت      . طور است   هاينريش هم همين  
چيز، جز شکست، او را از تحرک بـاز نخواهـد              و هيچ  نامد ــ   ها را خوبِ خود می      اين

  .ار خلق خواهد کرديار و تابلوهای زيبای بسيهای بس او بدی. داشت
  .ولی هاينريش تنها بدکاری عادی است، بدترهايی هم هستند

ی که تنهـا بـه      ي دسته. ی خاکی ما وجود دارد      کنم دو نوع هيوال روی کره       گمان می 
 بـه کالمـی ديگـر     . انديـشند   ی که تنها بـه ديگـران مـی        ي کنند، دسته   خود فکر می  
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  .1کاران ايثارگر  تبهوکاران خودخواه  تبه
ی و موفقيت خـود را      يجو  دهد، چرا که کام     ی اول نشان می     چون دسته   هاينريش هم 

قدر هـم کـه نحـس باشـد، هرگـز بـه               با اين حال هر چه    . گذارد  چيز می   فرای همه 
  .خواهد بودی دوم ن کاران دسته ی تبه اندازه
چيـز    گذراند، چرا کـه هـيچ       تصور از خود به جا می       هايی فوق   ويرانیکاران ايثارگر     تبه
نه لذت، نـه انباشـتن معـده، نـه پـول و نـه شـکوه و                  . ها را متوقف نخواهد کرد      آن

هـا    انديـشند، آن    کاران ايثـارگر تنهـا بـه ديگـران مـی            چرا؟ چون که تبه   . افتخارات
هـا صـاحب      گذراند، آن   صی و خصوصی را پشت سر می      کاریِ شخ   های تبه   محدوده
موسـولينی، فرانکـو يـا اسـتالين خـود را           . های اجتماعی بزرگ خواهند شد      موفقيت

ها از نظر خودشان تنهـا بـرای          کنند، آن   رسوالنی برای انجام مأموريتی احساس می     
هـا، بـا      آزادیبرداشتنِ    اند که با ازميان     ها يقين پيدا کرده     کنند، آن   نفع عمومی کار می   

. زنند  ها، به کاری خوب دست می       کردن آن   شان، حتا با تيرباران     کردن مخالفان   زندانی
خـود را بـا     خـون آغـشته بـه      دسـتاِن   . بيننـد   ها ديگر سهمی برای ديگری نمی       آن

دوزنـد،    چنان به افق آينده می      کنند، نگاهشان را هم     هايشان پاک می    آل  دستمالِ ايده 
طور که هست ببينند، بـه مردمانـشان          ی انسان، همان    را در اندازه  قادر نيستند انسان    

تـرين شـرايط فـرو     هـا را در سـخت   که آن  دهند درحالی   ی بهتر را می   ي ی آينده   وعده
ها همواره    ت ندارد، چرا که آن    يها حقان    با آن  قابلچيز هرگز در ت     و هيچ، هيچ  . برند  می

 است، بلکه نـوع      ن نيست که کشنده   اين عقايدشا . دانند  ها می   آن. پيشاپيش برحقند 
  .يقين: کنند ی است که با عقايدشان برقرار میي رابطه

و اگر مورد مخالفت قرار بگيرد، در لحظه قاتل         . مسلح است فردی  آن که يقين دارد     
دهـد تـا هرچيـزی را بـدون      اعتقادش به او قـدرتی مـی  . کُشد او شک را می   . است
  .کند  میتصديقخانه  انديشد و با توپ بار می آتشبا . پشيمانیِ رد کند وگو و بی گفت
هالويی که ترديد   .  نه ارتباطی به هوش و ادراک دارد و نه حماقت          دردسرترين    بزرگ

                                                 
يي كه براي دريافت معناي دقيـق          دو واژه  )altruiste( ايثارگر   و) égoïste(ـ خودخواه   1
  .ـ م.  كردمراجعهوي كا هاي روان بايست به فرهنگ واژه ها مي آن
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توانـد پـيش      اشتباه برای هرکـسی مـی     . داند  دارد کم خطرتر از کودنی است که می       
ه نيـست کـه     کند، و اشتبا    ی ذهنی اشتباه می     افتاده  بيايد، نابغه هم درست مثل عقب     

. کنـد    آن کسی است که باور دارد اشـتباه نمـی          فناتيسمخطر،  بلکه  . خطرناک است 
گـر و يـا ايمـانی درخـود           ی، سيستمی توضيح  ي کاران ايثارگری که صاحبِ نظريه      تبه

 بسيار خطرناکی سـوق     جاهایشان به     طلبی  هستند، قادرند بشريت را در جنوِن منزه      
مـن  . آيـد  را داشـته باشـد، ديـو از آب درمـی    خواهد نقـش فرشـته     که می  او. دهند
چـه کـه امـروز        ترسم از آن    ترسم، چرا که هنوز تمام نشده، می        ترسم آدولف، می    می
هراسـم از  . آوریِ ارتباطـاتی بکننـد    ی تـسليحات و فـن       تواننـد بـا توسـعه       ها می   آن

هـای    بازسـازی اسـت، گورهـای جمعـی، ويرانـی           های بنيـادی و غيرقابـل       مصيبت
  ...سراسری

زيـرا  ! تو به خدا باور نداری آدولف عزيز من؟ من به شيطان اسـت کـه بـاور نـدارم                  
بدسـگالیِ خـالص   .  کنم که بدی را برای بدی بخواهـد       تجسمتوانم شيطانی را      نمی

شـيطان  . کنـد خـوب اسـت       چه می   کند که آن    هرکسی خود را قانع می    . وجود ندارد 
م هست که من چنـين هراسـی        و برای همين ه   . شناساند  همواره خود را فرشته می    

 خـوبی  ی وجود داشته باشد که از اشتياقِ      ي شايد روزی موجود مفلوِک سرخورده    . دارم
و بخواهد هم چون او و يـا         موجود مفلوکی که خود را خدا انگارد      .  ديوانه شود  کردن

شـيطانی بـرای بـه      . افـروز    آتش گری اصالح ، يا شايد هم   شايد بهتر از او عمل کند     
 خدا، شيطانی وسواسی، يک تقليـدکار      به   ی رشکِ    خدا، شيطانی زاده   چالش طلبيدن 

  .، يک دلقکمسخره
گفت، مـن تـصوراتی       طورکه مادرم می    همان. ام  گونه عصبی شده    دانم چرا بدين    نمی

ماند، و گاه در دنيـای خيـاالتم بـه جاهـايی              چنان قوی دارم که به شيرِ جوشان می       
شايد برای همين است کـه بـه خـدا بـاور            . روم که بدون ترديد وجود هم ندارند        می
  ...ی آتشِ تصوراتم شعله. دارم
  ی آينده هستم، احترامات من را بپذير شنبه صبرانه منتظر ديدارت در يک بی

  خواهرلوسی
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 سريعاً مرا در جريان    لطفاًً. شدت نگرانم    روبنشتاين، به  ژوزفتکمله ــ برای پدرزنت،     
  .اخبار مربوط به او قرار بده

  
 **     *      

  
  .ها اولين بمب اتمی را بر فراز هيروشيما رها کردند کايیي آمر1945 اوت 6
ـ  ن شهر در اثر آتش هـسته      ي اوت دومين بمب بر فراز ناگازاکی رها شد و ا          9 ی بـه   ي

  .کلی نابود شد
  . قطع شدجنگهای بعدی  در هفته

ی آدولـف     ترشدههای خاکس   متوجه شدند به جز جنازه    . ها پرداختند   به شمارش جنازه  
تکـه   ی حياِت کاخِ صـدارت عظمـا تکـه    هيتلر و اوا براون که در اثر بمباران محوطه        

ميليـون    اند، از جمله هشت     ميليون نفر در اين جنگ کشته شده        وپنج  شده بودند، پنجاه  
ميليـون مجـروح و       وپـنج   بايد به اين کارنامه سی    : ميليون روس   يک  و  آلمانی و بيست  

  .ثر را نيز افزودميليون مفقوداال سه
  

*     *     *  
  

ی پدربزرگـشان در اتـاقِ بـا     چنان بـاالی سـر جنـازه        سوفی و رامبراند، دوقلوها، هم    
پـوش و خـاموش       در صفی طوالنی، سياه   . های ضخيم و کشيده ايستاده بودند       پرده

اری آمده بودند تا برای آخرين بار با دوست خود          ي روبنشتاين بس  ژوزفجلوی در اتاقِ    
  .اع کنندود

ی خانه پناه برده بودند، بخشِ کوچکی بـا   ترين گوشه و سارا به تاريک. آدولف ـ هـ 
هـای    جايی که نسل در نسل روبنشتاين     . دار که اتاق بازی نام گرفته بود        بيسقِف ش 

هـا و ابـزار       ، آدمک   های چوبی   ها، اسب   ها، عروسک   زهيها و جا    ها، کتاب   کوچک آلبوم 
بـا  مشغولِ معاشقه  روی ميز بيليارد آدولف     .  حفظ كرده بودند   شان را   های خيالی   بازی
  .بودسارا 
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ن تنها يجا خوابيده بود، فرار کرد، ا وقتی مستأصل و درمانده از اتاقی که پدرش در آن
آدولف هم ابتـدا بـا او گريـه کـرده بـود، سـپس بـا                 . کاری بود که به ذهنش رسيد     

هايی که چند رنگ داشت و بوی هر        اش الی مو    اش و با سراندن بينی      بوسيدن گونه 
گـی پيکـر زن روی تـنِ          نوع عسلی را در خود حفظ کرده بود، با احـساس رهاشـده            

  ».بيا«: منعطف و قوی خودش، او را بوسيده و در گوشش زمزمه کرده بود
گونـه   خواست شـده بـود و فهميـده بـود کـه چـه       چه که او می   زن فوری متوجه آن   

هـيچ محـدوديتی در اختيـارش         زن خود را بـی    : ازگرداندگی ب   خواهد او را به زنده      می
ها برای پدرش     کنان، برخی از اشک     چنان گريه   همها مماس بر هم،      شکمنهاده بود،   

داشـت، درسـت    که ترکشان کرده بود، و بقيه برای شوهرش که عاشقانه دوست می   
  .کرد س می، زن خود را عميقاً زنده حجويی کامی ناشی از  ی اندوه و خلسه در ميانه
در جريان يک برخـورد     .  روبنشتاين از سفرش به فلسطين زخمی برگشته بود        ژوزف

ولی . خشونت بار ميان کشاورزان يهودی و عرب، سنگی به سرش اصابت کرده بود            
جـا فهميـده بـود کـه رؤيـای       در آن: تـر  اين زخم، پوششی بـود بـر زخمـی عميـق         

ر فلـسطين، تـشکيل کـشوری       اسرائيل د . اش هرگز متحقق نخواهد شد      گی  هميشه
گی و انرژی خود را صرف آن کرده بود، تنهـا       يهودی، هدفی که شصت سال از زنده      

هـا، کـه قيموميـت        بريتانيايی. ی ُپردرد او باقی خواهد ماند       ی در جمجمه  ي چون غده 
فلسطين را به عهده داشتند، رقم مهاجران يهودی را تحت فشار اعرابـی کـه ديگـر                 

های بيش از اين بـر يهوديـان نبودنـد، محـدود کـرده         گيری  انحاضر به پذيرشِ آس   
بـرخالف  . حتا يهوديان لهستانی و روس به مرز راهنمايی و اخراج شده بودند           . بودند

هـای   رغم کمک رغم تحرکات سياسیِ جنبش صهيونيستی، به  تمام اميد و آرزوها، به    
رفـت و     مـل مـی   ی حاميانی مثل روتچيلـد، شـرايط رو بـه انـسداد کا              مالی گسترده 
شد حدس زد که اين ايده نيز در قبرستاِن آرزوهای بزرگ جای خواهد               پيشاپيش می 

  .گرفت
ی را که شوهرش خـورده      ي در بازگشتش به برلن ميريام روبنشتاين ابعاِد واقعيِ ضربه        

کوشيد تنها بـا گذاشـتنِ کمپـرس يـخ و صـميمتی               می. بود، هنوز درک نکرده بود    
  :گناه به او بگويد بي
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حالم که دوبـاره بـه بـرلن برگـشتيم، دل آدم در فلـسطين       قدر خوش ـ وای که چه   ـ
  .گيرد می

آور دکتر وايزمن، به دنيای       های خواب    مرده بود و ميريام گيج از اندوه و قرص         ژوزف
  .خواب پناه برده بود
هر دو روی زيرانـداز سـبزرنگ کـه         . گر گرفتند يد  کيزمان کام از      سارا و آدولف هم   

  .خوردند گی از آن بلند بود، غلت می زده بوی کپک
  :سارا گفت

  .ترکم نکن. خواهم اين تنها چيزی است که از تو می. ــ ترکم نکن
بـه  در ميـان وسـايلش      ، خواهرلوسی با ظرفی حاوی خاکستر پدر سـارا          بعدی    هفته

به سارا قول داده بودکه خاکـستر پـدرش را در سـرزمين رؤياهـايش               . رفت  اورشليم  
  .بپراکند

  
*     *     *  

  
مطبوعاِت ُپرتيراژ سراسر جهان، تصاوير گورهای جمعی آشويتش، داخائو، بوخنوالد را          

های   های به قتل رسيده در اردوگاه       رقم يهودی . جهان را بغض گرفت   . منتشر کردند 
  .ميليون نفر تخمين زدند مرگ را شش

رفتنی يدی پذ  به حدی است که هيچ نوع سياسِت ضديهو        هالوکاستخشم در مقابل    
گی برای    تازه  سازمان ملل متحد که به    . اند  گان  همه داوطلب ياری به بازمانده    . نيست

حفظ صلح جهانی پايه گذاشته شده، بـه مطالبـات صهيونيـستی گـوش فـرا داده و                  
  .معتقد به تقسيم فلسطين است

  .اولين کشور يهودی. ، تشکيل کشور اسرائيل اعالم شد1948 مه 14در 
  

  *     **     
  

اشک . رانی  سخن. رقص. به سالمتی . هورا. فالش دوربين . فرياد شادی . شامپاين
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  .خوانی ترانه. هورا. شادی
هـا خواسـته بودنـد کـه جـشن ازدواج       دوقلو. گرفتند زمان جشن می    دو ازدواج را هم   

دانـی مثـل خـودش ازدواج         رامبرانـد بـا فيزيـک     . هردوشان در يک روز برگزار شود     
ـ سـوفی بـا     . در دانشگاِه برلن آشـنا شـده بـود        کرد، با او      می کـه در    کـايی يک آمر ي

  .کرد  ازدواج میاستوديوی بابلسبرگ دستيار کارگردان بود،
 بود كـه    يی های عروسی   کيکی    همههای عروسی، که شبيه       نيومن خيره به کيک   

 جـای  همـه هـای ديگـر در    عروسـی ی   همههای ديگر برای      فروشی  شيرينیی    همه
  :کنان گفت روح زمزمه کردند، با صدايی بی آلمان تهيه می

  .شود پاافتاده و سطحی می تر پيش گی دارد هرچه بيش ــ زنده
  .آدولف به دوستش لبخند زد

  .ــ چه بهتر
از روسـيه   . توانست پيرمرد زيبايی شود اگر چيزی در درونش نشکسته بود           نيومن می 

هـای شـصت،      بتدای سـال  در اين ا  . گشت  جا برنمی   گشت و ديگر هرگز به آن       بازمی
هـای    ها از فقـر اقتـصادی و فقـداِن آزادی           رژيم کمونيستی در مقابل نارضايتی توده     

البته، بلوا و آشوب به جای نظم نشسته بود ــ هرچند           . سياسی از هم فرو پاشيده بود     
نيـومن  . کننـده بـود     ها خيره   نظمی ديکتاتوری ــ ولی با اين حال شکست بلشويک        

چـون    هـم شکـست خـورده،     گی     بدون آرمان شده بود، در زنده      مداری  حاال سياست 
  . بودشده  بدون بادبانيی بادبانی کشتی

  .آدولف ادامه داد
  .گی عادی زنده باد زنده. ــ چه بهتر

  :نيومن با خشم گفت
  . کنم، سعی نکن به من بگويی که تو فردی عادی هستی، آدولف ـ هـ ــ خواهش می

  .تخاب کردمبودن را ان ولی عادی. ــ نه
 ايدئولوژيکش ديگر حتا لـذتی در مباحثـه         نقاهِتدر دوران   . نيومن شانه باال انداخت   

  .يافت هم نمی
  :آدولف پرسيد



 489                                                                   اريك امانوئل اشميت          

  گی کنی؟ خواهی با چه چيزی زنده ــ حاال می
چنان   حزب کمونيست آلمان هم   . گی عضويت حزبم را دارم      ــ خب حقوق بازنشسته   

رود، وجـود حـزب       چنان به سمت راسـت مـی       وجود خواهد داشت؛ در آلمانی که هم      
  .دردخور خواهد بود کمونيست خيلی به
  .ما االن در يک دمکراسی واقعی هستيم. کنی ــ اوه، افراط می

روی هرچـه     ی سازماندهی شده توسط راست با کوشش به راست        ي دمکراسی. ــ بله 
  .ی من، اين آلمان هرگز چيز ديگری نخواهد شد چاره آدولف بي. تر بيش

  .آدولف فقط پاسخ داد
  .ــ هرگز، نگو هرگز

وقتـی کـه دور شـدند، نگـاه     . ها بنوشند  رامبراند و همسرش آمدند تا به سالمتی آن       
  . خيره ماندی عروس در لباس عروسی باسن برجستهنيومن به 

  :نيومن زمزمه کرد
ی    بـه انـدازه    یفعـال  معاشقه با زنی که ذهـنِ     . ک هم نيست  دان بد   ــ خانم فيزيک  

  آد؟ انگيز نمی ، به نظرت هيجانهدت داشته باشخو
ن که خودشـان حتـا   يــ به نظر من برای مردان بسياری چنين اتفاقی افتاده، بدون ا         

  .اين موضوع را حس کنند
دانش چی به من گفتند؟ که با بوهر و  کيزيی ف  دانی، رامبرانَدت و ماده     ــ راستی می  

کننـد کـه      تن يک بمب اتمی کار مـی      ی تحقيقاتی برای ساخ   ي هايزنبرگ روی پروژه  
رفـت کارهـا      ها کيلومتر است و با پيش       ی به ابعاد ده   يگی در فضا    قادر به نابودی زنده   

تری بهره بـرده      البته اگر از اعتبارات حکومتی بيش     . شود  زودی ممکن می    اين امر به  
  .بودند، تاکنون کارشان به نتيجه رسيده بود

  ؟کارشان را جلو برانه تا يک جنگ اساسی الزم دارند! ــ عجب
جنگ کوتاه عليه لهستان داريم، بـه       اين  اين صلحی که االن بعد از       . ــ همين است  

  ...مندان در آرزوی جنگند ی دانش همه. خورد درد تحقيقات در مورد سالح نمی
  :آدولف آه کشان گفت

  .ــ اميدوارم پيش از چنين اتفاقی مرده باشم
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*     *     *  

  
رغـم ضـرر و زيـان نظـامی و            حاد جماهير شوروی سوسياليستی، بـه     ات. جنگ سرد 

های بزرگ جهانی پيوسـت و در مقابـل           غيرنظامی در جريان جنگ، به گروه قدرت      
چين کمونيستی شـد    . کا مدعی رهبریِ کامل بلوک شرق شد      يی آمر   اياالت متحده 

  .و بسياری از کشورهای اروپای مرکزی به مدار بلوک بلشويکی پيوستند
های استبدادی به مبارزه عليه       دهی به حکومت     همين حال اياالت متحده با ياری      در

  .پردازد کمونيسم در جهان می
دارانه، شرق به مدل      آلمان به دو بخش تقسيم شده، غرب به مدلِ دمکراسی سرمايه          

هـای    سيم خاردار و پادگان   . برلن، پايتخت سابق، تقسيم شده    . دمکراسی کمونيستی 
ران هيتلر تاکنون وجدان آلمانی زخمی است، سرگردان ميـان ننـگ و             از دو . نظامی
  .هراس

  
*     *     *  

  
  .گی برای او شتابی باال گرفته بود حاال ديگر زنده
هـا، آژيرهـا و       ی اتومبيل   رفت، همهمه   ميليون جمعيت رو به انفجار می       برلن با هشت  

جای   د که از همه   يبخش  میزده    گران شگفت   روز به گردش    تابلوهای ُپرنورش را شبانه   
. درخـشيد   برلن بيش از پاريس و لنـدن مـی        . آمدند  جهان به ديدار پايتخت اروپا می     

کـاوی    ها ُپر از تماشاچياِن کنج      زيرزمين. هر هفته ُمدی تازه   . هرماهه انقالبی هنری  
هـای تئاترهـای      کـه سـالن     آمدند، درحالی   رو و آوانگارد می     بود که به ديدار آثار پيش     

 رقابـت بـا     درسينمای آلمان   . چنان مملو از جمعيت بودند      با آثار کالسيک هم   بزرگ  
مـارلن  ای و    زارا لينـدر موقهـوه    ی رقيـب      های بزرگ دو سـتاره      بت،  کايسينمای آمر 

های شهر، زنـانی از       ی عشرتکده   محله. ها برده بود   موطاليی را روی آفيش    ديتريشِ
رانان شهر معموالً روسـی   تاکسي. ردک هايش عرضه می هر نژاد و رنگ را در ويترين  
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شد غذاهای چينی، ژاپنـی، ايتاليـايی، فرانـسوی،           می. کردند  يا فنالندی صحبت می   
گرداِن   شد اصالً غذا نخورد، درست مثل شمار بزرِگ ول          حتا می . يونانی، تُرکی خورد  

د را  گـی خـو     چاره  بردند، اما فقر و بي      ی از ثروت آلمان نمی    ي خانمانی که هيچ بهره     بی
  .سپردند های برلن به گرما و حرارت می زير نور نئون
  .ديگر جايی برای خود بازنمی يافت. آدولف ـ هـ

ترديد در اثـر بـه مـشام سـپردن            سوز، بی   سرطانی جان . سارا ترکش کرده بود   
بايـست    داروهای شيميايی که در تمام دوران حياتش در البراتوار عطرهـا مـی            

  .تنفس کند
  .تر از خودش بيوه شده بود ای دومين بار در زندگيش از زنی جوانبر.  آدولف ـ هـ

پيـری را   . شـدت دردنـاک بـود       ايـن بـه   . داشتن نداشت   ديگری چيزی برای دوست   
  .پذيرفته بود

ديد کـه متولـد قـرِن پيـشين           ، می آکريليک و سرشار از جلز و ولز نئون        عالمِِدر اين   
اشـکال  . ی و تصويری مـرده بـود      ي ههنرِ کناي . اش ديگر مشتاقی ندارد     نقاشی. است

د بازار را ميان خود تقسيم کرده بودند، جنبـشی کـه شـهرتی بـيش از              يمتفاوت تجر 
با صدور  .  بود، به سردمداریِ هاينريش    »ماترياليسم انتزاعی «ديگران داشت، جنبش    

تر از ديگـری، بـا        تر و افراطی    ک احمقانه يبروبرگرد، تهديدآميز، هر    احکام نهايی و بی   
کـس    چييافت، امـا گـويی هـ        المللی گسترش می    ايجی متناقض در مطبوعات بين    نت

های نمايشگر را به قبرستان تبعيد کـرده          ی نقاشی   البته، هاينريش همه  . متوجه نبود 
دادن بـود، و راِه        جـان  درحـالِ بود، از جمله جنـبش سوررئاليـستی را کـه از نظـر او               

بخشيدن به اين جملـه يافتـه         وميتکردن به استاد و دوست سابقش را هم با عم           تف
بايـست   به همين ترتيب می. »اولين سورئاليست و آخرين نقاش.  آدولف ـ هـ «: بود

خريـدِن   جـان  ديگر ارزش چندانی نداشتند، جـز بـه  . گفت که تابلوهای آدولف ـ هـ 
هـا داشـتند و       چنان اصرار بـر نمـايش آن         که هم  عالقمندانیفحش از جانبِ معدود     

  .گرفتند افتاده لقب می عقبِ دو و  دست
چيـز و   گی کرده بود که بارها همه قدر زنده آن. کرد آدولف اين موضوع را تمسخر می  

کاری خلق  وقت فکر نکرده بود که شاه هيچ. از جمله خالف اين موضوعات را بشنود  
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مو را برای هميـشه کنـار گذاشـته           هرصورت پس از مرگ سارا، قلم       کرده باشد و، به   
  .بود
ين روز تلگرافی برای سوفی فرستاد تا به او بگويد که دعوتش را برای رفتن بـه                 در ا 

  .پذيرد اياالت متحده می
شان را به مدار زمين فرستادند و آدولف          ها اولين ماهواره    طور، آلمان   در اين روز همين   

  .کردن پروژه شرکت داشت حتا تلفنی هم قادر به تماس با رامبراند نبود که در عملی
  

  **     *     
  

ی دوم قرن بيستم، پنجاه درصد جوايز نوبل علوم به ايـاالت متحـده تعلـق                  در نيمه 
مندان، محققـان و      کايی تبديل به پناهگاهی برای دانش     يهای آمر   گيرند، دانشگاه   می

  .استادانی شد که توانسته بودند از سرکوب هيتلری فرار کنند
  

*     *     *  
  

. و پيـری شهرسـتانی اسـت     . گی در شهرستان است      زنده کا مثل يگی در آمر    ــ زنده 
  .کنم جا احساس راحتی می خب، اين

هايش را با گفتن اين جمله برانگيزاند، اما سوزش جملـه   کوشيد نوه می.  آدولف ـ هـ 
وقت در جای ديگری بـه   های کوچولو هيچ    گرفت، چون اين کاليفرنيايی     ها را نمی    آن

  .دندگی نکرده بو آنجلس زنده جز لس
ن که مارمولکی بيش نيـست،      يبا تصور ا  . کرد  اش را گرم می     بوی نمکين دريا چهره   

گـی روسـتايی      سـاده . رفـت   بخشی در صندلی نرم و بلندش فرو مـی          به شکل لذت  
داخل لوله،  آبِ  دريای آبی درست مثلِ     : داشت  جا را دوست می     طبيعت و مردمان اين   

رفروشِ شـادان درسـت مثـل يـک         ی به رنگ بژ مثل ماسه، افقِ افقـی، شـي            ماسه
شيرفروش، باغباِن زيبارو درست مثل يک باغبان، زِن مستخدم مکزيکی ُپرمو مثـل     

حتا نوه هايش، سه پـسر جـان و         . پرداخت می الگوها به استراحت     عالمِماريا، در اين    
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های داخل آلبوم هستند، سالم، سرحال،        دادند که نوه    ن احساس را می   يسوفی، به او ا   
ی از تابلوهـای    يهـا   مونيکا کپـی    ستودند، چرا که در سانتا      پدربزرگشان را می  . باتربيت

کرد که دامادش در اين کار پـولی          تصور می . فروختند  روها می   قديمی او را کنار پياده    
روزی که موضوع فروش تابلوهايش را به او گفتند، با لحنی طنـز بـه               ريخته باشد و    

  .آن واکنش نشان داد
  .سوفی مطمئنش کرد

و خيلـی هـم     . موضوع مربوط به يک ناشر مقيم نيويورک است       . ــ باور کن نه، بابا    
  .موفق بوده
 يهـودیِ نيويـورک و   هـای  خـانم ی    حتمـاً همـه   . بگـذار کمـی بخنـدم     . ــ بله، بله  

شان داشته  ی خانه باالی کاناپه.  يک آدولف ـ هـ دنبالش هستند که آنجلس هم  لس
  باشند، نه؟

بـاال  من مطمئنم که اين کار موجب       . هی شروع   ر هم مثل دکمه   و اين کا  . دقيقأــ  
  . هش میرفتنِ ارزش تابلوهای اصلی 

  .هرصورت، اصالً برايم مهم نيست ــ به
ی چاپی از ساعت يازده و نيم         ک نسخه ياش، باب،     ترين نوه   درعوض، وقتی کوچک  

را بـه لـرزه     هقِ گريه آدولف نحيف و پير         ، هق اش در هيئت غول     پرترهبرايش آورد،   
  .درآورد

  :گفت اش دهد، می داری کوشيد دل به سوفی، که می
توانست راست باشـد   دهم؟ اگر می قدر طولش می    کنم؟ چرا اين    جا چه می    ــ من اين  

  ...رسيم که بعد از مرگ باز به هم می
  .شايد. ــ شايد بابا

هـا، بـه      تگان دريايی، در دوردسـ      پرنده. اش لبخندی زد    کردن اشک از چهره     با پاک 
لوسـی  . اش اضافه کرده باشد     آمدند که او به بوم نقاشی       های سفيدی می    نظرش لکه 

  .داشت خصوص اشباح را دوست می او به. هم دور بود، در افريقا
آن باال نه مادرت و نه يازده حتا نگـاهی هـم بـه    . هرصورت، خيلی دير رسيدم    ــ به 

  .اندازند اسب پيری مثل من نمی
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*     *     *  

  
رنـگ از دشـتی در باواريـا بـا امـضای              يک نقاشـی آب   . حراج مخفيانه در نورنبرگ   

صدهزار مارک بـه      رکورد قيمت را شکست و به قيمت هشت        »1913آدولف هيتلر   «
  .دار ترجيح داد که ناشناس بماند اثر تابلويی مزخرف است و مجموعه. فروش رفت

  
*     *     *  

  
ونه دقيقه، اولين انسانی که روی ماه راه   و بيست  در ساعت پانزده     1970 ژوئن   21در  

ت از موشِک زيگفريد پا به سطح ماه گذاشت   رفضانورد کورت ماکا  . رفت، آلمانی بود  
هـای جهـان ايـن تـصاويرِ          تمام تلويزيون . کرد  وورجه    جا ورجه   های آن   و ميان حفره  

ر طول قـرن    اين تصاوير نشانگر ترقيات علمی بشريت د      . دادند  تاريخی را نشان می   
آلمـان پيـروزیِ    . طور قدرت آلمـان، ثروتمنـدترين ملـت جهـان           بيستم بود و همين   

گونه که نـابودیِ ملـل        آميز ديگری به دست آورده بود، همين پيروزی را، از آن            صلح
  .ديگر را در پی نداشت

ی دخترش و  آنجلس، در خانه در سانتامونيکای لس.   آدولف ـ هـ 1970 ژوئن 21در 
وقتی که حمله قلبی رسيد، او هم مشغول تماشای         . عزيزانش، خاموش شد  در ميان   

سوفی به رامبراند نوشت که مطمئن بود       . ی تلويزيون بود    اين فتح فضايی از صفحه    
ابـر   سرش را به سمت آسـمان بـی    : پدرشان خودش فهميده بود در حال مرگ است       

ی چـشمان      جرقه د،يصبری جه   ی از بی  ي گرفته بود و در چشمان آبی روشنش جرقه       
  .داشت، عجله داشت مردی که برای ديدارِ نزديِک زنانی که دوست می
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  1970ژوئن 
  .کودکی با پدر و مادرش به سينما رفته است

هـايی کـه آواز    زنند، گُـل   مطابق معمول در انتظار ديدن حيواناتی است که حرف می         
اش از    ن مورد عالقـه   ولی کارتو . رقصند  خوانند و يا اسب آبی و شترمرغی که می          می

ی سـينما تـصاوير    دهند؛ به جای آن، روی پـرده  ده سال قبل تاکنون را نمايش نمی  
هـای    سياه و سفيدند، تصاوير لرزان و کثيف با صدايی با کيفيت بد، حتا بدتر از فـيلم                

مردی سبيلو با نگاهی نافذ بـه همـان         . فهمد  او چيزی نمی  . گی در تعطيالت    خانواده
بلـه،  . کند، مشغول فرياد کشيدن اسـت       اش صحبت می    بزرگ آلزاسی زبانی که مادر  

تـر    تـر مهربـان و خيلـی بـيش          درسته، خودشه، با اين تفاوت که اين يکی خيلی کم         
هنـوز چيـزی    . دهد  اد می يزاشتياق ازجابرخاستن برای اطاعت را به آدم      . آمرانه است 

ايی کـه   هـا، قطارهـ     سـوزی   های جمعـی، آتـش      سپس تصوير دستگيری  . فهمد  نمی
باالخره بعـد از    . فهمد  کودک هنوز نمی  . ريزند  ها را مثل حيوانات روی هم می        انسان
ی يکـی از ديگـری      يريزنـد، انفجارهـا     هايی که هواپيماها از آسـمان فـرو مـی           بمب

کـودک  . شان، قارچِ شکوهمنِد دود اتمی   ترين  بازی بزرگ، تا قشنگ     قدرتمندتر، آتش 
ولـی تـصاوير    . ش را نبينـد   يد تا ديگر تصوير نما    رو  اش فرو می    ترسد، در صندلی    می

گانی بـه   ه  هاي خاردار، زند    هايی با سيم    آيند، اردوگاه   چنان می   يکی بعد از ديگری هم    
هـای گـاز، سـپس پيکرهـای برهنـه، روی هـم             فرم اسکلت با چشمان سياه، اتـاق      

 يـا   دهـد و    های مکانيکی داخل خاک جا می       زمان سيخ و نرم، که بيل       تلنبارشده، هم 
خواهـد    جا برود، ديگـر نمـی       خواهد از آن    فهمد، می   کودک ديگر هيچ نمی   . برعکس

  .خواهد بميرد خواهد بزرگ شود، می بداند که آيا اين دنيای واقعی است، ديگر نمی
ـ کنـد، از ا     تابد تعجب مـی     بيند خورشيد هنوز می     ن که می  يجا از ا    خارج از آن   ن کـه   ي

  توانند؟ گونه می چه. زنند ند میکنند و دختران لبخ عابران عبور می
دهنـد کـه      چشمانش سرخ شده، پـدر و مـادرش بـا مالطفـت بـه او توضـيح مـی                  

ها اصرار داشتند کودک      دانستند تحمل اين فيلم بسيار سخت خواهد بود، ولی آن           می
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  .آن را ببيند
  .اين تاريخ سياسی ماست.  اتفاق افتادهواقعاًــ اين 

ها دارنـد تـا      قدرتی که انسان  . س سياست اين است   خب، پ «: کودک با خود انديشيد   
  »قدر بدی کنند؟ گر اينيد کيبه 

  ــ ولی اين هيتلر، ديوانه بود، مگر نه؟
  ...نه بيش از تو يا من. ــ نه

  ها هم ديوانه نبودند؟ ها چی؟ آن ها، پشت سرش، آن ــ خب آلمانی
  .هايی مثل من و تو ــ انسان
  .پاافتاده است ی پيشي کاری دن تبهبو خب پس انسان! خبر باشی خوش

  .پدر ادامه داد
هيچ کسی قدرت   ی است از انتخاب و شرايط،       ي ــ مگر انسان چيست؟ انسان ساخته     

  .شان صاحب قدرتند تغيير شرايط حادث شده را ندارد، اما همگان در مورد انتخاب
. دخواهـد بفهمـ   مـی . بـدتر های کودک دشوار شده و روزهايش هم          از آن روز، شب   

ی بـشريت،      متفـاوت از او نيـست، خـارج از محـدوده           موجـودی بفهمد کـه هيـوال      
از آن روز،   . کنـد    درست مثل خودش که تـصميماتی متفـاوت اتخـاذ مـی            موجودی

مند آرزو. زيد  ريز می   داند که با جانوری خشن و خون        می. ترسد  کودک از خودش می   
  .ه دارد نگ وران حياتش بتواند او را در قفس که در تمام داست

  .ی کتاب بود کودک نويسنده
های بعـد بـه دنيـا         من يهودی نيستم، من آلمانی نيستم، من ژاپنی نيستم و در سال           

آمدم؛ اما آشويتس، ويرانی برلن و آتش هيروشيما از اين پس بخشی از حيـات مـن                 
  .هستند
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 بعـد از  . گيـرد   سايه جای نـور را مـی      . بعد از عيسی مسيح، هيتلر    : فتمتصميمم را گر  

هـای شـر      بايست به وسوسه     می انجيل متنِ پيالت  های عشق در      ی وسوسه   مطالعه
در درون و نه در خـارج انـسان اسـت کـه             مسيح و هيتلر    جا که     از آن . نزديک شوم 
ـ  پيگيـریِ اند، اومانيسم من تنها به بهای اين          حادث شده  موجوديـت خواهـد    ه   دوگان

نيازمنـِد درک و فهمـش      ست که لذتی برده باشم،      ين ن يموضوع اصالً برای ا   . يافت
خواهم بـه تـشريح آن کـه     خواند، می بعد از آن چيزی که مرا به خود فرا می   . هستم

  .راند، بپردازم مرا از خود می
  

ی گيـرد ناشـی از ايـن اسـت کـه او را فـرد                اشتباهی که در مورد هيتلر صورت می      
. ماننـد   های عمـومی، بربـری بـی        کنند، هيواليی خارج از هنجار      استثنايی فرض می  

پاافتـاده مثـل تـو و         پيش. پاافتاده مثل شَر    پاافتاده، پيش   که فردی است پيش     درحالی
داند، اگر فردا تو يا من        کسی چه می  . توانست من باشد    توانست تو باشد، می     می. من

طورکامـل در امـان بـه شـمار آورد؟ در امـان از                بهتواند خود را      کسی می   نباشد؟ چه 
کـه خـوب      بـه نـام آن     شـر ِاعمـالِ   بازی يـا از       انگاری، از لج    استداللی غلط، از ساده   

  پنداريم؟ می
کـنش  . سازند تا خود را از گناهان بری کنند         ها از هيتلر کاريکاتوری می      امروز، انسان 

ها شبيه    تر به آن    ت است، کم  تر او متفاو    هرچه بيش . به واکنش نسبت معکوس دارد    
من نيستم، او ديوانه اسـت،      «گردد که فرياد بزنند       ی گفتارها به اين برمی      همه. است

. »ی شرارت است، او منحط است، خالصه او اصالً هيچ ارتباطی با من ندارد           او نابغه 
  .انگاری مشکوک فرشته. نگری خطرناک ساده
 روا رفتار کرد و     انهکار  البته، هيتلر تبه  . بهای خو    انگيزه قطعیِی    تلهچنين است   اين  

البتـه، او  . کـاران رفتـار کننـد    چـون تبـه   ها نفر مـردم عـادی هـم    که ميليونداشت  
کنم، او را بـا       البته، من از او متنفرم، او را استفراغ می        . کاری نابخشودنی است    جنايت
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اگر يـک  . راج کنمی انسانيت اخ  توانم او را از مجموعه      کنم، اما نمی    مدفوعم دفع می  
  .و نه از دور من است، از نزديکاِنانسان است، 

  
متوجـه موضـوع   . فقط برونو ـ م . کنند ام مخالفت می شدت با اين پروژه اطرافيانم به

شان، دائـم بـه دسـت برداشـتن      در رأس. بقيه، ناتالی ـ ب . کند است و تشويقم می
  .کنند دعوتم می
  !تلر گره بزنیتوانی نام خودت را به هي ــ تو نمی

  .شدن نيست ــ ولی ازهيتلرگفتن به معنای هيتلری
  ...نگاران  گان عجول، روزنامه دانم که تو نازی نيستی، ولی بقيه، خواننده ــ من می
برای مبارزه با نژادپرستی الزم نيست حتماً سياه بود يـا           ! های تو مضحکند    ــ نگرانی 

گـويی    هايی که تو می     با اين حرف  . زن بود تماً  حبرای دفاع از عقايد فمينيستی نبايد       
  !خواهد سرش را به ديوار بزند آدم دلش می

ی خـودت و هـم        تو نبايد سراغ اين بروی، تو با اين کار هم سـابقه           . ــ مهم نيست  
  .کنی مان را خراب می دوستی

حـاال هـم    . هيتلر يک تـابو مانـده     : کند که حق با من است       ــ رفتار تو مصرترم می    
  .خواهم آن را بفهمم می. سراغ اين تابو برومخواهم  می

  گويی؟ فهمی چه می ــ هيتلر را بفهمی؟ اصالً خودت می
فقـط بـا    . فهميدن به معنای بخشيدن نيـست     . ــ فهميدن که توجيه نيست، ناتالی     
  .توانی با او بجنگی جزء دشمن است که می به درک و فهميدن دقيق، عميق و جزء

  .توانی هيتلر را بفهمی ، تو هرگز نمیی من چاره ــ ولی اريک بي
  ــ چرا؟
  .ن که تو مثل او نيستیيــ برای ا

آيا قادر به درک و فهميـدن       : آشوبد  وگوی نامفهوم مرا می     تنها يک چيز در اين گفت     
  .ام با چنين چيزی است وعده. موجودی خواهم بود که از او متنفرم؟ اميدوارم

ـ  خارج از من، در گذشـته     . هيتلر گاهی خارج و گاهی دروِن من است        ی بـه انجـام     ي
در درون من، چرا کـه      . رسيده، که از آن تنها خاکستر و برخی مشاهدات باقی مانده          
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  .در بندش کنمبايست بتوانم  يک انسان است، يکی از امکانات من و من می
  

کردم، اما  ها آماده می ها پيش خودم را با کتاب  از سال .  در اين لحظه   اتمطالعآخرين  
. انـد   طبع بهترين کارهـا انگليـسی       به. دهم  هايم را انجام می     اال دارم آخرين تالش   ح

ی که بريتانيای کبير گسترش داده، در هيچ جای ديگـر جهـان انجـام               ي هيتلرولوژی
ها اول در مقابلش مقاومـت کردنـد و سـپس شکـستش               البته، انگليسی . نشده است 

حتا به آن افتخار هـم      . دهد  ذابشان می ها، ع   تر از ما، فرانسوی     اين موضوع کم  ! دادند
  .کنند می

تـر از     لـی کـم   يهای لنـدن و دوبلـين، خ          فروشي  ام از کتاب    هنگام خريدهای تاريخی  
ـ جا در پاريس به محض ا       کردم، چرا که اين     بودن می   پاريس احساس معذب   ن کـه   ي

  .کردند های مشکوک به من می ديدند، نگاه سبيلِ آدولف را روی جلد می
را وسـط يـک   نبرِد من يک دوسِت دانشجو را فرستادم تا جربزه بودم؛  لی بی تازه، خي 

بختانـه    خوش. ليست بلند باال از کتاب های مختلف در مورد رايش سوم برايم بخرد            
  .بهش فروخته بودند

  
شـگردها خيلـی آشـکارند،      . کـنم   ها را گوش مـی      رانی  خوانم و سخن     را می  نبرد من 
  کند؟ صداقتی در کارش هست؟ دارد نقش بازی می. بخش نتيجه

هـا، دروغ   ی هنرپيـشه  مثل همـه . کند ام که او صادقانه نقش بازی می به اين رسيده  
  .سازد واقعيت را می: گويد نمی

  
بعد از کارکردن روی مدارکم طـی سـاعات متـوالی،          . کنم  هر شب، همان کار را می     

 کدامشان، هربار يکی، و     فرق ندارد . برم  کارم را با خواندن يک بيوگرافی به پايان می        
  .خوانم  تا خودکشی و سوزاندنش را میسنگر زيرزمينیآخرين ساعات هيتلر در 

  .حتماً مرده. الزم است که مطمئن شوم که او مرده
الزم است پس از گذراندن ساعاتی طوالنی با جنايت و وحشت، خود را قوت قلبـی                

  .بدهم
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  .يگر رخ نخواهد دادالزم است باور داشته باشم که تمام شده، که د
خودم هم بـه آن     . ی شخصی ي خرافه. تر شباهت دارد    مراسمی که به مضحکه بيش    

گيریِ من چيزی را      دانم که جن    خوبی می   به. شوم  خندم، هرچند که تسليمش می      می
شـر پايـدار    . از دنيا تغيير نخواهد داد، تأثيری هم بر تغييرات آينـده نخواهـد داشـت              

  .فردا هم اتفاق خواهد افتاد. ز اتفاق افتادامرو. قاطع. دائمی. است
  

صبری را حفظ     بايد بی . فوری نبايد شروع به نوشتن کرد     . کتابم در ذهنم آماده است    
  .انتظار را طوالنی کرد، بايد خواستن را جهت داد. بايد برای ديدار زيست. کرد

  
  .آيد ادبيات در مورد هيتلر به نظرم ُپرازخطا می

ها سر زده،     ند که اين خطاها از آن     ينما  برانگيزند؛ کسانی را می     اقولی اين خطاها اشتي   
  .کنند که اين خطاها در آن اتفاق افتاده ان میيی را بي دوره

ی   ی پدربزرگ يهودی هيتلر پايـه       اين نظريه .  هيتلر يهودی بودِن پنهانیِ  : اولين خطا 
گونـه پـس از     چـه  دهد کـه    اين نظريه نشان می   . کند   می منقلب ندارد، اما مرا      علمی

اگر هيتلر  .  برادرکُشی بوده است   هالوکاستکوشيدند نشان دهند که       جنگ، مردم می  
. کشی است  انسان هر کشتار جمعی. خون يهودی در رگ داشته، خود را کُشته است      

  .درنهايت هر قتلی، نوعی خودکشی است
ه بـه    کوشـيد  نبـرد مـن   خـودش در    . ی هيتلـر    ضديت با يهودياِن ويژه   : دومين خطا 

درواقـع،  .  کـامالً حـسی نـسبت بـه يهوديـان دارد            اعتمادی  ديگران بقبوالند که بی   
ـ  ضديهودی نبود، او پيش از ا1918هيتلر پيش از : کنند مشاهدات آن را ثابت می   ن ي

هـای    زيستی  اش مملو از هم     جوانی.  داشته باشد، ضديهودی نبود    »نياز به بودن  «که  
 در پايان جنگ به قـصد يـافتن تـوجيهی بـرای             او فقط . آميز با يهوديان است     صلح

افسراِن : اش  اين هم از قياس صوری    . آورد  ی ضديهود رو می     شکسِت آلمان به کينه   
تـوان   جا که نمی که آلمان جنگ را باخت؛ و از آن        من يهودی و آلمانی بودند؛ درحالی     

پس يهوديان عامل اصـلی شکـست آلمـان         . زمان هم يهودی و هم آلمانی بود        هم
ی   گيریِ احمقانـه    ، نتيجه جادويیانگارانه، توضيحی     توضيحی ساده . شوند  عرفی می م
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کوشد بفهمد چـرا چهـار سـال از عمـرش را بيهـوده در خاکريزهـا و                    مردی که می  
. يهودی ستيزیِ هيتلر، در مفهومی دوگانـه، تـاريخی اسـت          . ها گذرانده است    خندق

تـاريخی اسـت    . رسـد   ا مـی  ونهمين سال تولدش فر     تاريخی است چرا که در بيست     
ی   ی ابلهانـه    اش و معاهـده     هايش، بـا خـشونت      چون بخشی از تاريخ است، با جنگ      

  .انگيزد  را در او برمی»ستيزیِ واکنشی يهودی«ورسای که اين 
گـی   ی نظريات خودش را در مورد زنده     ي هر دهه . گی جنسی هيتلر    زنده: سومين خطا 

برخی مواقع ساديست و . همواره منحط .و هربار متفاوت. کند جنسی هيتلر طرح می
ی   همـه . گرا  جنس  برخی مواقع هم  . پرست   برخی مواقع هرزه و نجاست     .مازوخيست

ها يکی    استدالل. آيند   خطرناک می  در ضمن  و   انگارانه اين اغتشاشات به نظرم ساده    
هيتلر هيوالست چون هرزه اسـت، پـس   : آيند لغزان به دنبال هم می    پس از ديگری    

يی احمقانه و خاموش راهنمای اين به         طلبی  به نظرم تنزه  . ها خطرناکند   هرزهی    همه
کـردن،    ، مـستثنی    کردن  ی که هدفش عادی   ي طلبی  تنزه. اصطالح تحقيق بوده است   

. هيتلر و يا هرکسی که به نوعی فانتزی جنسی بپردازد، از مجموعه ی بشريت است      
  .کند تفاوت را روی صليبی ميخ میی که ي طلبی تنزه. ی آلوده به تبعيضي طلبی تنزه

گـرا هـيچ اشـتياقی نـدارد روزی متوجـه شـود کـه هيتلـر هـم                     جنس  البته يک هم  
ن ندارد که متوجـه     يگرا نيز اشتياقی به ا      ولی يک دگرجنس  . گرا بوده است    همجنس

کوشند بگوينـد    ها، مطابق معمول، می     اين نوشته . گرا بوده است    شود هيتلر دگرجنس  
  .»هررو نه مثل من ، بههيتلر من نيست«

ی   شـوم کـه همـه       تر متوجه مـی     خوانم، بيش   تر می   جاست که هرچه بيش     جالب اين 
  .هيتلر آن ديگری است: کنند گيری می ی ناپيدا سمت سخنان به سمت اين ايده

توانـست    دادن اين که هيتلر مـی       با نشان . ی برای اين ايده خواهد بود     ي کتاب من تله  
کـنم کـه او هـم      ی اين احـساس را منتقـل مـی        ي خوانندهکس ديگری باشد، به هر      

  .تواند هيتلر شود می
  

توان فـردی را بـدون تحليـلِ          چرا؟ چرا که نمی   . گردم  به حاالت جنسی هيتلر بازمی    
تـر بـه امـور اخالقـی          از نظر من اين مسئله بـيش      . اش با ديگران فهميد     اين رابطه 
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 را بـه تحليـل    هـا »ارتباط«ها و   »طهراب«بايد  : شناختی  شود تا تحليل روان     مربوط می 
دانـد،    کننده می   ی جنسی را تعيين     که رابطه نه با اين تصور، هم چون فرويد      . نشست

ی اسـت  ي به روشِ خودش بيانگر رابطه. سترازگشاکنم که اين رابطه  من گمان می  
  . داردنتيجه با کلِ انسانيتنوع خودش و، در که موجودی با هم

ی بـا   ي رابطهی جنسی که      نوعی رابطه : ی جنسی وجود دارد    از نظر من دو نوع رابطه     
يـا بهتـر بگـويم      .  اسـت  ی با خـود   ي رابطهی جنسی که       است و نوعی رابطه    ديگری
  .ی جنسی درونگرا رابطه و جنسی برونگرای  رابطه
، امـا   اسـت  خرافـی و نظربـاز    .  خودارضاست پيش از هرچيز  ی جنسیِ درونگرا      رابطه

 طـیِ آن،  . حاکم شـود  ها نيز     زوجدر ميان   تواند    می. رديگ  مینالزاماً در تنهايی شکل     
هـا تنهـا در حـالتی کـه           آن.  دسترسی دارند، نه به من     ی عمل  ها به صحنه    اين زوج 

. يابنـد  گيرنـد، موجوديـت مـی     نقش خود را در رابطه با خوِد مورد بحث به عهده می           
. شوددهد تا ارضا       قرار می  ی درونگرا ديگران را مورد استفاده       موجوِد وابسته به رابطه   

دهنـد   ی را انجـام مـی  ي در رديِف ابزار و يا صاحبان نقشی که وظيفه   برای او   ديگران  
چون ديگری خود را بنماياند، تبديل به مـانع خواهـد             اگر ديگری هم  . گيرند  قرار می 

  .شود رابطه قطع می. شد
ديگـری  دهد،   کل می آنی که تبادل را ش    ،  ی جنسیِ برونگرا    رابطهکامالً برعکس، در    

. هـايش و نگـاهش      هايش، ريتم   هايش، تمايالتش، بيزاری    گی  است، ديگری با ويژه   
ـ  ی جنـسی    ی برونگرا نه رابطه     رابطه ـ  ی جنـسی     و نـه رابطـه     1دوسـتانه   ی نـوع  ي ی ي
دهی صرف بـه ديگـری متفـاوت اسـت، نـوعی              که با کام    درحالی. صفت است   بنده
هـايی چـون      ردهِت تـنِِ ديگـری در       جـستجوی مالقـا   ی جنسی است که در        رابطه
چيزی زيبـاتر   ها  ی ميان انسان مگر در رابطه . کام بری است  ، نوازش، بوسه و     تماس
 در  ی کـه  بـرد؟ چـشمان     بـری ديگـری کـام مـی          که موجودی از لـذت     هستاز اين   
  .جويی با چشمان باز کام. همزماناند؟ ارگاسم  وجوی لذت در چشمان ديگری جست
يـا  . ديگـران اسـت   مان در کنـار      موجوديتيکی از ابزارهای    نها  تی جنسی ما      رابطه

                                                 
1- Philanthropique 



 505                                                                   اريك امانوئل اشميت          

بـودن مـا      گشايش يا بسته  رازگشای  در هر حالت، اين رابطه      . ها  موجوديت بدون آن  
  .استبه ديگران 

، در دوران   بر اساس گواهـانی قابـل اتکـا       . گی جنسی نداشت    هيتلر تقريباً اصالً زنده   
گی    نداشت، در دوران زنده    ش را  تمايل اش امکانش را نداشت، در دوران جنگ        جوانی

، دوستاِن  اش روزی  همراهان دوران تحصيل يا دوران سيه     . سياسی وقتش را نداشت   
 در جريان دادگاه نورنبرگ همه بـه يـک نکتـه شـهادت              يشها  ها و يا منشی     خندق
  .ی جنسی نداشت هيتلر رابطه: دهند می

شـود، زنـان زيـادی بـه       میالبته، درست از موقعی که تبديل به شخصيتی اجتماعی       
ی ايـن    همـه . شـوند   ی اطرافيانش ديده می     ی محافل نزديک شده و در حلقه        ستاره

ـ  زيرا هيتلر هرگز وارد رابطـه  . کوشند  میبه اين کار    کنند، يا      خودکشی می  زنان يا  ی ي
هـررو    ی جنسی داشته است، اما بـه      ي گی  اين مرد شايد زنده   . شود  واقعی با کسی نمی   

  .بی شريکی ي یگی جنس زنده
گی جنسی  بايست متنی در مورد تعالیِ زنده  می. کرد  او به معاشقه با جمعيت اکتفا می      

  .اش بنويسم گی سخنران اش در زنده رفته ازدست
  

ايـن  . کنند که از اين کتاب دسـت بکـشم          ام، التماسم می    دوستان و اعضای خانواده   
  .برد ام را باال می روحيه

  
 چنـد روزی بـرای    کـنم     بختانه گمـان مـی      خوش. وشتنمی ن   کنم آماده   احساس می 

ايـن فرصـت باعـث      . بيـافتم عقـب    ام پيـشين هـای     کتـاب ها و    نامه نمايشمعرفیِ  
ی خـودم     زمانی که برای نوشتن به خانه     . شود  تر زِه کمان می     آمدن هرچه بيش    کش

  .خود پرتاب خواهد شد در دوبلين برگردم تير خودبه
  

. برگشتن سـر ميـز خـودم      . سريع. کنم  ی می يبايناشکدر قلمم احساس    . یيبايناشک
 حـرف  »او«خـواهم از   خسته شدم از بس که بحث و رايزنی در مورد من بـود، مـی       

  .بزنم
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دادن بـه     اب فراغت را بـا گـوش      ي که برايم پيش آمده اوقات نا       در جريان سفر شغلی   

  .ش بودا دانيم هيتلر از نوجوانی ديوانه جا که می تا آن. کنم واگنر ُپر می
اش   هـای ارکـستری     روی صفحات نت  . ساله شدم   طور، با واگنر پانزده     من هم همين  

لرزيد، وقتی کـه      طرزاسرارآميزی با سازهای زهیِ زيرش تنم می        ريختم، به   اشک می 
آمدنـد، عـضالِت      هـا بـه نغمـه درمـی         وار آرشـه    های مس زيرِ حرکاِت ديوانـه       رشته

سـاله   سـاله شـدم، ولـی ديگـر پـانزده           پانزدهمن هم با واگنر     . گرفت  ام می   موسيقايی
ی اپراهايش آشنا شدم، در اجرايـشان شـرکت           با دانش هنری، تقريباً با همه     . نيستم

هـا را در نـواختن پيـانو همراهـی کـردم، ولـی ديگـر                  ها و يا اليزابـت      کردم، حتا الزا  
  .کنم اش نمی ديگر اصالً گوش. ام نيست دان مورد عالقه موسيقي

گـی    ساله  دارد، به پانزده    گانش را در آن نگاه می       وتابی که شنونده     ُپرتب شور و هيجانِ  
از . زنـد   هـا حـرف مـی       ها و سرخورده    نوعی موسيقی است که با باکره     . خورد  من می 

کـنم، جـا بـرای بـاخ، بـرای            ام احساس شادی و رضايت مـی        گی  زمانی که در زنده   
  .موزارت باز شده، ديگر جايی برای واگنر نيست

اش دست نکشيد، تقريباً به من ثابـت           که هيتلر هرگز از ستايش نابِ واگنری       همين
 رشد نکـرد،    گی گی و پنجاه و شش ساله      ی ميان پانزده ساله    در فاصله  کند که او    می

کردن بـه     فراموش نکنيم که با گوش    . ی جنسی، نه هنری، و نه انسانی        نه در زمينه  
قی را برای خودم پخش و صحنه را برای         يسمعموالً، اين مو  .  ُمرد راينزیدرآمِد    پيش

  .کنم خود مجسم می
  

  .کنم به دوبلين برگشتم، فردا شروع می
  . سخت استواقعاًی هم ي گی نويسنده زنده. ی دادهيبايهراس جای خود را به ناشک

  
امروز اولين خطوط کتاب را روی کاغذ آوردم و فهميدم که طـوالنی خواهـد      . فاجعه
هـا از همـان    ولی کتاب. رسيدم وقت به آن نمی    خواست هيچ   کشفی که دلم می   . بود

گونه بايد نوشته شوند و مدت زمانی را که از مـا              گويند چه   شان به ما می     کلمات اوليه 
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  .دهند خواهند را نشانمان می می
كردم کتابی کوتاه و رک در صد وپنجاه صفحه بنويسم، امـشب      که تصور می    درحالی

بـه  گونه باشـد؛ اصـرار دارد کـه           اهد که ضخيم و رمان    خو  متوجه شدم که از من می     
چيـزی کـه در     ، نه فقط تنهـا عقايـد،        حيات بخشد  دوباره   اماکن،  ها هموجودات، دور 

  .برم کند و من فرمان می او هدايت می. تصورات خودم بود
اش را خـواهم داشـت تمـام          آيا توانـايی  . رفتيم برای حداقل چهارصد صفحه    . بفرما

  شده به اين کار در خانه بنشينم؟ را قفلزمستان و بهار 
  

روز دوم نوشتن باز هم نياز . ها هايم از من بيش از آن انتظار دارند که من از آن       کتاب
خب ديگر، ديگر من نويسنده نيستم، من نيستم کـه          . به حجمی بزرگ را تأييد کرد     

ش را به من هاي ام که خواسته کنم؛ ديگر به خدمت هيواليی درآمده      کار را هدايت می   
  .کند، من فقط کاتبم ديکته می

  
گـی    گـی، زنـده     کـردن دو زنـده      با دنبال . در مورد کتابم به خطا نرود     کسی  اميدوارم  

ی عـالی   شـده در مدرسـه   پذيرفتـه . گی آدولف ـ هــ   شده و زنده آدولف هيتلر مردود
م کـار   چنين روی برداشِت آزاد از شرايط هـ         های زيبا، نه فقط با شرايط بلکه هم         هنر
شکـستش  از  هيتلر تنها قربانی شکست خودش نيست، بلکه قربانی تحليلِ          . کنم  می

درسـتی   توانـد بـه   شـود، نمـی   زمانی که او در امتحان ورودی موفق نمی . هم هست 
کـافی کـار    ی انـدازه  ن که بـه يبه جای پذيرش ا. خطای خود را تجزيه و تحليل کند 

. هـذياِن اول . انـد  ت که حقش را خـورده ی اسي گيرد که نابغه نکرده است، نتيجه می 
  .نخستين َدمِ پارانويا. اولين انزوا

دهد، بلکه بـه همـان ميـزان      میشکلتنها شکست در هنرهای زيبا نيست که او را       
  .گذارد است که اين اثر را از خود باقی می) پذيرش عدم(نوع برداشِت خودش 

  
ا، دو شخصيت، هيتلر و آدولـف  در ابتد. طور است   او در مورد روابط جنسی هم همين      

شـان مـشترک      ی جنسی دارند، چرا که دوران کودکی        ، هر دو يک نوع رابطه     . ـ هـ 
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پذيرد که با زنان مشکل دارد، هيتلر با مهارت آن  ، می.که آدولف ـ هـ  درحالی. است
  .گيرد را ناديده می

، بلکـه   جنسيِت ما آن چيزی نيست که خالِف ميل خودمان به ما تحميل شده باشد             
  .کنيم آنچه که ما با آن می. دهيم  چيزی است که انجام میآن
  

دادن هيتلر واقعـی      کنم، آن هم نشان     ی اول کتاب دارم خطر می       در اين صد صفحه   
  .تر از هيتلر مجازی است داشتنی بسيار دوست

بگذاريـد  . نيـست  چون هيوال    هنوز هم   ترحمقابلِ  اين جوان   کردارِ  خب چرا که نه؟     
  .، نه پيشاپيشبه قضاوت در مورد او بنشينيمکه گناه کرد زمانی 

  
ی تفـريحم     نـه تنهـا مايـه     . کنـد   هيتلر فرويد را مالقات می    : نتوانستم مقاومت کنم  

دهد که بتوانم با درازکـردن هيتلـر روی کاناپـه،             شود، بلکه اين صحنه اجازه می       می
فت ايی  يين کودکی رها  توان از ا    اش را بازگو کنم و نشان دهم که می          دوران کودکی 
. توانـد از آن کنـده شـود، هيتلـر نـه      می.  آدولف ـ هـ . هر چه که باشد، و مداوا شد

دهيم؛ انديشه و کار بـه مـا امکـان            ی ما همان وزنی را دارد که ما به آن می            گذشته
  .دهد  آن را میتاثير کردِن رنگ کم
  

  :پرسد  می م- برونو
 را بازگويی کنی، آن هم تـو کـه بـه هـر              امناکتوانی موجوديت يک      گونه می   ــ چه 

  ای؟ ی موفق شدهي کاری دست زده
ام را از کـار       کند عملکرد مغزی و واکنشی      تعريفی که از من می    . ماند  دهانم بسته می  

  :دهم کندی پاسخ می کنان و به من شوم، من سرخ می. اندازد می
  .کنم ام را می ــ سعی

  .کند زند و موضوع بحث را عوض می یدهد، لبخندی م سری مهربانانه تکان می
 آسـان   ناکـام  قدر کارم را در توصيف يک موجود        دانست که چه    اگر برونو خودش می   

دانست که تاکنون هرگز به ذهنِ خـودم راه نيافتـه             اگر برونو خودش می   ! کرده است 
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های   ام، گزينش   البته تحصيالتم را به پايان رسانده     . ام  کاری موفق بوده  هربود که در    
ام، کارهايم روی صحنه رفته، منتـشر شـده،    گويا مشکل را با موفقيت از سر گذرانده      

تـر نگـران از       بـيش . ام  زده بوده   چنان ناراضی و هيجان     اند، ولی خودم هم     موفق بوده 
  .ام چه که ديروز انجام داده چه امروز در دست انجام دارم تا آن آن

چرا کـه نوجـوان رؤيـايی       . ز َرمبو به ج . کنيم   شروع می  ناکامهميشه به عنوان يک     
کند، چرا که هـدفش را خيلـی بـاال در             بايست نمی   است، چرا که او کاری را که می       

 رؤيـای نوشـتن کتـابی       درام را     گی  ساله  مثل قهرمان من، من هجده    ... گيرد  نظر می 
ام، طوری که جهانيان را به         گذرانده ای چنان قدرتمند   ی سمفونی   تهيهيا   و   العاده فوق
عصرانم تنها به خوردن گرد و خـاک پـشت سـرم     تشويق خود وادارم و هم    يرت و   ح

عمـل،    بـی آرزوهـايی کنـيم،   هـا شـروع مـی    همه با ايـن نـوع حماقـت       . اکتفا کنند 
ـ درعوض ا . ی شاد ي  آينده های مصور از   هذيانکردن،    های بدون کار    رؤيابافی ن کـه   ي

د بگوييم که آن و اين کار را     گذرد که به خو     مان به اين می     تر وقت   کاری بکنيم بيش  
  .ماند بيشتر به يک ويار می در ابتداام  ارادهبرخاستنِ  .خواهم کرد

ـ شوی چند اثر را به پا       چون فردی بالغ موفق می      وقتی که باالخره هم    ان برسـانی و    ي
اين موفقيت آيا   : چنان ادامه دارد     هم مشکلشود،    ارزش کارت تا حدودی شناخته می     

ستايند، در اشتباه نيستند؟ آيـا        هايی که مرا می     ی آن   ت؟ آيا همه  زنکی بيش نيس    گول
آن بابا، زشته، همان شپشوی کودن، همان که با من بـد اسـت، آيـا او تنهـا کـسی            

  گويد؟ نيست که حق دارد و درست می
چـه کـه آرزو       دهم، کـه آيـا آن       ام خود را مورد سئوال قرار می        گي  در تمام طول زنده   

 احـساس خـواهم     ناکامتر    ام خود را بيش     گي  در تمام طول زنده   .  هستم باشم،   کنم  می
گی يک هنرمند     ی زنده   وستهيشکست نگرانیِ دائمی، صميمی و پ     . کرد تا فردی موفق   

  .است
  

آدولـف  . اند  ام حسابی از هم دور شده       دو قهرمان اصلی  . ام  به پايان بخش اول رسيده    
گی   شتن با زن را حل کرده و زنده       دا  مشکل رابطه . کند  اش کار می    روی نقاشی . ـ هـ 

ی جنسی برونگرا، همان که سهمی        نوع رابطه . و روابط جنسی با جنس مخالف دارد      
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ن که نقاش بدی است را      يا. چنان باکره است    هيتلر اما هم  . برای ديگری قائل است   
. ور شـده  بـورژوا در فقـر و نـداری غوطـه        يک خرده  با رفتار کند و     از خود مخفی می   

 در، در خود فرورفتـه  ، هيتلر بدون هيچ مشکلیشکوفا شدهدشواری  به. هـآدولف ـ  
  .دو انساِن کامالً متفاوت. هايش  نگرانیدر و ها دروغ

  
، بـه  آن شـده ی  با عالقمندی اعالم کرد که شـيفته . بخش اول را خواند. برونو ـ م 

ی خود را شبيه    ن که در موارد   يحال اقرار کرد از ا      ی کار تشويقم کرد، اما درعين       ادامه
  .به هيتلر ديده است، بسيار معذب شده

  .بخش است اطمينان
  

فقط از مـن خواسـت   . توانم ادامه بدهم ناشرم به من اطمينان داد که می. پير ـ س 
که دو بخشِ جلسات با فرويد و آشنايی با جنس مخالف در تجربه با استال را کمـی                  

دهـم زيـاد      تـرجيح مـی   . هم داد درز بگيرم و کوتاه کنم، چيزی که من انجـام خـوا           
بـاز و    ودل  موقع نوشتن حواسم بـود کـه خيلـی دسـت          . بنويسم و بعد کوتاهش کنم    

داند، اگـر زد و   کسی چه می: خواستم جلوی خودم را بگيرم    ام، اما نمی    طوالنی نوشته 
کردن چمـن،     ی کار در انتهای بدترين پاراگراف درآمد چی؟ برای کوتاه           بهترين نکته 
  .من سبز و بلند شوداول بايد چ

  
 را تـصوير    1914هـا در سـال        بس کريسمس داخلِ خنـدق      دارم آتش : عجيب است 

  .جا هم، در ايرلند،کريسمس است زمان اين کنم و هم می
کنم، بعد هـم    را پخش میDouce nuitی  ِ هم ترانه از بلندگوهای خانه، پشت

هرکدام آن را بـه زبـاِن       . انندآورم تا ترانه را بخو      ی اعضای خانه را پای پيانو می        همه
 درسـت  ...خواند، يکی به فرانسه، يکی به انگليسی، يکی بـه اسـپانيايی    خودش می 
  .1914مثل سال 

. سراسر وجودم از احساس مهربانی سرشار است، مهربانی متصاعد، مهربانی مـستانه          
  .بوسم انسانيت را می. گان است هايم برای مرده بوسم و بخشی از بوسه ها را می زنده
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های جنگـی، مـن کـه         د و نه از نوشته    يآ  من که نه از فيلم جنگی خوشم می       . جنگ
الی گذراندم، حاال خودم هم از اشتياقم       يخ  ام را به تفريح و بی       ی خدمت سربازی    دوره

هرگـز  . هـا و در ميـان تـرس    گـی در خنـدق     گی در جبهه متعجبم، زنـده       برای زنده 
گـی     از نوشتن اين مطلب در رابطه بـا زنـده          کردم که تا اين حد      تصورش را هم نمی   

تـر از     جـا کـه بـيش       از آن ! اين را دوست دارم   . اين دو نفر در جبهه چنين لذتی ببرم       
بـرای بيـان    . کـنم   کنم، جنگ را با صداها توصيف مـی         احساس شنيدن استفاده می   

آهنگ، بدون مکث، در توازن بـا حرکـت           کوشم موقعيتی هم    ام می   عواطف و المسه  
  .کنمپيدا 

ن که خـودم متوجـه      ي بدون ا  واقعاًآيا  . بخشند  اين صفحات شوقی خاص به من می      
  ام؟ باشم اين تجربه را از کف داده

  
  .بردم  و تخيالت می  هذيانسوی  به منوشتن

رو، صـدای سـوتی شـنيدم و          هايم در پيـاده     زدن به همراه خواهرزاده     ديروز حين قدم  
  :ناگهان فرياد زدم

  !ينــ بخوابيد روی زم
  .کرد ی عبور میي دوچرخه. مبهوت نگاهم کردند

  .تصور کردم که يک شراپنل رسيد
  

  .دو نوع ورود و خروج از آن. يک جنگ؟ دو جنگ
 بـه عنـوان   شرفـت  جنگ مـانع پـيش  : زيد چون مانعی می جنگ را هم. آدولف ـ هـ 
 او .کند شود، جنگ او را از فرديتش خارج و به گوشت دمِ توپ تبديل می              هنرمند می 

ها در تالش برای      گی  ی مدرنيته و تازه     طلب، غيرسياسی و شيفته     بيزار از جنگ، صلح   
  .1920 های مردی تيپيک در سال. گردد فراموشی، از آن بازمی

سـپردن  بـا   جنگ  : کند ای تکاملی در زندگی طی می      چون مرحله  هيتلر جنگ را هم   
، جنگ به   کند میو را آلمانی    ، جنگ ا  گشايد راه ورود به جمع را بر او می       ،  اونقشی به   
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از او  . دهـد  خواهانه مـی   و الزاما تماميت  گیِ جمعی     دهیِ عالیِ زنده    او مدلی از سازمان   
، جوسـت  سـتيزه ،  چنـان در حـسرت آن اسـت        شود، در حالی کـه هـم       آن خارج می  

.  تا آثارِ شکسِت گذشـته را پـاک کنـد          است شده، شيفته و منتظر نوبِت خود       سياسی
  .1920 های تيپيک در سالر از مردان بازهم يکی ديگ

  
زمان به خـودم   که البته هم. دادم. ی است که من به آدولف ـ هـ ي هيخواهرلوسی هد

  .يک ايمان. يک نور. يک لبخند. هم دادم
  

از بيمارستان به دوستانش، زمـانی کـه   . ی آدولف ـ هـ  سراسرِ روز موقعِ نوشتنِ نامه
  .رسيده، اشک ريختمکرد به لحظات آخر زندگيش  تصور می

  .خصوصيات انسانی می گيرداو 
  .کنم کم دارم احساس خوبی پيدا می کم

ن که باالخره توانـستم در کتـابی کالمـی از دوسـتی بگـويم،               يخصوص از ا    ولی به 
  .ها پيش از مرگ گفتن اين حرف. مثل آدولف ـ هـ.  بله، من هم...حالم خوش

  ...ام، همين امشب حاال من هم برای مرگ آماده
  

حـالم؛ پزشـکی کـه        کارگرفتن شخصيت تاريخی دکتر فورسـتر خيلـی خـوش           از به 
ن کـه تهديـد   يگرفت و بعدها، بعد از ا    هيپنوتيزم را روی مجروحان جنگی به کار می       

ده بـود را علنـی خواهـد کـرد،          يی هيتلر که تـازه بـه صـدراعظمی رسـ            کرد پرونده 
  .شد  در سويس پيدا»شده خودکشی«

جـا    رم که اين هيپنوتيزم تغييری در هيتلر ايجاد کرده باشد، امـا از آن             اگر چه باور ندا   
. کند دو نوع درمان روحی را در کنار هم مقايسه کنم            برايم جالب است که قادرم می     

جادوی . جو  درمانیِ مداخله   طرفانه در مقابل روان     کاوی بی   روان. فرويد مقابل فورستر  
ود مقابـل دهـانی کـه دسـتور صـادر           شـن   گوشی که مـی   . سفيد مقابل جادوی سياه   

  .کند می
ی روانـیِ کـذايی       قدر زنده بمانم تا روزی اين پرونـده         به اين معنا اميدوارم آن    
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دا و منتـشر شـود کـه بتـوانم آن را            يـ هيتلر جوان در صندوق امانات سويس پ      
  ...بخوانم

  
بايـست تولـد احـساسات ضـديهودی هيتلـر را بـاز               مـی : امروز کار ُپرخطری داشتم   

با خشونتی واقعی خود را آزار . نوشتم انديشيد، اما من می البته او بود که می. گفتم می
 را در اختيـار ايـن حماقـت         کالمـت  ...کـردن   رأی  خود را با ايـن نفـرت هـم        . دادم

 تصميم گرفتم به    ... .کارانه را فريادکردن    تی جنايت ي جمالِت استوار بر ن    ...گذاشتن
هيتلـر  . ه گفته شود، اما نبايد که درخشان باشد       بايست ک   می: ضرورت پاسخ دهم  دو  

ی ضـديت     نامه  عنوان نبايد وارد دانش     هيچ  به! کننده نيست   قانع شده، اما خودش قانع    
 از همين رو متن     ...چيز را داخل گيومه هم بگذاريم       با يهوديان شد، حتا اگر که همه      

گيـریِ آن     هچون هذيانی ذهنـی، واکنـشی طـرح کـردم، و در تـداومِ و نتيجـ                  را هم 
  .».بهبود: آدولف هيتلر«ی مضحِک  صحنه

  
  ».نفرت به او هنر سخنوری بخشيد«

. ی جنـگ    زاده. هيتلـر زاده شـد    . خـب . گونه بخش دوم کتاب به پايان رسيد        بدين
  .جويی ی انتقام و آماده. ی نفرت زاده. ی تحقير زاده. ی غيض زاده

شـده از     زاده. محصول تاريخ است  ساز است، خود نيز       هيتلر به همان ميزان که تاريخ     
، و هزيمـت   شکـست  صدای در بيمارستانی نظامی، با      1918، در سال    1889زنی در   

از آنجـا کـه مـشاهدات و    . ی ورسای از خـود زاده شـد    پيمان احمقانه تحِت عناياتِ 
هيتلر تا پـيش    : گويم اطمينان دارم   به آنچه می  ،  ام مدارک را موشکافانه بررسی کرده    

. گفـتن در جمـع نبـود        ش کند، هرگز قادر به سخن       فرِت ضديهود تسخير  از آن که ن   
. کنـد   تُـف مـی   . کنـد   فحاشی می . اصالً مگر بعد از آن هم بلد است حرف بزند؟ نه          
  .دار را داد جريحه عميقای وسيعِ  خشم و حماقت به او استعداِد جلب توجه توده

  .دادش کامل استولی در اين زمينه استع. ورزی است تنها استعداد او نفرت
  

بايـست   می.  رنجی مشابه...2000های  ی سال  خاورميانه...1920های  آلمان سال 
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تحقيـر هـر ملّتـی را       ضـريب   س کـرد کـه بتوانـد        ي تأسـ  نظارت بر تحقير  يک نهاد   
ها   ر، تا پيروزمندان جنگ   يناپذ  گيری کند، سقفی تعيين کند، سقف تحقير تحمل         اندازه

شايد به اين ترتيب قادر شويم از تـراکم         . تدال دعوت کند  را در برقراری قوانين به اع     
. گاِن برانگيخته، نااميد، و درنتيجه آمـاده بـه هرچيـزی جلـوگيری کنـيم                تحقيرشده

  .نداشته باشيمهای کنونی را  مشکلی به نام هيتلر و بسياری تروريستشايد گاه  آن
  ...بايد به حرفم گوش کرد. نظارت بر تحقيريک نهاد 

  
  .دوستش دارم. يک کشف و شهود. زده و نيمساعت يا

  
ساعت يازده و نيم کشف و شـهود نيـست، بلکـه            . گويی  اريک، به خودت دروغ می    
  .ای عاشقش بوده. شناسی او را می. ظاهرشدنی مجدد است

  
. و ساعت يازده و نيم. آدولف ـ هـ . هايم ماندن با شخصيت. پاريس ميان دو جنگ

های شـهير     کردن کاتالوِگ چهره    خ و يا بدتر از آن رديف      نبايد توی دام بازخوانی تاري    
  .افتاد

  
  .هميشه دسِت کم گرفته شد: يکی از عوامل عروج هيتلر

مـرِد    يک طی کرد، چرا کـه هـيچ سياسـت           به  های تصاحب قدرت را يک      او تمام پله  
  .ی باور نداشت که او قادر به اين کار باشدي حرفه

رسند توسط مرداِن جـدی، خطاکـاریِ         ی نمی هايی که به نظر جد      جدی نگرفتنِ آن  
  .هاست آن
  

هـا عـشق      ساعت يازده و نيم يک نفر نيست، دو نفـر اسـت، دو نفـری کـه بـه آن                   
  .ام ورزيده

ن که عاشقش شوم و     ي برای ا  ...داشتنی است   جسارت خصلِت بنيادیِ موجوِد دوست    
  .کرد هنوز هم بمانم، بايد کسی مقابلم قد علم می
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اش خـود را      گـي   گونـه انگاشـت، در تمـام زنـده          تلـر خـود را ايـن      هي! ناپذير  شکست
ی    همـه  1918در  ! اما حـق بـا او بـود       . البته. مسخره است . ناپذير انگاشت   شکست

ـ کردند؛ بعد از آن هم شـمار ز  ها از کنارش عبور می     ها و شراپنل    ترکشِ خمپاره  ادی ي
 زودتر از موقع يـا      هربار بمب يا  . افته عليه او شکست خوردند    ي سوءقصدهای سازمان 

  .شد شد و گاهی هم که اصالً منفجر نمی ديرتر از موقع منفجر می
. اين ايده را از جنِگ اول گرفت و آن را برای جنِگ دوم حفـظ کـرد                ! ناپذير  شکست

اش جا گرفت، حاصلِ  ی که در جمجمه ي گلوله. هرگز کسی نتوانست به او دست يابد      
  .شليِک خودش بود

پنداشت، نـه توسـِط خـدا، کـه بـه او بـاور                شده می   ا محافظت خود ر ! ناپذير  شکست
بـر   ی بهشتی ي اين باور به سرنوشِت خود، به حلقه      . گان و کائنات    نداشت، بلکه ستاره  

ادامـه دهـد،    آزمـايی اش    ، او را قادر کرد که تا انتها به بازیِ خطرنـاِک زور            گرِد خود 
جه به شرايط بسيار پـيش از        با تو  تر از او   ، کمی منطقی  ی که هر کسِ ديگری    ي بازی
  .ها از ميدان به در شده بود اين

  .ها جاکردِن کوه به توانايی جابه. ايمان به خود
  .گری معجزهتوانايی به . ايمان به خود

  
و حاال بـه او عـزا را        . او به آدولف عشق را آموخت     . ساعت يازده و نيم خاموش شد     

  .توان انسانيت را بازيافت تنها با اين بهای دردناک است که می. آموزد می
شويم که چيزی به مـا        ی متوجه می  ي در لحظه . گيرد  دهد و باز پس می      خدا به ما می   

  .اش است گيری داده که در حال بازپس
  ...ها، موجودی عزيز و دوست داشتنی گی، استعداد، بچه گونه است در باب زنده اين

  .دين شدههای متوالی فوال دادن انسانيتم در جرياِن اين ازدست
  

ی به من وارد کرده که دارم بـرای تعـادل روحـی       ي های روحی   اين کتاب چنان تنش   
روم کـه هـر       ش می يها پيش دارم در موقعيت دو پسر پ         از ماه . شوم  خودم نگران می  
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ترسم که نقطه اتکـايم را از دسـت    می. گيرند  گر فاصله می  يد  کيازپيش از     روز بيش 
فطـرت    ودی که يکی بيش نيستند، يکی که پست       ی دو موج    بازگويی هرروزه . بدهم
. جـود   اعـصاب و مغـزم را مـی       !) ولی به چه قيمتی   (شود، ديگری انسانی شريف       می

نويسم که خواننـده آن را        صفحه در پی صفحه، چرا که رمان را به همان روندی می           
کردن هيتلـر مـشغولم کـه         اگر روز دوشنبه به تصوير    . دهم  خواند، خود را رنج می      می
را بـه  .  شنبه آدولف ـ هــ   زند، سه دارد و حالِ من را به هم می جی بر خود روا نمیرن

رود   زد، اما هربار برای هر کاری با کلـه مـی          يانگ  کشم که احترامم را برمی      تصوير می 
  .توی ديوار
ها را با هم قاطی نخواهم کرد، هرکدام جای خود را دارنـد، دوتـايی دارنـد                   هرگز آن 
  .برند ل میام را تحلي انرژی

  .ها يک نفرند و در خودم، آن
  

ام؟ ماراتنی بـه سـرعِت        چرا خودم را به اين سرعت و حرارت مجبور به نوشتن کرده           
دهم؟ چرا هرگز سـرم       چرا حتا به خودم يک روز هم استراحت نمی        . ی صدمتر   دونده

  کنم؟ را بلند نمی
  کنم؟ ام تنبيه می آيا دارم خودم را برای تنبلی

  .ب برای برونو اقرار کردمچيزی که امش
  :از من پرسيد

نويسی، داری بـه   موقعی هم که نمی. شوی  هرگز متوقف نمی که  ــ کدام تنبلی؟ تو     
. کنـی   و تو فقط برای نوشتن مطالعه می      . کنی  چه که بعداً خواهی نوشت فکر می        آن

  .کنی دائما داری کار می: نتيجه
 چند هفته يـا     ...من چه دور است   کنم از     چه حس می     ولی آن  ...شايد حق با اوست   

بـرد، بـه نظـرم چـه کـم       قدر هم که تحليلم مـی   چند ماهی نوشتن در سال، هر چه  
  ...آيد می
  

هـايم روی کـارم خـم شـده      خواننده هرگز نخواهد دانست چه اشباحی از روی شانه        
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تال، پيکاسو، انـشتين، چرچيـل، شـونبرگ،        سلنی ريفن : بودند تا به درون کارم بخزند     
  . همه را با تکان دستم از خودم دور کردم...يگاوتسان استف

  .کتابی هم از آن چيزهايی که ننوشتم هست
  

  .ديگر تحمل هيتلر را ندارم
، هاش، براي آن چيزی کـه شـد         کارانه  ، برای سياست جنايت   سابقنه تنها مثلِ    

بربری منجی با يقين به اين که همواره حق با اوست، از او متنفرم، حـاال بـاز                  
ها قبل برايم درسـت       ی که از ماه   ي گی  تر از او متنفرم برای خاطر زنده        م بيش ه

  .کرده
  

  .ی هستم که او را بکشمي در آرزوی لحظه
  

 کرد نابودش کنـد، بـه گئـورگ     کنم که اراده م می ياين کتاب را به اولين انسانی تقد      
ان را بـه  السر، اين آلمانیِ ساده و بی آاليش که پيش از هرکسی فهميد پيـشوا جهـ          

  .برد سمت نابودی می
  .کنم  تقديم می»تروريست«بله، کتابم را به اين 

  
نويسم و    بخشيدن به انسانی می     چهارصد صفحه برای حيات   : بخش  پارادوکسی لذت 

  .کنم سپس آن را به قاتل همان شخص تقديم می
  

ی   همـه : دهـم   ام را تغيير مـی      برای آخرين بخش کتاب، روشِ ترکيبی     : گيری  نتيجه
صبرانه   ديگر تحملش را ندارم، بی    . نويسم  فصول مربوط به هيتلر را بدون انقطاع می       

  .ی هستم که محو شودي منتظر لحظه
آيـد، داسـتانش را بعـدها     مـی . چه به سر آدولف ـ هــ   دانم  هرچند که پيشاپيش می

  .نويسم، نه در لحظه می
  .برم اگر نه اين کتاب را هرگز به پايان نمی
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سـريع، يـک گلولـه در    ! اوه، نـه  … , Ach, nein... !ه با هيتلـر گی روزمر زنده
  .اش جا بدهيم جمجمه

  
رفـتن    ام، موقـع راه     دهند که خيلی سـاکت شـده        آيا فکر خوبی بود؟ به من تذکر می       

جا که شخصيت داستانم چنـين        توضيح دادم از آن   . هايم خم هستند    لنگم و شانه    می
ن که مثل او باشم هـدايتم       يآگاه به سمت ا   ترديد تقليدی ناخود    خصوصياتی دارد، بی  

  .کند می
  روم؟ به کجا می
  .مثلِ او. ام حرف شده ساکت و بی

  .مثلِ او. کند زانوهايم درد می
  .مثلِ او. دهم به واگنر گوش می

  .مثلِ او. اشتياقی به معاشقه ندارم
  .مثلِ او. کنم ديگر دوستی نمی

  روم؟ به کجا می
  

  .اش پرداختم گيری تنها به تشريح تصميم. مچيزی از آن نگفت. هالوکاست
  

را ابـداع   » حل نهايی   راه«ی که هيتلر طرحِ     ي پس از چهار روز کارِ شديد، باالخره صحنه       
  .ام ی که انجام دادم راضیي ر است، اما از کار ادبیيناپذ تحمل. کند، تمام کردم می

  .خوابم بد و کم می
  

. ده، اما خودش وجودم را تسخير کرده      حتا يک ثانيه هم عقايدش به من سرايت نکر        
ام، در حالِ گذار از شور و هيجان به خشم، پيکری سراسر درد، زير             پير و افسرده شده   

  .تر از سقِف يک پناهگاه فرماندهی نظامی است آسماِن بالتيک که سقفی کوتاه
  

  .گيرم وقتی بکُشمش، پيکر خودم را پس می
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  :با ديدن من همه با شوق فرياد زدندها  امشب وقتی سر ميز شام رفتم، بچه

  !ــ خب ديگه، کُشتيش
  .با لبخندم همه حدس زده بودند

  .اند گويند خيلی نگرانم بوده به من می. باالخره غذايی با نشاط
  

  .کنم می. خودم را وقف آدولف ـ هـ
 را بـه صـحنه      ميهمان و   تنوع اسرار آميز  های    نامه  در مقابل سفر به کانادا که نمايش      

های راديـو و تلويزيـونی، را دارم؛    ها، برنامه اند، معرفی کتابم، ديدارها و مصاحبه      دهآور
  .ترسم وقت کم بياورم می

  .اميدورام پيش از سفر کارم را تمام کرده باشم
  

طورجـدی   پردازیِ جغرافيـايی ـ سياسـی بـه      اين افسانه...قرن بيستمی بدون هيتلر
 را متوجه خودش کرده، هرچند که خواننـده         ام  هاست انديشه   مشغولم کرده است، ماه   

  .نتيجه را در چند خط ساده داخل اين رمان خواهد ديد
گرا و متکی      از رژيمی راست   چيزی غير توانست    های سی نمی    از نظرِ من، آلمان سال    

همه، بدون شخـصيتی چـون هيتلـر جنـگ دوم جهـانی رخ           بااين. به نظاميان باشد  
گذاشتن مجدد پيمان ورسای، اشغال رنـانی،         مباحثه   به بعد از . کنم  داد؟ گمان نمی    می

ترديد با جنگ کوتاهی عليه لهستان بر سر داالن دانتزيگ، ديگـر جنگـی                آلمان بی 
بقيه ــ اشغال اتريش، چکسلواکی، فرانسه ــ تنها نشانگرِ روحيـاِت هيتلـر             . کرد  نمی

ر از  يناپـذ   ی جـدايی    ونهالبته بدوِن اشاره به عناصر بيمارگ     . یاست و نه روحياِت آلمان    
 بـه   هالوکاسـت . ها و مـسيحيت     ها، معلول   شخصيت هيتلر، نفرت از يهوديان، کولی     

کـاری    يابـد؛ البتـه بـا هـم         ام، فقط به او ارتبـاط مـی         طريقی که در کتابم نشان داده     
 هولنـاک را بـه آلمـان        »حل نهـايیِ    راه« شدند، اين     هايی، که ماهرانه مرعوب       بزدل

  .ی برای تهديد آلمان پشتش نگه داشتي جنازهاو . تحميل کرد
ی   بايست که افکار عمومی جهانی پس از پايان جنـگ، بـا مـشاهده               می: طنز تاريخ 
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هـا پـيش تقاضـای        گورهای جمعی، دگرگون شود تا دولـت اسـرائيل کـه از مـدت             
بی هيتلر اسرائيلی هـم     . تشکيلش وجود داشت، بتواند صورت واقعيت به خود بگيرد        

زدن کمـرم     طنـزی کـه موجـب يـخ       . او کاتاليزور صهيونيسم شد   . داشت وجود نمی 
  ...شود می
توانم جلوی خودم را بگيرم که فکر کنم که بدون هيتلر و احساساتی               همه، نمی   بااين

و برخی مواقع   ی  ي شده در اثر دهشت حادث، اسرائيل با چنين شتاب و عجله            تحريک
  ...شد  در فلسطين بنا نمی منطقه توجه به مردمان بومی ساکن اين تا اين حد بی

. آفريند احساسی که خشونت می. بخشد  احساسی که به عقايد قدرت می...احساس
دهد و بـه همـين ترتيـب قربانيـانی            احساسی که ما را همواره کنار قربانيان قرار می        

  .آفريند نوين می
يـابيم،  رسـی ب    های نوين دسـت     دهد برخی مواقع به انديشه      اگرچه احساس اجازه می   

  ...بايد از احساس دوری گزيددر سياستد.  نيستدرست احساس
  

. کـا مانـده بـود     يترديـد در همـان آمر       کـا بـی   يدر اين قرن بيستم بدون هيتلـر، آمر       
مـسلک، مـضحک، فولکلوريـک، برايمـان خيلـی صـميمی و               افتاده، شهرستانی   دور
هان غـرب   ی ج   دهنده  نه نجات . بود، درست مثل پسرعمويی روستايی      چسب می   دل
 که بربريـت نـازی بـه فرارشـان           تمام مغزهای اروپايی  . شد و نه يقيناً ژاندارمش      می

. بود   می پاييناش خيلی     گان جايزه نوبل    داد، رقم برنده    واداشته بود را در خود جا نمی      
کـنم کـه علـم و تکنولـوژی           ام بزنم، حتا ادعا مـی       ن که نيشتری به خواننده    يبرای ا 
ن که ــ چرا که نه؟ ــ يک فضانورد آلمـانی           يبود و ا    روپايی می رو بدون ترديد ا     پيش

  ...گذاشت قدم اول را روی ماه می
  

ی راه بر فراز اقيانوس اطلـس         کتابم را در ميانه   . کند  هواپيما به سوی کانادا پرواز می     
  .با چشمانی ُپر از اشک تمام کردم

  
پيـر ـ   .  را ناديـده بگيـرم  توانم نظر موافـق او  نمی. از کتاب خوشش آمده. برونو ـ م 
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  .اوف. خوشش آمده. طور هم همين. س
  .کنم خوانی می گيری دوباره کنم؛ فقط به قصد غلط من، به چيزی فکر نمی

  
ام،  داوری کـه مـن تـاکنون شـناخته     دو موجـوِد فاقـِد پـيش   . و پير ـ س . برونو ـ م 

ـ  کليشهی    ترين کسان در قضاوت، جدا و دور از هر انديشه           آزادترين و ويژه   ی، فقـط   ي
  .ها برايم کافی است ی آن آيا تنها عقيده! معرف خودشان هستند و بس

  ...تر بايد برگزينم تر و عادی پاافتاده تر، پيش دوستانی احمق
  

چنـان   شان هـم  صفحات متن در دست.: و سرژ ـ س . دعوای مفصل با ناتالی ـ ب 
  .فهمند ام را نمی چه کرده آن
وانست خالف چيزی که پيش آمد، فردی متفـاوت باشـد؛           ت  پذيرند که هيتلر می     نمی

هيتلر از نظر . به نظر ناتالی ـ ب . کشند هرکدام يک تز دترمينيستی برايم بيرون می
از نظـر   ! ). ايـن خـوِد زوالسـت     (شده بود که همين که بود باشد          ريزی  ژنتيک برنامه 

اين هم (بود اش برای چيزی که شد شرطی شده  هيتلر با دوراِن کودکی. سرژ ـ س 
نکتـه    بـه   نکته! شده  کاری  ی بتونه   انديشه! عجب وضعی شده  ! ). کايیيکاوی آمر   روان
ـا نـشان مـی       بـه آن  . دهـم   فلسفی به استدالالتشان پاسـخ مـی        نحوی  به دهـم کـه      ه

  .زمان هم به آزادی باور دارند و هم ندارند شان پايه در تناقض دارد، چرا که هم مباحث
کنند و باز هم بـه        وجور می   گيرند، خودشان را جمع      قرار می  وقتی مقابل تناقضاتشان  

  .نبايد کوشيد هيتلر را درک کرد: گردند شان برمی همان استدالل اوليه
  :گيرم نتيجه می

خواهيد باز از نو کسی پيدا شود، حتماً هيچ تالشی بـرای              اگر می . ــ حق با شماست   
  .فهميدن موضوع انجام ندهيد

مـان در رنـج از ايـن          دوستی. آورم  ها را درمی    ، من هم کفر آن    آورند  کفر من را درمي   
  .کتاب است

  .سنج نيست ادبيات در خود نکته
  .بايست عامل انگيزش مباحثه شود، در غير اين صورت ارزشی ندارد کتاب می
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  ديدرو، تو حرفم را قبول داری، مگر نه؟

  
ـ  حظاتی چهرهتوانند بپذيرند که هيتلر در ل نمی. و سرژ ـ س . ناتالی ـ ب  ی انـسانی  ي

  .هم داشته است
. هايش  گی  اش، معادل تقليل يک انسان است به يکی از ويژه           تقليل هيتلر به شرارت   

  .انجام همان کاری است که خود او با يهوديان کرد
  

طـور    و همـين  . ی هيتلـر    اصلِ انديشه : دادن خود   نشان  نمايی ديگری برای منزه     سياه
  .گويند  سخن میی کسانی که از هيتلر انديشه

  
  .منزه نمودن بشريت با حذف هيتلر

  . نبوده استیتو گويی بشريت خصوصا انسان
  . رمانم را عالقمندانه به نشر سپرد1آلبن ميشل

  . آدولف ـ هـ: ام به دلش ننشسته رسد تيتر پيشنهادی تنها به نظر می
  .دکن ام، معذبم می ی تيتری که کتاب را با آن عنوان نوشته بحث درباره

  .بايد دنبال تيتر ديگری باشم
  .کنم  فکر میسهم ديگریبه 
  

درسـتی مطـرح      او بـه  . ترم کرد   گان آلبن ميشل مصمم     برخورد يکی از خواننده   
خواهد بود اگر عنـوان کتـاب را بـه هيتلـر            نداری صرف      جانب  آيا اين  کرد که 

  مجازی اختصاص بدهم؟
در پاسخ بـه همـين      لِ کتابم نيز    دهم و ک    از همان اولين روز به اين سئوال پاسخ می        

د بـر روالـی فلـسفی و        يـ ی در کار نيـست، بلکـه تأک       ي داری  هيچ جانب . سئوال است 

                                                 
 .مـ . انسوی ناشر فرAlbin Michelـ 1
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در . آدولـف ـ هــ   . پـردازم  من تصويری دوگانه از فـرد مـی  . نگرشی اخالقی است
. که هيتلر واقعی به شناخت خود واقف نيست         وجوی درِک خود است، درحالی      جست

کـه   آيد، درحالی ها در درون خود نائل می و شناخت دشواریبه پذيرش . آدولف ـ هـ 
مداوا شـده و گـشاده بـه    . آدولف ـ هـ . دهد ی جا میي ها را در انتهای حفره هيتلر آن

ی روابـط     هـای عـصبی، همـه       که هيتلر، غـرق در واکـنش        رامون، درحالی يای پ يدن
کـه هيتلـر بـه     پذيرای واقعيت اسـت، درحـالی  . آدولف ـ هـ . گسلد اش را می انساني

آدولف . پردازد  بيند به نفی آن می      ن که واقعيت را خالِف تمايالت خود می       يمحض ا 
آدولـف ـ   . شود که هيتلر پيشوا، خدايی زنده، می گيرد، درحالی حقارت را فرا می. ـ هـ
  .کند تا از نو آن را بسازد ؛ هيتلر ويرانش میگشايد خود را بر جهان می. هـ

، زيـرا نـه     سهم ديگری . های تيتر دومم را موکد کنم        که مزيت  حاال، عميقاً مشتاقم  
ـ  تنها گويای مضمون کتاب است، بلکه انديشه       تـداومِ  : ی بـر ابعـاِد اخالقـی اسـت        ي

  .، فرار از ديگری بودن نزد هيتلر. ديگری بودن نزد آدولف ـ هـ
  

يازده و  خواهرلوسی، ساعت   . در اين رمان زنان بودند که نور روشنايی به من تاباندند          
  ...نيم، سارا

  
برای مدتی بـيش از يـک     . ناشرم متن را برای بازخوانی در اختيار چند مورخ گذاشته         

ام،   جا که هيچ خطـايی نيافتنـد، دلخـوری          ولی، از آن  . هفته حسابی توی ذوقم خورد    
  .سرعتی که پديدار شده بود، از ميان رفت همان به
  

  :به من گفتن که متوجه موضوع کتابم شد، ييکی بعد از ا
فرويد و خـدا در     . گيريد  رسد که شما خدای موضوعاِت حال       ــ عجب، بابا به نظر می     

، اغما آزاده، با موضوعِ اخالقيات، در 1 پيالت.ی خودخواهان فرقه در   1 َمنَيت .ميهمان
                                                 

هـا بـراي تبيـين        ، وجدان و تغييـرات آن     »من«يي فلسفي مبتني بر        نظريه Solipsismeـ  1
در ادبيات قرن هجدهم اين    . ها واقعيتي در حد رؤيا دارند       »من« در اين انديشه ديگر      .جهان

  . مـ. شود معرفي مي) خودخواهي (égoïsme زير عنوان نظريه عموماً
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  .2مسيو ابراهيم در اسالم، هتلِ دو جهاندر 
  .به خود لرزيدم

  :اضافه کرد
  !اند ان را تا حاال نگرفتهــ با اين کارها حال خودت

  .من نه. خنديد
  .قدر نترسيده بودم  تا حاال اين...اگر اين دفعه باشد چی

  
 بودن يک کتاب چه معنايی دارد؟ فقط نويسنده است که آن            »ناموفق« يا   »موفق«

  .تواند اهدافش را در نتيجه مشاهده کند فهمد چرا که می را می
بعد از اين اگر کسی خوشش بيايـد يـا          . ام  يان برده ام را به پا     از نظر خودم، من پروژه    

کامالً متوجه هستم که درواقع . نيايد، زياد برايم مهم نيست، چرا که هدفم اين نبوده
مزاحم   مواقع  ی برخی ي دهم که قصد دارد انديشه      ی متوقع را مخاطب قرار می       خواننده

  .را با هم به اشتراک بگذاريم
شـده در آن      ی طـرح    ضر به پذيرش کتاب با انديشه     حوشِ خودم حا    و  کسانی در حول  

  .حيف. نيستند
  

 که نپـذيريم کـه جـانی و         زمانیتا  . نوشتن اين کتاب بسياری چيزها به من آموخت       
شـرور کيـست؟   . کنـيم  گی می شرور در ذاِت خودمان است، با دروغی پارسايانه زنده       

ت؟ فردی کـه در     کار کيس   جنايت. کند  وقت اشتباه نمی    کسی که از نظر خودش هيچ     
الزامـاً، هـر دو شـيب را در خـود دارم،            . رفتارش موجوديت ديگران را در نظر نـدارد       

                                                                                                
 پـس  36 تا 26هاي  ي سال يه و فرماندار روم در يهوه در فاصله شوالPilate (Ponce)ـ 1

نمودنِ عيسي مـسيح را    بر اساس انجيل، او همان شخصي است كه حكم مصلوب       .از ميالد 
 او را در حـال شـستن         عمومـاً  .بر اساس پيشنهاد شـوراي عـالي يهوديـان صـادر كـرد            

  . م ـ.ذارندگ  به نمايش مي از خود، مسئوليتسلبي  هايش، به نشانه دست
 »آقاابراهيم و گُل كتابش«نگار با عنوان  برگردان فارسي اين كتاب را انتشارات بازتابـ 2

  .است» قرآنهاي  آقاابراهيم و گُل« عنوان اصلي كتاب . منتشر كرده است83در سال 
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  .توانم ليز بخورم می
اگر خود را انـدکی     : ام را توسعه خواهم داد      کاری  ی اين کتاب، حس گناه      بعد از تجربه  

خراشـمش،    کنم، ديگـر از ايـن حـس فـرار نخـواهم کـرد، مـی                 مقصر احساس می  
  .پذيرمش کنم، می اش می يینما بزرگ

هـای سـهل و سـاده احتـراز           ازپيش از عقايد و ايـده       ی اين کتاب، بيش     بعد از تجربه  
دهـی   هدفی واحد، انديشه نيست، کاريکاتور است، تقليـل يافتنِ يک شر، از  . کنم  می

  .ايراِد اتهام استها،   بر پديدهيافتنِ توضيحیاست، به جای 
ی کسانی را که انگشت اشـاره بـه سـمت دشـمنی               هی اين کتاب، هم     بعد از تجربه  

  .گيرند، مورد ترديد قرار خواهم داد می
  

  .تواند رخ نمايد هيتلر حقيقتی پنهان در عمق ماست، که هر لحظه می
  

چه کسی مرا   . يادداشتی در بطری را به دريا سپردم      . خانه سپردم   من کارم را به چاپ    
   چه کسی پاسخم خواهد داد؟خواهد خواند؟ چه کسی من را خواهد فهميد؟

  اريک امانوئل اشميت
  
  

  
  

 


