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بگذرانیمناگهان هوس  قصرهاي زیادي را در  .  کردیم غروب و شب را در یک قصر 

از سبزي گمشده درگستره اند سازي کرده صورت هتل باز فرانسه به اي از زشتی  ؛ چهارگوشی 
از باریکه سبزي بی اي عظیم از  ها بین شبکه ها و پرنده ، درخت ها راه ؛ مجموعه کوچکی 

، توي آینه متوجه ماشینی در پشت سرم  کنم ندگی میطور که دارم ران همین.  ها راه بزرگ
خواهد پرواز  زند و ماشین انگار از فرط عجله می راهنماي چپ ماشین چشمک می.  شوم می

ت مثل باز شکاري که در کمین لحظه  راننده دنبال فرصتی است که از من جلو بزند.  کند ، درس
گنجشک باشد   . مناسب براي شکار 

این .  شود هاي فرانسه کشته می هر پنجاه دقیقه یک نفر در جاده «:  گوید می»  ورا «همسرم 
ا می و ها را که دارند دور دیوانه هایی هستند که وقتی کسی  ها همان آدم این!  گردند ببین بر م

ت جلوي چشمشان در خیابان کیف پیر ،  کار باشند ، خوب بلدند محافظه زند زنی را می درس
  .  » رود نشینند ترس یادشان می میولی وقتی پشت فرمان 

د  ، فقط می  مردي که پشت موتورسیکلت قوز کرده :  ؟ شاید باید بگویم چه بگویم توان
او خود را به برشی از زمان آویخته که .  هوش و حواسش را روي این لحظه پرواز متمرکز کند

استمرار زمان گریخت.  هم از گذشته و هم از آینده جداست و از چنگ  ن مانده.  ها به .  بیرون زما
،  در چنان وضعی او دیگر چیزي درباره سن خود.  عبارت دیگر در حالت جذبه قرار گرفته

و در نتیجه ترسی هم ندارد هایش نمی ، بچه هایش و نگرانی همسرش چرا که ترس ریشه .  داند 
نیست از چیزي بترسد در آینده دارد و کسی که از آینده رها است   .  ، الزم 

است که انقالب فنی براي بشر به ارمغان آورده از جذبه  بر خالف .  سرعت شکلی 
و  او باید مواظب تاول.  ، یک دونده همواره در بدن خود حضور دارد سوار موتورسیکلت ها 
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ر  او حین دویدن.  تنگی نفس خود باشد ر موقع دیگ از ه ، وزن و سن خود را به یاد دارد و بیش 
اشین  آگاهی داردبر خود و زمان خود  به دست م ، اما وقتی که انسان اختیار سرعت را 

به دست سرعتی غیر.  افتد ، دیگر جسم وي از بازي بیرون می سپارد می جسمانی و  خود را 
ارد مادي می غیر   .  ، سرعت جذبه ، خود سرعت سرعت ناب.  سپ

است غیر ز سی سال پیش ا.  ، و آتش جذبه شخصی بودن سرد تکنولوژي چه ترکیب غریبی 
اروتیسم بود و با شیوه زنی آمریکایی را به خاطر می اي جدي و  آورم که انگار کارگزار 

اً نظري (متعهدانه  اي  کلمه.  کرد برایم درباره آزادي جنسی سخنرانی می)  و در عین حال صرف
ش کی.  ، چهل بار شد من شمردم. ، کلمه ارگاسم بود برد که او در توضیحاتش به کار می

تنزل .  بخش آسانی لذت آئی به جاي تن کار.  طلبانه در زندگی جنسی گرایی آسان سود.  ارگاسم
، که  ترین زمان ممکن از آن عبور کرد تا انفجار جذبه بازي تا حد مانعی که باید در کوتاه عشق

است؟ . تنها هدف عشق و حیات است میسر گردد از میان رفته    چرا لذت آهستگی 
ا  هاي تصنیف ، قهرمان هاي قدیم گرد  آن دورهکجایند!  آه هاي مردمی که از آسیابی ت

ها هم  ؟ آیا آن کردند کردند و شب را در فضاي باز سحر می آسیاب دیگر را به گردش طی می
المثل چکی  ؟ یک ضرب ها و در یک کالم طبیعت ناپدید شدند ، دشت ها زار زمان با چمن هم

ا تماشاگران پنجره خداوند آن «:  کند اي توصیف می هتن آسانی آنان را با استعار     . » اند ه
د است شود و سعادت کسی که تماشاگر پنجره خداوند است دچار مالل نمی ن .  من در جها

گی تبدیل شده و فرق میان این دو بسیار است بیکار ،  کاره مأیوس است فرد بی:  ما آسودگی به 
نبال تح است و همواره به د   .  کند بودش را احساس می رکی است که کمدچار مالل 

اتوموبیل را می به آینه پشت نظر می و .  بینم اندازم و باز همان  ترافیک مانع از این است که ا
ننده زنی نشسته است.  بتواند از من سبقت بگیرد ار را چرا مرد مطلب جالبی براي وي .  در کن

ن نمی کند نقل نمی ي ز اشین  ردگذا ؟ چرا دستش را روي زانو ننده م ؟ در عوض دارد به را
رد را نوازش .  راند تر نمی دهد که چرا سریع جلوئی دشنام می زن نیز در این فکر نیست که م

  .  گوید راه مرد در حال راندن است و او هم دارد به من ناسزا می در درونش او هم هم.  کند
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ا یک قصر واقع در حومه شهر، من به سفر دیگري  که دویست سال پیش ، از پاریس ت
نخستین بار است که .  با همراهی شوالیه جوان»  ت «سفر مادام .  کنم صورت گرفت، فکر می

د و آن فضاي غیر آنها این ها را در بر  توصیف شهوانی که آن قابل قدر نزدیک به هم هستن
ر حرکت درشکه تاب م هاي آن بدن.  ، از آهستگی ریتم ناشی شده است گرفته خورد  یها در اث

  .  شود ، و داستان آغاز می ، و بعد با رغبت  هوا ابتدا بی.  یابد و با هم تماس می
    
    
    
٢   

له شبی به تئاتر می زاده نجیب:  کند ویوان دنون داستان را چنین نقل می نام  (رود  اي بیست سا
لیه.  ) کنم و عنوان او مشخص نشده است اما من او را یک شوالیه تصور می  در لژ مجاور شوا

از »  ت «مادام .  ) » ت «مادام :  در داستان تنها حرف اول نام او گفته شده است (بیند  بانوئی را می
لیه می.  باشد دوستان کنتسی است که معشوقه شوالیه می از شوا از پایان  او  خواهد که پس 

ن متعجب می.  راهیش کند نمایش تا خانه هم ن از این رفتار صریح ز اً که از  دشو جوا ، خصوص
، در این جهان اسرار نام  ما نباید نام او را بدانیم ( با یک مارکی هم خبر دارد»  ت «رابطه مادام 

نیست     . ) بردن از اشخاص ممکن 
ا خواه جوان نمی ت ام ي  باره خود را در درشکه خواه یک نا داند موضوع از چه قرار اس ا

از یک سفر راحت و دلپ.  یابد نشسته در کنار بانوي زیبا می ر  نشین س  ، درشکه در خارج شه
    . آید  می به استقبال شان»  ت «کند و همسر ترشروي مادام  هاي قصري توقف می در مقابل پله

اجازه مرخص شدن می ها سه نفري با هم شام می آن و  خورند و سپس شوهر  ن د خواهد و آ
  .  گذارد را تنها می

به یک شبی.  شود شب آن دو آغاز می شبی . شبیه است ) ١(  » اي لته سه تابلوي « که فرمش 
ارك قدم می.  اي مرحله چون یک سفر سه نها ابتدا در پ ي  زنند آ ، سپس در یک آالچیق عشقباز

اتاق مخفی در داخل قصر به عشق می د و باالخره هم در یک    .  دهند بازي ادامه می کنن
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اتاق خود در آن سرسراشوالیه موفق .  شوند سحرگاه از هم جدا می پیچ  در هاي پیچ به یافتن 
د  جوان می.  شود رو می به گردد و آنجا در نهایت تعجب با مارکی رو می ، به باغ بر شود نمی دان

ا  مارکی که درست همان موقع وارد قصر شده.  است»  ت «که مارکی معشوقه مادام  ، با او ب
»  ت «مادام :  دهد وز را برایش توضیح میکند و علت آن دعوت مرم روئی برخورد می خوش

ا سوء» بدل«احتیاج به یک  از بین برود ظن داشته ت ارکی  به م مارکی اظهار .  هاي شوهرش نسبت 
از این که نقشه با موفقیت پیش رفته و سر خوشحالی می لیه جوان می به کند  گذارد که  سر شوا

راًً نقش مضحک معشوقه دروغین را بازي کرده است     . اجبا
ي که  ، با درشکه ، سخت خسته است جوان که پس از سپري کردن یک شب عاشقانه ا

ارش می اریس باز گذارد مارکی در اختی   .  گردد می به پ
جاي نام .   منتشر شد١٧٧٧در سال ) ٢(»  فردا روز بی «این قصه نخستین بار تحت عنوان 

اسرار ر  (گرفته بود .  ر . د . و . گ . د . آمیز م نویسنده را شش حرف  به س آخر در جهان رمز و راز 
 . ) بریم می

 MonsieurDenonGentilhomme"شود فرض کرد که حروف فوق مخفف  می

Ordinarie du Roi"بوده است  . 

ا تیراژ بسیار کم در سال  الً ناشناس و ب  صورت ١٧٧٩ چاپ مجدد کتاب به صورت کام
از آن هم به نام نویسند باز هم در .  ه دیگري تجدید چاپ گردیدگرفت ولی یک سال پس 

   . کتاب مزبور تجدید چاپ شد١٨١٢ و ١٨٠٢هاي  سال
از قریب  ١٨۶۶سرانجام کتاب در سال .  ولی نام واقعی نویسنده کماکان نامعلوم بود ، پس 

رده فراموشی به   که  نیم قرن    دنون  ویوان آن زمان به از .   شد  بار دیگر چاپ ،   بود  شده  سپ

ــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ  ـــ
 . )Triptych(مجموعه نقاشی متشکل از سه تابلو  -١
  .Point de lendemain:  نام کتاب -٢
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ا شهرت روز و در سده م ه شد  بی که به امروز این .  افزونی یافت نسبت داد اثر جزو آثار اد
 . شود ، شمرده می گر هنر و روح قرن هژدهم هستند بهترین نحو نمایان

   
 

   
٣   

ر  (جویانه  اخالقی به زندگی لذت  در زبان روزمره به گرایش غیر گرائی اصطالح عیش اگ
اپیکور نخستین .  البته که این تعریف درست نیست.  شود اطالق می)  کارانه نگوئیم فساد

ن سعادت سخت بد پرداز بزرگ لذت نظریه ت به ممکن بود لذت را کسی .  گمان بود ، نسب
    . برد تواند احساس کند که رنج نمی می

است که اهمیت بنیادي دارد این فرض، در عیش بنابر انسان در صورتی .  گرائی رنج 
مند خواهد از آن سعادت از خود دور نماید ولی  اً   لذتجا که بود که بتواند رنج را  جوئی غالب

ا لذت تر رنج به بار می بیش اپیکور توصیه می ، آن آورد ت و  کند چه  ا احتیاط  ، لذت بردن توأم ب
    . داري است خود

انسان به جهان پر درد و رنجی :  انگیزي است حکمت اپیکوري مبتنی بر سرنوشت غم
و  تمادبرد که یگانه ارزش بدیهی و قابل اع کم پی می شود و کم پرتاب می ، لذتی است که ا

بتو کند خود  اشد اند احساس  ر قدر هم که ناچیز ب ي  اي آب گوارا جرعه:  ، ه ، نگاهی به سو
  .  و یا نوازشی)  به سوي پنجره خداوند (آسمان 

    . کند ، تنها متعلق به فردي است که آن را تجربه می ، چه کم و چه زیاد لذت
از عیش لی فیلسوف حق دارد  با وجود .  ، انتقاد کند ل آن که ریشه در خود داردگرائی به د

ن نیست گرائی در خود این به نظر من پاشنه آشیل عیش ن آ است که به  مدار بود ، بلکه در این 
اشتباه از من باشد و اي (آبادي است  نحوي مذبوحانه ناکجا در واقع من .  ) کاش در این مورد 

www.ParsBook.org



Ketabeparsi.bolgfa.com  ــــمیالن کوندرا   / آهستگی ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  8  ـــــــ

اي که  ترسم زندگی فتنی باشد و مییا گرائی دست شک دارم که کمال مطلوب عیش
  .  ، با طبیعت بشر سازگار نباشد شود نمون می گرائی ما را بدان ره عیش

ر  ، لذت در قرن هژدهم از آن که غبار اخالق از آن زدوده شد وارد عرصه هن جوئی پس 
 نامیم و ریشه در تابلوهاي می) Libertine( چیزي متولد شد که ما آن را لیبرتین.  گردید

به همین دلیل .  دارد»  چارلز دوکلو «جوان و »  سادم سر بیلون «هاي  و نوشته»  واتو «و »  فراگونار «
، دوست  توانست او اگر می.  کند است که دوست جوان من ونسان آن سده را ستایش می

من با نظر .  را بنشاند»  ساد دو مارکی «رخ  ، تصویر نیم داشت به جاي نشان داخل کتش
ا می یشستا دانم درکم  هرچند می (خواهم این را هم اضافه کنم  آمیز وي موافق هستم ام

، بلکه در تجزیه و تحلیل  گرائی که عظمت واقعی هنر آن دوره نه در تبلیغ عیش)  نخواهند کرد
ت که من معتقدم .  آن نهفته است ت به همین علت اس  Les(»  هاي پرگزند بستگی دل «درس

Liaisons dangereuse ( از بزرگ » شودرلو دالکلو «اثر هاي تاریخ  ترین داستان ، یکی 
  .  است

به شخصیت اما  ت یافتن به لذت هستند  ل  هر هاي این داستان پیوسته در تالش دس حا
، بلکه میل به غلبه کردن  شود که انگیزه واقعی آنها نه نیل به لذت خواننده به تدریج متوجه می

ا براي این کو ساز.  است بیافرینند ك نمیه ي را اعالم  شوند که لذت  ، بلکه براي این که پیروز
ناپذیر  اي نامرئی و گریز ، به گونه کننده بود جدي و سرگرم چه در ابتدا یک بازي غیر آن.  کنند

 . شود می به نبرد مرگ و زندگی تبدیل

  گرائی چیست؟   اما وجه مشترك نبرد و عیش
  .  » چه به جنگ ارتباط داشته باشد کاري نیست آن دمند را با هرانسان خر «:  نویسد اپیکور می 

توانست با  ، نمی یعنی شکل نامه»  هاي پرگزند بستگی دل «شیوه نگارش انتخاب شده براي 
ا می خودي این شکل به.  گزین شود شکل دیگري جاي و به م است  چه  گوید آن خود گویا 

براي منتقل .  اند که بعداً براي ما نقل کنند ه کرده، از آن رو تجرب اند ها تجربه کرده شخصیت
    . ، اعتراف کردن و نوشتن ، ارتباط برقرار کردن کردن
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ز نقل می ن همه چی ت  رس ترین وسیله در دست ، نزدیک شود در جهانی که در آ اس ، اسلحه 
  .  ، آگاه شدن ترین حادثه آفرین و مرگ

فرستد که  اي به نیت جدائی می ه فریب داده نامه، به زنی ک ، والمون قهرمان داستان مزبور
ن می رد شدن ز ز مرتویل.  گردد سبب خ و  ، بانویی از دوستانش نامه را مارکی ، کلمه به کلمه به ا

، نامه سري والمون را به  بینیم که مرتویل به قصد انتقام در ادامه داستان می.  دیکته کرده است
ب والمون.  دهد رقیب وي نشان می و والمون کشته میشود  او را به دوئل فرامیرقی پس .  خواند 

ز مرتویل آشکار می هاي خصوصی نگاري ، نامه از مرگ او و سر اش با مارکی ز  شود  انجام مارکی
  .  رساند ، بدبختی و انزوا به پایان می زندگی خود را در حقارت

گوئی همه در .  ماند در این داستان هیچ چیز به صورت رازي ویژه میان آن دو باقی نمی
ئی تقویت می درون صدف عظیم پر شود و به صدائی  آوائی جاي دارند که در آن هر صدا

    . گردد پایان و متعدد تبدیل می هاي بی فرعی با طنین
به گوشم بچسبانم ، صداي غرش ابدي امواج  در کودکی شنیده بودم که اگر صدفی را 

ادا »  الکلو «اي که در جهان  کلمه که هر مان گونهدرست به ه.  اهم شنید دریا را از آن خو
    . اهد شد ، تا ابد شنیده خو شود می

؟ یا شاید انسان بی  هاي بهشت لذایذ است ؟ آیا آوا ها از آن قرن هژدهم است آیا این آوا
،  طنین ؟ یک صدف پر طنینی زیسته است که خود بداند همواره در درون چنان صدف پر آن
خود را  «:  گفت گاه که می کرد آن یزي نیست که اپیکور به شاگردانش توصیه میحال چ هر به

  !  » عیان نکنید
    
    
   

  
   
 
  

www.ParsBook.org



Ketabeparsi.bolgfa.com  ــــمیالن کوندرا   / آهستگی ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  10  ـــــــ

  
  
  
۴   

است  مردي که در دفتر هتل کار می ر از آن پر محبت (کند آدم مهربانی  چه در این شغل  ت
ل پیش هم آن.  ) معمول است و به یاد دارد که ما دو سا ن میایم و خ جا بوده ا ردارما د که از  ب کن

خنرانی براي انواع سمینار.  است ها تغییر کرده آن زمان تا به حال خیلی چیز ها در  یک تاالر س
کاوي ما را  مورد اخیر کنج.  نظر گرفته شده و نیز یک استخر شناي خوب ساخته شده است

ارك دارد ع هروي روشنی که پنجره از را.  کند تحریک می .  کنیم بور میهاي بزرگ رو به پ
ي شده هاي عریض انتهاي راهرو به استخر بزرگ کاشی پله اي منتهی  اي با سقف شیشه کار
    . شود می

  .  » خانه کوچک بود جا یک گل دفعه قبل این « : کند که آوري می ورا یاد
ارك ترك می هایمان پس از بازکردن چمدان     . کنیم ، اتاق را به قصد پ

ز آنس هاي متوالی سر تراس ه رود  ب ا کنار ئین امتداد می»  سن «جا ت ن جا .  یابند در پا زیبائی آ
و تصمیم می ما را تحت تأثیر قرار می ي بکنیم روي طوالنی گیریم پیاده دهد  د دقیقه بعد به .  ا چن

  .  گردیم برمی.  شوند ها با سرعت رد می اتوموبیل.  رسیم اي می جاده
لباس خوب به ت ي  گوئی مراسم بزرگ.  ن دارندشام عالی است و همه  داشت دوران سپر

    . زند اي است که خاطره آن در زیر سقف سالن موج می شده
.  خواند ها با صداي بلند آواز می یکی از بچه.  اند در کنار ما زوجی با دو بچه خود نشسته

ز آن پیشخدمت سینی به دست ادر نگاهش را به پیشخدمت دو.  شود ها خم می ، روي می و م خته 
است که او بچه را ، روي صندلی رفته و صدایش  ، که مغرور از مورد توجه همگان بودن منتظر 

لبخند رضایتی گشوده می.  ، تحسین کند تر کرده را هم کمی بلند   .  شود چهره پدر با 
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سیر و راضی .  خوریم ، اردك و دسر مخصوص رستوران را می شراب بوردوي عالی
    . مان باشد که چیزي مایه نگرانی ؛ بی آن شویم مشغول گپ زدن می

    . کنم تلویزیون را روشن می.  گردیم می به اتاق خود بر
اما همه سیاه و مردنی هستند.  ها هم بچه باز ا .  این بار  است ب اقامت ما در قصر مصادف 

ال ، که حا ، هر روز تصاویري از کودکان یک کشور آفریقائی در پی هاي پی زمانی که هفته
اتفاق افتاده ها حد همه این ( شود ، نشان داده می آورم اسمش را به یاد نمی ،  اقل سه سال پیش 

ا را به یاد داشت شود همه اسم چطور می ا  بچه.  ؛ کشوري دچار جنگ داخلی و قحطی ) !؟ ه ه
و بی ن دور کردن مگس رمق چنان نحیف  ن  هایی را که روي صورت اند که حتی توا شا

  .  ، ندارند نشینند می
  .  » ؟ میرند ها هم نمی مگر در آن کشور پیر« :  پرسد ورا از من می

لیون آن.  وجه هیچ به.  نه ها فاجعه گرسنگی  چه در مورد این قحطی جالب است و آن را از می
ن  کند ها دچار شده متمایز می دیگر که کره زمین به آن است که قربانیانِ آ ت همین نکته  ، درس

    . ندا همه کودك
ل ندیدیم که رنج ببرد ما در تلویزیون حتی یک آدمِ بزرگ ي که  سا ن هم با وجود ، آ

ت براي پی بردن به همین نکته ه بودند درس ، هر روز اخبار  ، که شاید دیگران به آن توجه نکرد
  .  کردیم را نگاه می

رحمی   این بیها علیه ، بلکه بچه ساالن ترتیب چندان جاي تعجب نبود که نه بزرگ این به
ا  طور که فقط از عهده بچه ، آن جوش ها شورش کردند و به شکلی کامالً خود تر بزرگ ه

ار  آید برمی ي با شع ب  » فرستند کودکان اروپا براي کودکان سومالی برنج می«، کارزار ، ترتی
این شعار باعث شد نامی را که فراموش کرده بودم به یاد !  درست است!  سومالی.  دادند
    . بیاورم

    . افسوس که تمام ماجرا امروز دیگر فراموش شده است
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ادرها هم که از هم.  هاي برنج خریدند ها به مقدار زیاد بسته بچه بستگی جهانی  پدر و م
ه بودند هاي مختلف هم به سهم خود کمکی  ، کمک مالی کردند و سازمان کودکان متأثر شد

در ع آوري کردندها جم برنج را در مدرسه.  اهدا نمودند هايِ عازم  ، بارِ کشتی ها فرستادند ، به بن
نبال کنند آفریقا کردند و همگان توانستند داستان هیجان ي .  انگیز برنج را د بالقاصله جا

:  گیرند هاي دیگري می ، بچه شدند هاي مردنی را که بر صفحه تلویزیون دیده می بچه
لباس پوشیده دم بزرگاي که مثل آ هاي شش تا هشت ساله بچه دختر اند و مثل  ها 

ار می اند ساالنی که در الس زدن باتجربه بزرگ   .  کنند ، رفت
ت وقتی بچه قدر جالب آه که چه ا اداي بزرگ ، عجیب و بانمک اس !  آورند می ها را در تر ه

ر را می هاي یک ها لب ها و پسربچه دختربچه ي ظاهر می.  بوسند دیگ شود که  ناگهان مرد
دهد بهترین  نوزادي در آغوش دارد و همان موقع که مرد دارد براي ما توضیح میکودك 

ن زیبایی   چیست هاي زیري که بچه نوزادش به تازگی کثیف کرده روش براي شستن لباس ، ز
انگیز خود را بیرون  نهایت شهوت ، زبان بی کند زن لبانش را از هم باز می.  شود پدیدار می

ردي که نوزاد را در بغل دارد هاي فوق آورد و به میان لب می   .  کند ، فرو می العاده نرمِ م
  .  کند و تلویزیون را خاموش می»  دیگه بخوابیم «:  گوید ورا می

    
    
    
    
۵   

،  گذارند کودکان فرانسوي که براي کمک به دوستان کوچک آفریقاییِ خود پا پیش می
وز.  داندازن اش مرا به یاد برك روشنفکر می همه شکوهِ وي بودند و چنان  هاي پر ، روز ها آن ر

اتفاق می فتد که معموالً      . ، افتخاراتِ او در جریان یک شکست کسب شده بودند ا
اد قرن حاضر:  یک چیز را نباید فراموش کنیم اي به نام  ، جهان با بیماري تازه در دهه هشت

    . کند رو شد که از طریق رابطه جنسی سرایت می به ایدز رو
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ب .  گرایان بود جنس شیوع اولیه این بیماري در میان هم اشخاص متعص در همان حال که 
نه ب خدایان می این بیماري واگیردار را مجازات عادال از جان از مبتالیان به ایدز اي  د و  ،  دانستن

ار برادرانه در پیش هاي صبور ، انسان جستند زده دوري می همانند بیماران طاعون د تر رفت  گرفتن
  .  و سعی کردند ثابت کنند که معاشرت با آن بیماران خطري در بر ندارد

از رستوران به این ترتیب بود که دوبرك منتخب مردم و برك روشنفکر ي  ، در یکی  ها
نشینی  غذا در فضاي دل.  معروف پاریس با گروهی از بیماران مبتال به ایدز ناهار خوردند

فتار نمونه به خ خورده شد و دوبرك که نمی واست یک فرصت عالی را براي نشان دادن ر
د  دهی کرده بود که موقع صرف دسر ، پیشاپیش چنان سازمان دیگران از دست بدهد ، چن

ر باشند حض آن که آن.  دوربین تلویزیون در محل حاض ، دوبرك  ها از در وارد شدند به م
ن رفت ناگهان از جا بلند شد د کرد و دهانِ وي   او را از صندلی، ، به طرف یکی از بیمارا اش بلن

بالفاصله متوجه شد که وقتی .  گیر شد برك غافل.  ، بوسید شکالت بود را که هنوز پر از کرم
    . ، جاودانی خواهد شد بوسه داغ دوبرك در عکس و فیلم ثبت شود

د شد ببوسد ، انگار که او هم می از جایش بلن ا این وسوسه ابتد.  بایست یک بیمار ایدزي را 
نبود که بوسیدنِ دهان یک بیمار ، باعث سرایت بیماري  را از خود دور کرد چون کامالً مطمئن 

در مرحله بعد تصمیم گرفت به این ترس خود غلبه کند چون تشخیص داد که .  نخواهد شد
از این ش.  ارزد ، به این خطر کردن می تصویر بوسه او ر دیگري مانع  د که اما در مرحله سوم فک

بیماري را ببوسد:  به طرف بیماري برود ، در واقع با این عمل در ردیف دوبرك قرار  اگر او هم 
ن مقلد تنزل خواهد کرد نخواهد گرفت بلکه برعکس ا حد یک میمو ي  ، ت ؛ میمونی که ادا

کند و در نتیجه فقط باعث  ؛ یا حتی یک نوکر که بالفاصله اطاعت می آورد می دیگري را در
  .   شد که دیگري عظمت بیشتري پیدا کندخواهد

لبخند ابلهانه اما آن لحظات .  ، سر جایش ایستاد و کاري نکرد اي بر لب به این ترتیب با 
ردم  ، چرا که دوربین تردید برایش سخت گران تمام شد و همه م ر بودند  ها در محل حاض

    . دند و به او خندیدند، آن سه مرحله سرگشتگی را دی فرانسه در برنامه اخبار تلویزیون
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، به موقع به دادش  کردند آوري می هایی که براي کودکان سومالی برنج جمع اما بچه
ار زیباي .  رسیدند اسب استفاده کرد تا شع از هر موقعیت من تنها کودکان در جهان واقعی  «او 

و مردنی که ا بچه بعد هم به آفریقا سفر کرد و با دختر.  را ترویج کند»  کنند زندگی می ي سیاه 
ن .  ، عکس گرفت هاي فراوانی روي صورتش نشسته بودند مگس آن عکس در سرار جها

تر از عکس دوبرك در حال بوسیدن بیمار مبتال به ایدز و این  ؛ حتی خیلی بیش مشهور شد
نکرده بود نکته   .  اي بسیار بدیهی بود که دوبرك در آن موقع درك 

او .  کست برود و باز چند روز بعد در تلویزیون ظاهر شددوبرك نخواست زیر بار این ش
یک شمع :  ، فکري به نظرش رسید دانست برك به خدا اعتقاد ندارد که فرد مؤمنی بود و می

و )  آورند ناشناس در مقابلش سر فرود می ترین افراد خدا اي که حتی خشک اسلحه (برداشت 
ا خبرنگار ب  در حین مصاحبه ب از جی و روشن کرد خود در، شمع را  ت .  آورد  او که قصد داش

،  هاي برك با کودکان کشورهاي بیگانه را مورد سوأل قرار دهد دردي اي موذیانه هم به گونه
ن  ، در جامعه خودمان و در محله از کودکان فقیر کشور خودمان هاي پیرامونی شهرهاي خودما

ن را فرا سخن گفت و تمام هم ، به  جمعی ، به خیابان بروند و دسته تخواند تا شمعی در دس وطنا
ا بگذارند دیده بستگی با کودکان رنج نشانه هم ي زیر.  ، پاریس را زیر پ جلکی از  سپس با لبخند

  .  دوش وي این صف را رهبري کند برك نام برد و از او دعوت کرد که دوشا
مثل  (کند پیمایی شرکت  یا باید شمع به دست در راه:  برك مجبور به انتخاب بود

امتناع کند و انتقاد)  اي دنبال دوبرك بیافتد گوساله     . ها را به جان بخرد و یا از این کار 
منتظره انجام  بایست کاري به همان اندازه شجاعانه و غیر ، او می براي نجات یافتن از این تله

ن قیام کرده بودند .  دهد ي آسیایی که مردم آ به کشور د و در تصمیم گرفت بالفاصله  سفر کن
اما متأسفانه .  شدگان اعالم نماید جا آشکارا و با صداي بلند حمایت خود را از استثمار آن

ا تقسیم می.  جغرافیاي او ضعیف بود و غیر براي او دنی ق  فرانسه شد به فرانسه  از مناط اي متشکل 
ر از کشور دیگري د.  گرفت شان می نامشخص که همیشه عوضی اشتباه س به  رآورد که خالصه 

و بسیار  فرودگاه کشور مزبور در یک منطقه دور.  از قضا در آن صلح و صفا حاکم بود اده  افت
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نتظار بکشد  جا گرسنه و سرما برك مجبور شد یک هفته آن.  سرد کوهستانی واقع بود خورده ا
  .  تا باالخره با هواپیمایی به پاریس برگردد

اظهار نظر کرد که   .  » ، برك مثل شاه شهیدان است ها رقاصبین  «:  پونتون چنین 
ن می»  رقاص «معنی اصطالح  ن پونتو از اطرافیا در واقع این .  دانند را تنها جمع کوچکی 

و یا  خورد که چرا هرگز براي ترویج آن کشف بزرگ او بود و آدم تأسف می ، کتابی ننوشت 
ئه نکر آنرا به عنوان موضوعی براي سمینارهاي بین از شهرت . دالمللی ارا البد به این دلیل که او 

تري نسبت به نظرات  ، در جمع دوستانش عالقه و توجه بیش عالوه گردان بود و به عمومی روي
  .  خود سراغ داشت

  
  
  
۶   
ي دیگر بنا و از سو امروزکمی رقاص هستند  از یک سو همه سیاستمداران  ،  به گفته پونتون 

اسی دخالت  همه رقاص امور سی ؛ اما این امر نباید باعث شود که ما این دو  کنند میها هم در 
    . گروه را با هم عوضی بگیریم

، بلکه کسب   رقاص از این نظر از سیاستمدار متمایز است که هدف وي نه کسب قدرت
اصالً براي این  (کند که یک نظم اجتماعی را به جهان تحمیل کند  او سعی نمی.  افتخار است

اهمیتی  نیستقبیل مسائل  ا   ) قائل  است که تمام صحنه را ب خود روشن »  منِ «، بلکه به دنبال آن 
  .  سازد

است دیگران را به پایین هل بدهد و الزمه  براي در اختیار داشتن تمام صحنه ، انسان مجبور 
نبرد ویژه این کار هم از فن  استفاده  »  جودوي اخالقی «پونتون این نبردِ رقاص را .  اي است ، 

    . نامد می
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ن حریف می و می رقاص در پهنه جها ن می «:  پرسد جوید  ن  چه کسی در این جها تواند نشا
از من )  تر جو تر و حقیقت ، فداکار تر کار ، درست تر ، صادق تر شجاع ( تر گرا دهد که اخالق

از نظر اخالقی بر هاي الزم را براي آن و تمام شیوه»  ؟ است   .  بلد است،  تر نشان دهد که خود را 
اسی را پیدا کند ، تمام مذاکرات پشت پرده را  اگر یک رقاص امکان دخالت در بازي سی

است بوده است که در تمام زمان ( اصلی سی ،  ها را دروغین رد خواهد کرد و آن)  ها عرصه 
و کثیف خواهد نامید صادقانه غیر ، روي  خواهد بگوید علنی چه را که می او آن.  ، ریاکارانه 

نیز فرا می ، با رقص و آواز می حنهص از او تبعیت کنند گوید و دیگران را      . خواند تا 
ن نمی ه  دهد که فرصت اندیشیدن رقاص به تماشاگران امکا و بحث کردن دربار  

:  پرسد منتظره از ایشان می ، بلکه جسورانه و علنی و غیر هاي مخالف احتمالی را بیابند پیشنهاد
     » ؟ تان را به کودکان سومالی اهدا کنید حاضر هستید حقوق ماهِ مارس)  ل منمث (آیا شما هم  «

ا »  نه «یا باید بگویند :  تر پیش رو ندارند خورند و دو راه بیش مردم جا می و ننگ دشمنی ب
که دوربین هم آن را به  (، به رغم رنج و عذابِ بسیار  ها را به جان بخرند و یا تحتِ فشار بچه

، همانطور که تردیدِ برك بیچاره را در پایان ناهار با بیماران  کی نشان خواهد دادشکل مضح
    . » بله «بگویند )  ایدز نمایش داد

    » ؟ کنید چرا شما درباره تجاوز به حقوق بشر در کشورتان سکوت می»  ح «دکتر  «
رسیده شد که وي مشغول عمل جراحی یک بی»  ح «این سوأل زمانی از دکتر  و پ مار بود 

ا بعد توانست به آن پاسخ دهد نمی قدر از  ، آن از این که شکمِ بریده شده را دوخته بود ، ام
بیش آن سکوت خود شرمنده بود که هم هر ر از  چه را که توقع داشتند بگوید و هم حتی کمی  ت

ورد آن را     . ، به زبان آ
و را باز کرده بود  ك و این یک فن (آن وقت رقاصی که زبان ا  بسیار ویژه و وحشتنا

است   .  » ... چند یه مقدار دیره ، هر خُب «:  گفت)  جودوي اخالقی 
،  تواند خطرناك باشد می)  مثالً در شرایط دیکتاتوري  ( گیري علنی در برخی شرایط موضع

نیست ه دیگران در معرض خطر  رتو نور اما یک رقاص به انداز شه در پ و همی ا  افکن ، چرا که ا ه
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و .   کند و از همه طرف قابل رؤیت است و توجه جهانیان پوشش محافظ اوست میحرکت  اما ا
اسی هم دارد که درخواست ن ناشن و در عین حال فاقد دور هوادارا اش را  اندیشی هاي عالی 

ا امضاء می ، زیر بیانیه کنند دنبال می کنند و در  قانونی شرکت می هاي غیر ، در جلسه گذارند ه
ن بی.  کنند اهرات میها تظ خیابان ا این هوادارا ا رقاص هرگز به شود رحمانه رفتار می ب ر  ، ام خاط

  خاطر مشکالتی که آنان  شود و خود را به ها دچار عذاب وجدان نمی آن
ارزشی به داند یک هدف واال که می ، چرا کند شوند سرزنش نمی دچارش می ب  ،  مرات

ن اعتراض میو.  نام دارد تر از زندگی یک فرد گم باال د و می نسان به پونتو همه  «:  گوید کن
درسته که اون آدم .  گیریم آد و ما همگی جانب تو رو می دونن که تو از برك بدت می می

اش اونو در موضع حمایت از  بینی ، یا بهتره بگم خود هایی حمایت کرده احمقی یه اما از چیز
ا هم صحیح هست هایی قرار داده که به چیز و می.  ندنظر م ز ر ا :  خوام بدونم حاال من یه چی اگه بن

،  ، توجه عمومی رو به یه چیز وحشتناك جلب کنی باشه در مورد یه اختالف علنی نظر بدي
بیآي بدون اون  تونی از عهده بر ، در این زمانه چطور می کسی رو که تحت تعقیبه کمک کنی

    » ؟ نظر بیاي که یه رقاص بشی یا یه رقاص به
ا حالتی مرموز جواب میپون به رقاص تو اگه فکر می «:  دهد تون ب ها حمله  کنی که من 

از اون.  کنی ، اشتباه می کنم می ا رقاص هر.  کنم ها حمایت می من  کنه یا  کسی که بخواد ب ها لج 
ص یه رقا.  ها حسن شهرت اون:  خوره ، حتماً به یه مانع غیر قابل عبور بر می نامشون کنه بخواد بد

لبته اون مثل .  وقت محکوم نخواهد شد ، هیچ کنه که دائم خودش رو به عموم عرضه می ا
ا فرشته عهد بسته ر هنري  اون می.  فاوست با شیطان عهد نبسته بلکه ب به یه اث خواد زندگیش رو 

جذبه دیدن !  رقص هنره!  یادت نره.  تبدیل کنه و فرشته در این کار کمکش خواهد کرد
گرفته و این واقعیت درونی اونه که نه به  مثابه یک موضوع هنري اونو فرا بهزندگی خودش 

ن می!  شه شکل یه موعظه اخالقی بلکه به شکل یه رقص عرضه می ا زیبایی  او ن رو ب خواد جها
ر کنه ر و متأث ق پیکره طور که یه پیکر همون!  زندگی خودش متحی خواد  اي یه که می تراش عاش

فت بسازه   »  . ه زندگی خودشه، اون هم شی
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  ٧   

ر  کند هاي جالب را براي عموم عرضه نمی دانم چرا پونتون این اندیشه من نمی ؟ این دکت
و حوصله فلسفه تاریخ فتر کارش در کتابخانه ملی کار چندانی ندارد  ر  ، در د اش حسابی س

  ؟  هایش براي او اهمیتی ندارد آخر مگر رواج تئوري.  رود می
د او اصالً از چنین چیزي وحشت داردراستش   .   را بخواهی

، در واقع دارد خطر قانع شدن مردم نسبت به  کند کسی که افکار خود را علنی منتشر می
ت  ، او هم در ردیف افرادي قرار می پذیرد و به بیان دیگر درستی عقایدش را می گیرد که نی

غییر دادن جهان.  تغییر دادن جهان را دارند   !  ت
استب ر واقعاً وحشتناك  ت  نه به این خاطر که جهان همان.  راي پونتون این فک طور که هس

ي به ، بلکه به آید به نظر او عالی می غییر ر ت ر اساسی این علت که ه غیی ي منجر  ناگزیر به ت تر
ر اندیشه ، می تر که نگاه کنیم خواهانه ، از یک زاویه دیدِ خود عالوه به.  شود می اي که  بینیم که ه

شود براي صاحب آن اندیشه و لذتی را که وي  باالیی می ، دیر یا زود تف سر عمومی می شود
فکر احساس کرده ن آن  از او پس می بود از پرورد از شاگردان خوب .  گیرد ،  نتون یکی  پو

پروراند فقط به این دلیل که از  هایی را می او نکاتی را کشف می کند و اندیشه:  اپیکور است
هاي سطحی و خام  پایان اندیشه ، که در نظر وي منبع بی او بشریت را.  برد ن کار لذت میای

ا میل چندانی هم ندارد که به آن نزدیک شود ، تحقیر نمی است ن .  کند ام با جمعی از دوستا
است معاشرت دارد و همین نمونه کوچک بشریت براي او  که پاتوق شان کافه گاسکون 

ز ترحم ، ونسان معصوم میان این جمع دوستاندر .  کند کفایت می .  شان است ترین انگیز ترین و نی
رزنش می خوردار است و تنها چیزي که به جانبه من بر دردي یک او از هم کنم  خاطرش او را س

اي است که نسبت به پونتون  آمیز و کودکانه ، حالت ستایش اغراق ) راستش با کمی حسادت (
ونسان از تنها بودن با او .  انگیزي وجود دارد ین دوستی هم چیز ترحماما حتی در ا.  دارد
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ا  شان هاي متعدد مورد عالقه باره موضوع ها در شود چون آن خوشحال می ، از فلسفه گرفته ت
آمیز ونسان براي پونتون  افکار عجیب و تحریک.  ، حرف می زنند هاي مختلف سیاست و کتاب

، به او الهام بدهد و نیز تشویقش  کند شاگردش را تصحیح کند پونتون سعی می.  جالب است
بیاید تا ونسان دلخور شود.  کند ا کافی است پاي نفر سومی هم به میان  ن  ام چرا که پونتو ،

کند باعث تفریح  زند و سعی می تري حرف می با صداي بلند:  شود بالفاصله جور دیگري می
  .  بشود)  به نظر ونسان تفریح بیش از حد لزوم (

اتفاقاتی که در  تو در «:  پرسد اند و ونسان می ها تنها در کافه نشسته ، آن عنوان مثال به باره 
د واقعاً چی فکر می سومالی می      » ؟ کنی افت

ي .  کند باره آفریقا سخنرانی می پونتون با حوصله فراوان براي او در ونسان در موارد
نه براي خود اهی هم شوخی میبحث می کنند و گ.  کند مخالفت می د اما  ، بلکه براي  نمایی کنن

ار جدي امکان تمدد اعصاب داشته این که در میان آن گفتگوي بسی   .  باشند ، لحظاتی 
خواهد بحث را ادامه  ونسان می.  شود راه با یک غریبه زیبا وارد می در این موقع ماچو هم

نتون  «:  دهد اشتباه باشه وقتی میکن ، فکر نمی اما بگو ببینم پو ب »  ... گی که ی شاید  به این ترتی و 
ارائه می نظري جالب در مورد تئوري   .  دهد هاي دوستش 
است و می او استاد مکث.  کند پونتون مکثی طوالنی می ي  داند که فقط آدم هاي طوالنی  ها
خسته کننده هاي  روي ، به حاشیه وقت پاسخی ندارند ترسند و هر خجالتی از چنین چیزي می

است سکوت کند.  دهد ها را مسخره جلوه می پردازند که در نهایت آن می نتون بلد  ا پو ،  ام
.  قدر که حتی کهکشان راه شیري هم تحت تأثیر سکوتش قرار بگیرد و منتظر پاسخ بماند آن

به ونسان اي به که کلمه آن او بی و خجالت زبان بیاورد  از چه ر اهش را زده نگ ، که معلوم نیست 
وقت مجدداً نگاهش را به  زند و آن اندازد و بعد به زن لبخندي می ، نظري می به پایین دوخته

  :  گرداند طرف ونسان بر می
مندانه  العاده هوش ، عقاید فوق دندگی تو براي این که در حضور یه خانم همه یک این ـ 

لی داره ارائه کنی   !  ، نشون میده که لیبیدوي تو اشکا
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ر .  شود اش پخش می  احمقانه و آشناي ماچو در چهرهلبخند از تحقی زن زیبا نگاهی حاکی 
ي  یک دوست که تا دقیقه.  رنجیده است.  شود ونسان سرخ می.  اندازد و تمسخر به ونسان می ا

و  بود حاال حاضر است براي خوش پیش تمام توجه خود را به او معطوف کرده آیند یک خانم ا
  .  را برنجاند

شینند و شروع به گفتگو می آیند تان دیگري میدوس ماچو چند داستان تعریف .  کنند ، می ن
د تذکر خشک کند می ا چن ي  ، چند زن قهقهه کشد ، سواد کتابی خود را به رخ می ؛ گوژار ب ها

    . دهند بلند سر می
کند سکوتش به اندازه کافی  که احساس می پونتون ساکت نشسته و منتظر است و وقتی

  :  گوید طول کشیده می
از من می ـ دوست دخترم همه   !  خواد که خشن باشم اش 

د  هاي مجاور نشسته حتی کسانی هم که سر میز.  داند چه باید بگوید آخ که چه خوب می ان
د و گوش می ساکت می د و آدم احساس می شون صبرانه در فضا معلق  کند که خنده بی دهن

ر مگر کجاي این حرف که .  است از او میآخ قدر  ، این خواهد خشن باشد دوست دخترش 
  ؟  جالب است

ر  تواند حسادت نکند ونسان نمی.  خاطر صداي جادویی پونتون است ها به ي این همه ، آخ
صداي او در مقایسه با صداي پونتون مثل سوت کشیدن فلوت حقیري است که تمام تالش 

که به  ، بدون آن زند  پونتون آرام حرف می. کند که با یک ویولونسل رقابت کند خود را می
از باقی  کند و دیگر هیچ با وجود این صدایش تمام سالن را پر می.  اش فشار بیاورد حنجره کس 

  .  شنود ها چیزي نمی صدا و سر
ادامه صحبتش می   :  گوید پونتون در 

از اونم  مالحظه با.  من خشن نیستم.  تونم من نمی....  ـ خشن باشم   !  که بتونم خشن باشمتر 
احساسش کند چنان در فضا معلق است و پونتون براي آن خنده هم ث  که خوب  ، مک

  :  گوید بعد می.  کند می
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طور که داشتم  یه روز من همین.  آد نویس به خونه من می گاهی یه دختر خانم ماشین«
و از صندلی بل ، مو کردم براش دیکته می اصالً هم .  ند کردمهاش رو گرفتم و کشیدم و اون

مه راه رختخواب ولش کردم و به خنده افتادم منظور بدي نداشتم عجب !  اوه.  ، ولی در نی
ت من خشن رفتار کنم شما نبودید!  حماقتی ت داش !  ، ببخشید مادموازل!  اوه!  کسی که دوس

  .  » ! خوام معذرت می
د  باره احساس می ه دو، ک حتی ونسان هم.  خندند تمام حاضرین در کافه دارند می کن

  .  ، در حال خندیدن است استادش را دوست دارد
    
    
    
  ٨   

نتون گفت اما روز بعد ونسان با لحن سرزنش ز به پو   :  آمی
  !  ، بلکه خودت هم رقاص بزرگی هستی ها هستی پرداز بزرگ رقاص فقط نظریه ـ تو نه

  :  پونتون با کمی دلخوري جواب داد
  .  کنی هم قاطی می اهیم رو باـ تو داري مف
شه یکهو  تو با هم هستیم و کس دیگري به ما ملحق می و همیشه وقتی من «:  ونسان گفت

ي  وارد روي صندلی من و اون تازه.  شه جایی که ما در اون هستیم به دو بخش تقسیم می ها
  »  . کنی شینیم و تو هم روي صحنه شروع به رقصیدن می تماشاگران می

و فقط .  کنی ن جور که گفتم داري مفاهیم رو با هم قاطی میـ همو اصطالح رقاص فقط 
ن خودشونو در  ن استفاده می»  مالء عام «براي افرادي که دوست دار و من از  به نمایش بذار شه 

  .  بیزارم»  مالء عام «
ل  ار کردي که برك در مقاب ت همون جور رفت ـ دیروز تو در حضور اون زن درس

خواستی نشون  تو می.  خواستی تمام توجه اونو به خودت جلب کنی تو می.  ر تلویزیونبردا فیلم
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ترین جودوي نمایشی متوسل  ترین هستی و در مقابله با من به مبتذل بدي که بهترین و باهوش
  .  شدي

ا جودوي اخالقی نه ـ جودوي نمایشی شاید ه !  ، ام و درست به همین جهته که تو اشتبا
تر از سایرین باشه در  خواد اخالقی رقاص می.  گی که من هم رقاص هستم میکنی وقتی  می

  .  تر از تو به نظر بیام خواستم بد ، می عکس که من کامالً بر صورتی
تر از دیگران به نظر بیاد که اکثریت تماشاگرانش  خواد اخالقی ـ رقاص به این خاطر می

،  اما این جمع کوچک تماشاگران ما.  آد هاي اخالقی به نظرشون زیبا می خام هستن و ژست
و علیه من به تو جودوي ضد.  اخالق هستن ، خاطی و ضد اند سرکش و این  اخالقی ر کار بردي 

  .  کنه که تو هم در باطن یه رقاص هستی به هیچ وجه نفی نمی
  :  پونتون ناگهان لحنش را عوض کرد و خیلی صادقانه گفت

  !  خوام  معذرت می، اگه تو رو رنجوندم ـ ونسان
ن جا خورده بود ونسان که از عذر گفت خواهی پونتو ،  :  

  .  خواستی شوخی کنی دونم که می ، می الزم نیست از من معذرت بخواي ـ 
از میان فرشتگان محافظ .  شوند تصادفی نیست ها در کافه گاسکون جمع می این که آن

ارزشی  ه محافظ دوستیفرشت:  شان است ترین  بزرگd'Artanian*،  ها آن ، و دوستی تنها 
  .  ها مقدس است است که براي آن

و در این مورد تو کامالً  (اگر خیلی کلی در نظر بگیریم  «:  پونتون در ادامه صحبتش گفت
ا در درون خود یه رقاص داریم)  حق داري کنم که وقتی با زنی  من کامالً تأیید می.  همه م

از دیگران رقاص هستم  بیشبرابر ، ده کنم برخورد می ؟ دست خودم  تونم بکنم چکار می.  تر 
  .  » ! نیست

نتون با لحن آشتی.  از پیش منقلب شد ونسان دوستانه خندید و بیش   :  جویانه ادامه داد پو
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د  ها هستم پرداز رقاص ترین نظریه ، بزرگ ، اون جور که تو گفتی به هر حال اگه من ـ  ، الب
م .   کمابیش چیز مشترکی داشته باشیمها باید من و اون وجوه مشترك الزم هستن تا من بتون

کنم اون   .  دم ، من به تو در این خصوص حق می بله ونسان.  ها رو درك 
نتون دو صحبت به این   :  پرداز شد باره نظریه جا که رسید پو

قیقی که من از اصطالح رقاص!  » بیش کما «اما فقط  ـ  ،   در نظر دارمچون با اون مفهوم د
، یه رقاص  احتمال قریب به یقین به نظر من به.  وجوه تشابه من و یه رقاص چندان زیاد نیست

ن هیچ میلی به خودنمایی یا اغواگري نشون  ، کسی مثل برك یا دوبرك واقعی ، در مقابل یه ز
نویس نقل  ینخانم ماش باره یه دختر کنه که داستانی در اصالً حتی فکرش رو هم نمی.  ده نمی

به طرف رختخواب برده کنه که مو و کشیده و  و با یکی دیگه عوضی گرفته  هاش ر ، چون اون
و قابل رؤیت نیستن ، آخه تماشاگرانی که اون قصد اغواشونو داره بوده ، بلکه  ، چند زن واقعی 

جه کرد ها به این موضوع مهم باید تو در مورد نظریه رقاص!  شنوي می!  یه توده نامرئی هستن
ت .  که تماشاچیان رقاص همیشه نامرئی هستن است که در مورد این شخصی ت همین نکته  درس

نه در مقابل من یا تو.  انگیزي مدرنه اندازه حیرت به ، بلکه در برابر تمام  رقاص خودش رو 
   . » ! یک تجرید!  نهایتی فاقد چهره ؟ بی ذاره و تمام جهانیان یعنی چه جهانیان به نمایش می

ن گفتگو گوژار با همراهی ماچو وارد شد و  ماچو به.  در میا به ونسان کرد  محض ورود رو 
  :  گفت

!  برات خبري دارم.  شناسی شرکت کنی بودي که قصد داري در سمینار حشره ـ تو گفته
  .  جا باشه برك هم قراره اون

  :  پونتون گفت
  !  شه اش پیدا می کله و جا سر اون که همه! ؟ ـ بازم اون

    » ؟ جا آد اون اون دیگه براي چی می «:  ونسان پرسید
  .  » ! شناس هستی باید بدونی چرا تو که خودت حشره «:  و ماچو جواب داد
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شناسی  ، یه سال هم توي دانشکده حشره اون موقع که هنوز دانشجو بود «:  گوژار گفت
ار بهش عنوان حشره.  بود درس خونده     » ! ناس افتخاري بدیمش قراره توي این سمین

:  ، بعد رو به ونسان کرد و افزود » . هم بزنیم باید ما هم بیاییم و برنامه رو به «:  پونتون گفت
ببري اون «   » ! جا تو باید ما رو قاچاقی 

  
 
 
٩   

ارك را باز می.  ورا دیگر خواب است »  ت «زدن شبانه مادام  کنم و به قدم من پنجره رو به پ
شبی فراموش نشدنی که از سه مرحله تشکیل می .  کنم یه جوان در بیرون قصر فکر میبا شوال

  :  شد
ا بازو آن :مرحله اول  نند به ه و  نیمکتی پیدا می.  کنند صحبت می.  بازو قدم می ز د  کنن

ادامه می.  نشینند می ك .  مهتاب است.  دهند هنوز بازو در بازوي هم دارند و گفتگو را  امتداد پار
اره رود سن منتهی می به به کن ن در شر امواج با صداي پچ صداي شر.  شود تدریج  هم  پچه درختا

از گفت بیایید به گوشه.  آمیزد می   :  دو توجه کنیم گوي آن و اي 
اسخ می»  ت «مادام .  خواهد اي می شوالیه بوسه نه.  مخالفتی ندارم «:  دهد پ ،  اگر بگویم 

ن را خیلی خواهید گرفت از شما  پسندي خود.  خودتا تان باعث خواهد شد تصور کنید که من 
  .  » . ترسم می

ادام  تمام آن هنري که تمام .  هنر مکالمه:  گوید محصول یک هنر است می»  ت «چه م
مثالً .  کند باید گفته شود پیشاپیش تعیین می چه را که می کند و تمام آن حرکات را تفسیر می

لی بار او می این از او سلب  اي را که طلب کرده بگیرد ه بوسهگذارد شوا ، اما ابتدا این حق را 
ر کند می به جوان اجازه می دهد وي :  کند که وي بخواهد بوسه را به دلخواه خود تعبی اگر او 

  .  خواهد به غرور او لطمه بزند را ببوسد براي این است که نمی
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ن با چنین بازي زیرکانه از مقاومت می، یک بوسه را تبدی اي وقتی ز ،  کند ل به نمایشی 
و .  دیگر براي همه و از جمله شوالیه جوان معلوم است که موضوع از چه قرار است اما ا

ر هستند که  ها بخش ها را جدي تلقی کند چون آن حال باید این گفته هر به هایی از یک فک
ر دیگري را به ،   زمان نیست، هدر دادن یک مکالمه.  کنند عنوان پاسخ طلب می خود فک

بایست مورد  ، که می کند و قوانین خود را ، هدایت می دهد برعکس مکالمه زمان را شکل می
  .  کند ، تحمیل می احترام قرار بگیرند

لیه داده اي که او اجازه ، بوسه شان در پایان مرحله اول شب بود تا مبادا او خیلی  اش را به شوا
ها را  زدند و جاي آن ها را پس ها حرف بوسه «...  شد ، به بوسه دیگري منجر خودش را بگیرد

    . » ... گرفتند
  .  شود قصد بازگشت از جا بلند می ناگهان زن به

حنه ن سر پس!  اي گردانی چه ص ا نشان دهد که  گمی اولیه حواس در از آ ، حرکتی الزم بود ت
  !  تر شود تا تقاضا هم بیشتر برد  قیمت را باید باال.  است جویی فرا نرسیده هنوز زمان کام

ه .  ، یک هیجان و نوعی انتظار مبهم الزم است در این مرحله یک حادثه کوچک در را
ادام  بازگشت به قصر داند در  البته او خوب می.  حال است کند که پریشان وانمود می»  ت «، م

ت که جریان را عوض کند و دیدار را طوال پایان کار ن را خواهد داش ا .  تر کند نی، قدرت آ تنه
است که در هنر سخن ا پیشینه چند یک عبارت الزم  ن  ، نمونه صد ساله گویی ب هاي فراوانی از آ

ا به شود پیدا می تواند حتی  ، او نمی بینی نشده الهام ، یا فقدان پیش جور عدم تمرکز دلیل یک ، ام
.  باشد هایش یادش رفته اي است که ناگهان حرف پیشه مثل هنر.  یاد بیاورد یک نمونه را به

ن .  بود واقعیت این است که او باید نقش خود را از بر می آن زمان مثل امروز نبود که یک ز
د بگوید  براي  » ! ، پس بیا وقت را از دست ندهیم خواهم ، من هم می خواهی تو می «:  جوان بتوان
از ، فراسوي یک مانع قرار اي گویی آن دو چنین رك رغم تمام  علی ( آن مانع داشت که عبور 

دو موفق به  یک از آن حال اگر هیچ.  ناممکن بود)  هاي متداول در زمینه عیش و خوشی باور
ها را مجبور خواهد کرد که  ، منطق ساده سکوتشان آن اي براي ادامه گردش نشوند یافتن بهانه
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د که باید  تري می یشقدر با وضوح ب ها هر آن.  حافظی کنند به قصر داخل شوند و از هم خدا بینن
بیش ، همان اي براي ماندن پیدا کنند و آن را به زبان بیاورند خیلی زود بهانه د  قدر  ر زبانشان بن ت

اراتی که می.  آید می د کمکشان کنند تمام عب ي  ، خود را از آن توانستن دو که مأیوسانه به یار
است که در.  کنند ، پنهان می طلبندشان می لیل  ودي به همین د ر  گام « نزدیکی در ور هایمان در اث

  .  » احساس غریزي مشترکی متوقف شدند
نگار سوفلور .  کند ، پیدا می باید بگوید چه را که می خوشبختانه در آخرین لحظه زن آن ا

     » ... من چندان از شما خوشنود نیستم «:  گوید او با لحن معترض به شوالیه می.  باالخره بیدار شده
ت  او بهانه! شود او عصبانی می!  چیز کامالً روشن است همه!  بله!  لهب!  آه اي براي یک عصبانی

ا ادامه پیدا کند تواند باعث شود گردش آن ساختگی یافته که می فتار .  ه ن با او صادقانه ر ز
  ؟  باره معشوقه خود شاهزاده خانم نگفته است اي در ، اما چرا او کلمه کرده

ع باید روشن شوداین م!  زود!  زود د  گفتگو می!  ها باید با هم حرف بزنند آن!  وضو توان
د و آن امتداد راهی که این ادامه پیدا کن و بار دیگر در  ها را به آغوش  بار بدون هیچ مانعی آن د

 . شوند ، از قصر دور می ق هدایت خواهد کردعش
 
 
 

١٠    
ت  براي آندهد و  هاي خود صحنه را نشان می در گفته»  ت «مادام  اس چه در مرحله بعد قرار 

ي می اتفاق بیافتد زمینه و چطور  فهماند که می به همراهش می.  کند ساز بایست چطور فکر کند 
کند قیم انجام می ، نکته او این کار را با ظرافت.  رفتار  ر مست اصالً دارد  دهد بینی و غی نگار  ، ا

يِ خود.  زند باره چیز دیگري حرف می در و سرد ن یادخو ا ي  اهانه کنتس را به مرد جوا آور
قید وظیفه وفادار بودن رها سازد و در آستانه  کند می ، به این منظور که مرد بتواند خود را از 

ادام  شب پر او وقتی .  باشد تري داشته ، آرامش عصبی بیش تدارکش را دیده»  ت «ماجرایی که م
هیچ وجه نباید ترکش  که شوالیه به (تس را هیچ وجه قصد رقابت با کن فهماند که به به مرد می
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.  تر را هم ریخته است ، که حتی طرح آینده دور فقط طرح آینده نزدیک واقع نه ، در ندارد)  کند
ه  آموزد و فلسفه عملیِ خود را در هاي مکتب دل را می او سریع و فشرده به مرد جوان درس بار

)  ترین تقوي این واال (قی دور بماند و مصلحت باید از تسلط ظالمانه قواعد اخال ، که می عشق
شود به شکلی  حتی موفق می.  کند ، با او تمرین می داري شود کند که از آن پاس ایجاب می

فتاري می   .  باید پیشه کند طبیعی و ساده به مرد بفهماند که فردا در حضور شوهر وي چگونه ر
اي کامالً  گونه ر کجاي این فضا که بهد:  فهمد که چه چیزي را باید باور کند آدم نمی

،  گیري شده ، محاسبه شده و اندازه کشی شده ، خط گذاري شده ، عالمت منطقی شکل گرفته
،  ؟ کجاست آن جنون است باقی مانده»  وار دیوانه «جوش و کمی  جایی براي یک عمل خود

    ؟ ستودند ها می رئالیست که سور»  وار عشق دیوانه «،  شهوت کور
، که تصویر ما از  هاي خوب غیر عاقالنه ؟ پس تمام آن چیز خبري خود بی کجاست آن از

ادام  ها جایی وجود ندارد جا براي آن این!  ؟ نه ، چه شدند سازند عشق را می »  ت «، چرا که م
لبته نه منطق انعطاف.  ملکه منطق است رتویل ا و  ناپذیري مانند منطق کنتس م ، بلکه منطقی گرم 

از عشق است ، منطقی که هدف نهایی آن پاس منر   .  داري 
د و طرح بنایی  حاال می.  کند ، شوالیه را هدایت می بینم که زیر نور مهتاب من او را می ایست

  .  دهد ، نشانش می شود ها از درون تاریکی هویدا می را که در پیش روي آن
به رانی این آالچیق چه هوس!  آه ن می!  خود ندیده است ها که  گوید افسوس که کلید را  ز

ا مقابل در پیش می آن.  همراه خود نیاورده در )  ! چقدر غیر منتظره!  چقدر عجیب . ( روند ها ت
  !  آالچیق باز است

ز  ؟ همه کنند هاست در آالچیق را قفل نمی چرا زن به او نگفت که دیگر مدت چی
،  واقع هست هیچ چیز آن طور که به.  شده است سازي ، از پیش آماده و صحنه یافته سازمان
ن  توان آن را هنر کش در این مورد بخصوص می.  بیان دیگر همه چیز هنر است به.  نیست داد

ر از آن یک انتظار مبهم و یا حتی باال ا حد ممکن دانست ت   . ، هنر زنده نگهداشتن هیجان ت
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١١   

ا  نویسد چیزي نمی»  ت «ادام هاي ظاهري م  در هیچ جاي کتاب در مورد ویژگیدنون ، ام
»  کمر فربه و نرمی داشت «کنم که او  گمان می:  من در یک مورد کمابیش مطمئن هستم

ر زنانه را این طور توصیف می شهوت انگیز»  گزند هاي پر بستگی دل «الکلو در  ( )  کند ترین پیک
ع  گونه  او به. شوند ها می هاي بدن موجب انحنا و کندي حرکات و ژست و انحنا اي مطبو

.  دستی تمام دارد سازي چیره داند و در فن آهسته باره آهستگی می چیز را در همه.  آسان است تن
  .  کند ویژه در مرحله دوم آن شب در آالچیق ثابت می او این امر را به

بازي  هم عشق ، با افتند ، روي مبلی می بوسند دیگر را می ، هم شوند ها داخل آالچیق می آن
ا .  کنند می ز سریع همه «ام اد تر از آن چی ا متوجه شدیم که اشتباه کرده.  چه باید اتفاق افت ایم  م
ن .  تعجیل نشانه کمبود حساسیت است.  } ... { انسان در پی شکار لذت است و خوشی پیش از آ

  .  » برد کلی از یاد می را به
د شتابی که باعث شان بالفاصله متوجه می دو هر ا آنشون ت   شد ت ع را از دس ي مطبو ها کند
ا من فکر نمی.  ، اشتباه بوده است بدهند امر براي مادام  ام منتظره  چندان غیر»  ت «کنم که این 

ناپذیر آشنایی داشته و منتظر  کنم که او با آن اشتباه ناگزیر و اجتناب حتی فکر می.  بوده باشد
است فتاد براي او حکم یک چه در آ درست به همین دلیل آن.  آن بوده  ق اتفاق ا الچی

اتفاقات قابل پیش را داشت که می) ١( » ریتارداندو « بینی شده  بینی و پیش توانست از شتاب 
اتکاي چنان زمینه او .  نشینی جریان یابد اي با کندي دل بکاهد تا ماجرا در مرحله سوم به 

ق را ادامه نمی عشق ر با او قدم  رود و یک میهمراه مرد بیرون .  دهد بازي در آالچی بار دیگ
سپس .  گیرد باره از سر می نشیند و گفتگو را دو ها روي نیمکتی می در میان چمن.  زند می

.  برد گاهش قرار دارد می شوالیه را در داخل قصر به یک اتاق مخفی که در مجاورت خواب
لیه در .  بودانگیز عشق تزیین کرده  روزگاري همسرش این اتاق را همچون معبد سحر شوا
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از حیرت باز می آستانه در می اند تصویر  ها را پوشانده هایی که دیوار آیینه:  ماند ایستد و دهانش 
است که یک ها را مکرر می آن نند این  د و ما ت در دور کنن ا  بر آن و باره تعداد نامحدودي جف ه

خواهد از  می»  ت «انگار مادام .  کنند بازي نمی جا عشق ها در آن اما آن.  بوسند دیگر را می یک
است هیجان را  انفجار بیش از حد سریع احساسات جلوگیري کند و تا جایی که ممکن 

اتاقی دیگر در آن نزدیکی می تر سازد طوالنی اتاقی که شبیه یک غار .  برد ، پس مرد را به 
بازي  عشق، تا پاسی از شب  جا کند و طوالنی سرانجام در آن.  تاریک پر از بالش است

  .  کنند می
ن به مراحل مختلف»  ت «مادام  ب و تقسیم آ د کردن آهنگ ش ت  موفق شد با کن ، از فرص

و با هم داشتند کوتاهی که آن ار عالی بیافریند د تحمیل .  درست مانند یک فرم.  ، یک ساخت
 ، چرا که یک چیز فاقد یک فرم به زمان نه فقط ضرورت زیبایی که ضرورت حافظه هم هست

ها دیدار خود را همچون یک فرم  که آن این.  توان به یاد سپرد توان دریافت و نمی فرم را نمی
ي ارزش ویژه در نظر می د برایشان دارا ك آن. اي بود گرفتن ب مشتر به آخر، ش ا فردایی  ل  ه دنبا

اب و فرامو.  توانست تکرار شود نداشت و تنها در یاد می ن کندي و حافظه و نیز میان شت شی میا
رموزي وجود دارد ار ساده و معمولی توجه می به.  پیوند م به یک مورد بسی :  کنیم عنوان مثال 

بیاورد ناگهان می.  رود مردي در خیابان می ا حافظه خواهد چیزي را به یاد  ي  ، ام اش یار
خواهد اتفاق  یک نفر که می.  کند هایش را کند می که خود بداند قدم آن او بی.  کند نمی
ازه برایش پیش آمده فراموش کندناگو ،  که خود متوجه باشد آن ، بی ، برعکس اري را که ت

از نظر زمانی به او هنوز نزدیک است سرعتش را زیاد می ي  کند تا شاید از چیزي که  ، دور
ه در اي به شکل دو معادله ، چنین تجربه در ریاضیاتِ هستی.  جوید کندي :  آید می ي ساد درجه 

  .  با حضور ذهن دارد و درجه شتاب تناسب مستقیم با شدت فراموشیتناسب مستقیم
ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ

١- ritardando - بیش جا که فاصله میان نت آن:  اصطالح موسیقی ر و بیش ها    .  شود تر می ت
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١٢    
دانستند که او نویسنده رمان  در زمان حیات دنون فقط جمع کوچکی از نزدیکان وي می

.  از مرگ او براي همگان و همیشه گشوده شد ها پس است و این راز تنها مدت»  فردا روز بی «
ور به داستانی که تعریف می اي حیرت گونه سرنوشت رمان به دو به  هر.  کند شباهت دارد آ

اسرار سان پیله یک ه است و ، و رمز اي از  ،  دنون که طراح.  راز گمنامی به دورشان تنیده شد
فته ضیافت ، هنر ، سیاح مدار ، سیاست خراط ا سوابق درخشان در  ها بود شناس و شی ، مردي بود ب

ار هنري خود به نفع رمانش استفاده کند پشت سر بخواهد به که  نه این.  ، هرگز نخواست از اعتب
لیل که این رمان در آن زمان کاربرد دیگري داشت پا بزند چنین افتخاري پشت .  ، بلکه به این د

ن گروه کتاب به نظر من چنین می و به آن خوان رسد که آ و  هایی که ا ها عالقمند بود 
شان را  هاي امروز قصد جلب ، آن توده ناشناسی نبود که نویسنده شان کند خواست جلب می
  .  شان و برایشان ارزش قائل بود شناخت ، بلکه جمع کوچکی بود که او شخصاً می رنددا

نندگانش نصیب او می ، شبیه احساسی بود که در  کرد لذتی که موفقیت در میان خوا
ت می ضیافت د و او می اي دورش را می ، وقتی که عده داد ها به او دس .  توانست بدرخشد گرفتن

و :   وجود داردنظر من دو نوع شهرت به شهرتی که به دوران پیش از اختراع عکاسی تعلق دارد 
ن متعلق است وران پس از آ به د به.  نوعی دیگر که  و در قرن  پادشاه چک  ت ١۴نام واسال  دوس

ي  او قدرت.  جا با مردم گفتگو کند هاي پراگ برود و در آن داشت به میکده ، شهرت و آزاد
  . داشت

نگلیسی ن  اما صاحب شهرت عظیمی است پرنس چارلز ا  او نه در دل . ه قدرت دارد و نه آزادي 
و نه حتی در حفره جنگل ن حمام خود  ت از ١٧اي که  ، نه در وا قه زیر زمین واقع اس  طب
اسندش و تعقیبش می هایی که می چشم اش را از  ، تمام آزادي شهرت.  ، خالصی ندارد کنند شن
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و او می او سلب کرده د که ام است  روز فقط یک فرد ابله حاضر خواهد بود داوطلبانه یک دان
نبال خود یدك بکشد گیر را به پا و شهرت دست   .  د

ر یابد و  شاید بگویید که حتی اگر ماهیت افتخارات تغیی ، این امر تنها در مورد افراد معدود 
ا اشتباه می.  اي صدق خواهد کرد برگزیده د سرشناس تعلق که افتخارات تنها به افرا چرا!  کنید ام

  .  اند ندارند بلکه به هر فرد عادي نیز مربوط
ها تخیل همه افراد را  هاي هفتگی و تلویزیون پر از افراد سرشناس است و آن امروز مجله

ز  ، خود را در موقعیت افتخار ، حتی اگر شده فقط در رؤیا هر فردي.  اند تسخیر کرده آمی
د  (کند  مشابهی فرض می و که به میخانه میالبته نه مانن ه واسال ز  رفت شا ، بلکه مثل پرنس چارل

قه زیر زمین پنهان می١٧،  که خود را در وان حمامش چنین احتمالی همچون سایه .  ) کند  طب
ارائه  کند دنبال هر فرد است و زندگی او را دگرگون می به ، زیرا هر احتمال نوي که هستی 

اصول ابتدایی و  (کند  می از  حتی اگر )  شده در ریاضیات هستی است شناختهو این یکی 
ا باشد ترین آن ضعیف  . سازد ، کل هستی را دگرگون می ه

   
   
    

    ١٣    
یک  (نام ایماکوالتا  دانست که این اواخر برك روشنفکر را شخصی به شاید اگر پونتون می

ر پروراندهکالسی هم ،  چقدر آزار داده)  بود  سابق در مدرسه که برك بیهوده هوس او را در س
  .  بود دل نمی قدر نسبت به او سنگ آن

، یک روز ایماکوالتا در تلویزیون دید که چطور برك  از گذشت قریب بیست سال پس
.  اي اتفاق افتاد انگار براي ایماکوالتا معجزه.  پراند بچه سیاه می ها را از چهره یک دختر مگس

اي  همان روز براي برك نامه.  ك بوده استانگار ناگهان کشف کرد که همیشه عاشق بر
ن به عشق معصومانه قدیم ا برك خوب یادش می.  شان اشاره کرد نوشت و در آ ن  ام آمد که آ

و مربوط می عشق ا جایی که به ا غ بوده است شد ، ت و خیلی هم دا ز .  ، بسیار دور از معصومیت  نی
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شده  ، چقدر خود را تحقیر تآورد که وقتی دختر خیلی راحت عذرش را خواس یاد می به
درست همین دالیل باعث شد که برك با الهام گرفتن از نام کمی مضحک .  احساس کرد

در و مادرش بنامد که هم )  دامن پاك (، دختر را به نام مستعار ایماکوالتا  پیشخدمت پرتقالی پ
  .  اساطیري است و هم تراژیک

ت  عجیب بود که پس ( نبود آیند اي براي برك هیچ خوش دریافت چنان نامه از گذش
، به همین جهت پاسخی  ) بود آن شکست قدیمی را هضم کند قریب بیست سال هنوز نتوانسته

  .  هم نداد
ن  سکوت برك به زن سخت گران آمد ، و باعث شد او نامه دیگري بنویسد و در آ

ن .  ي کندآور ، یاد بود هاي عاشقانه فراوانی را که برك زمانی برایش نوشته نامه از آ در یکی 
ن را  نامه   .  بود توصیف کرده»  کند ام را آشفته می پرنده شب که رؤیاي شبانه «ها او ز

ا بود فراموش این کلمات که برك مدت ن کرده ه ت احمقانه  بود شا ، ناگهان به نظرش سخ
  .  وري کندآ ها را یاد ناپذیر آمدند و دید هیچ مناسبتی ندارد که حاال زن بخواهد آن و تحمل
از طریق شایعاتی که به بعد که برك هرگز دامنش را  (دار شد که زن  ، خبر گوشش رسید ها 

از دیدن برك معروف در تلویزیون)  نیالود باره عشق معصومانه  ، در در یک مهمانی شام بعد 
نی که زمانی موجب آشفتگی رؤیا (برك به خودش  حرفی  پر)  بود هاي برك شده یعنی ز

اش میل  بار در زندگی براي نخستین.  دفاع احساس کرد برك خود را عریان و بی.  ستا کرده
  .  شدیدي به گمنام بودن در او سر برداشت

ه  ، البته نه براي خودش در نامه سوم زن از او درخواستی داشت ، بلکه براي زن بیچار
ار ظالمانه ن بینو:  بود اي شده همسایه که در بیمارستان با او رفت بیهوشی ز اثر اشتباه متخصص  ا در 

رد و بپردازند ، حاال حتی نمی نزدیک بوده بمی ت مختصري هم به ا برك که .  خواستند غرام
ت می آن ، خوب بود کمی هم به مردم عادي کشور خودش  داد قدر به کودکان افریقایی اهمی

ر موقعیت خودنمایی در تلویزیون را ب ، هر عالقه نشان بدهد   .  رایش فراهم نکندچند که این ام
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اي براي برك نوشت و در آن به ایماکوالتا اشاره  ، شخصاً نامه چندي بعد هم زن همسایه
بودید دوشیزه  آورید که زمانی برایش نوشته ، شما آن زن جوان را به یاد می موسیو...  «:  کرد
  .  » ... کند هایتان را آشفته می دامن شماست و شب پاك

غرید  رفت و می ور می ور و آن ؟ برك در آپارتمانش این ا صحت دارد؟ آی آیا صحت دارد
اره.  داد زد و دشنام می و فریاد می ل  پاره کرد نامه را پ ، به آن تف کرد و در سطل آشغا

  .  انداختش
اي قصد دارد  کننده هاي تلویزیون شنید که تهیه روزي برك از مدیر یکی از کانال

ه او تهیه  اي در برنامه ه این آمیز را در ناگهان آن تذکر تمسخر.  کندبار که او دوست دارد در  بار
و آزرده شد مقابل تلویزیون خود به یاد آورد  ز  ، آخر تهیه نمایی کند  کننده برنامه کسی نبود ج

  !  شخص ایماکوالتا
. شودباره او تهیه  کرد بسیار عالی است که فیلمی در واقع فکر می در:  جوري گیر افتاده بود بد

اما هیچ اش را به یک اثر هنري تبدیل کند کرد زندگی آخر او هنوز داشت تالش می وقت  ، 
در مقابل خطري .  بیاید بود که چنین اثر هنري ممکن است کمدي از آب در فکرش را نکرده

ر بر که این ه بود طور ناگهانی س ت از  ، دلش می آورد ت ایماکوالتا تا جایی که ممکن اس خواس
از مدیر مربوطه  باشداو دور  خواهش کرد )  شدت از فروتنی او به تعجب افتاده بود که به (، پس 

از این اهمیت بیتر و  ، چون او خود را هنوز خیلی جوان که پروژه را به تعویق بیاندازد ا  تر  ه
  !  اش فیلمی تهیه شود باره دانست که در می
    
    
    
    

١۴    
ن خص دیگ  مرا بهاین داستا ي  هایی که دیوار اندازد که به برکت قفسه کتاب ري مییاد ش ها

  .  ، شانس آشنایی با وي را پیدا کردم اند آپارتمان گوژار را پوشانده
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قه حوصلگی خود می نالیدم یک بار وقتی داشتم از بی از طب هاي قفسه کتاب  ، او به یکی 
ا »  هاي طنز ناخواسته شاهکار «:  شد اشاره کرد که روي آن برچسبی به خط خودش دیده می و ب

اریسی بود نویسنده کتاب یک زن روزنامه.  آمیز کتابی را بیرون کشید لبخندي شیطنت .  نگار پ
دانم آیا هنوز کسی  نمی.  بود باره عشق خود به کیسینجر نوشته  در١٩٧٢او کتاب را در سال 

ن سال ترین سیاست معروف و چهره پشت  مدار آ و ها را که مشاور نیکسون  رده صلح آمریکا  پ
از این قرار است آورد یا نه یاد می ، به ویتنام بود ، کیسینجر را در واشینگتن  نویسنده:  ؟ داستان 

اي مصاحبه کند و یک بار دیگر براي  که با او براي مجله بار براي این یک:  کند مالقات می
  .  مصاحبه تلویزیونی

ر هم با یک آن ي  ت میدیگر مالقا ها چندین بار دیگ اما هرگز از محدوده رابطه کار کنند 
د  دو بار صرف شام پیش از آماده شدن پخش تلویزیونی یکی.  شوند جدي خارج نمی ، چن

سینجر در کاخ سفید سینجر مالقات در دفتر کی ، بعد هم چند دیدار  ، دیداري تنها در خانه کی
ي ک کم کیسینجر احساس می کم.  همراهی تیم تلویزیون و غیره به ند که میل دارد از زن دور

ع از چه قرار است و براي این او احمق نیست و می.  کند از خود دور نگه  فهمد موضو ن را  که ز
از جذابیت قدرت براي زنان حرف می دارد افزاید که وظایفش او را  زند و می ، خیلی صریح 

از زندگی خصوصی چشم بپوشد ملزم می د که  ن  هزن با صداقت منقلب کنند.  کن اي تمام آ
از این تصور در نزد او نشدند که آن دو نفر براي هم ساخته  هر که به (ها را  بهانه حال مانع 
ردید است و نمی:  کند براي خود توجیه می)  ! اند شده ت  البد دچار ت خواهد احتیاط را از دس

اصالً متعجب نمی.  بدهد ن از این بابت  ي عجیب و غری همه زن با آن.  شود ز بی که کیسینجر ها
ا به طور فکر کند شناخته حق دارد این قبالً می ق وي  محض این ، ام که بفهمد او چقدر عاش

ط را کنار خواهد گذاشت ، تمام رنج است ا را فراموش خواهد کرد و احتیا ن چقدر به !  آه.  ه ز
ر چیزي در جهان سوگند بخو او واقعاً می!  پاکی عشق خود اطمینان دارد رد که عشق تواند به ه

  .  است او از کشش جنسی ناشی نشده
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با سادیسم  (ها  و بار»  از نظر جنسی او براي من کامالً فاقد جذابیت است «:  نویسد زن می
د که او بد تکرار می)  مادرانه عجیبی ا بد سلیقه  ، در مورد زن قیافه نیست ، خوش لباس است کن ه

  .  کند تر ابراز عشق می و باز بیش»  معشوق خوبی نیست «کند که  است و تأکید می
ر  آن بی (کشد  زن نقشه می.  طور ، کیسینجر هم همین زن دو بچه دارد اصالً خب که مرد 

و از این شان را در کُت ، که چطور تعطیالت ) باشد داشته که براي  دازور خواهند گذراند 
بیاموزند اظهار هاي کیسینجر فرصتی دست خواهد داد که با آرامش زبان فرانسه  بچه

برداري به آپارتمان کیسینجر می  یک روز زن تیم تلویزیون را براي فیلم.  کند خوشحالی می
اش بیرون  ها را مثل یک دسته متجاوز از خانه ، آن ، اما او که دیگر تحملش تمام شده فرستد

ن را به دفترش می.  کند می سینجر ز و خیلی سرد و جدي به یک بار دیگر کی وي توضیح  خواند 
  .  پهلوي او را تحمل کند دهد که دیگر حاضر نیست رفتار دو می

گیج می ا بعد کم زن ابتدا  عی است.  افتند کم افکارش در مسیر دیگري می شود ام اً !  طبی حتم
جاسوسی به او گفته شده که  زن به دالیل سیاسی برایش خطرناك است و حتماً از دستگاه ضد

هاي  داند که در دفترش میکروفون خوبی می کیسینجر به.  نمایددیگر نباید با زن معاشرت 
ن بلکه در زیادي کار گذاشته شده به ز ن  است و آن کلمات خشن را نه خطاب  واقع خطاب به آ

ادا می کنند ها را گوش می هاي آن هاي ناپیدا که دارند حرف پلیس لبخندي حاکی .  کند ،  زن با 
و نگاه می از درك و هم براي او تمام این صحنه آکنده از یک نوع زیبایی .  کند دردي به ا
رد در عین چرا)  کند ها تکرار می او صفت دردناك را بار (دردناك است  حال که مجبور  که م
  .  نگرد ، با نگاه عاشقانه به او می به راندن اوست
و می گوژار می ا من به ا ن تخیال خندد ام از میا سیار روشن که  ن حقیقت ب ن گویم که آ ت ز

ر می واقع آن ، در کند نمایی می عاشق خود ن حقیقت خیلی .  کند مهم نیست قدر که او فک آ
است و حقیقتی است که در مقابل حقایق دیگر رنگ می پیش ا .  بازد پا افتاده و زمینی  ام

،  از همان نخستین دیدار زن با کیسینجر محبوبش.  ، حقیقت کتاب است تر از آن حقیقت باال
ي نامرئی گونه اب بهاین کت ز کوچکی که بین آن ، به ا و  روي می ا قرار داشت جلوس کرد  ه
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ز انگیزه واقعی د ناآگاهانه و اقرار ، هر همواره نی ا کیسینجر  نشده او چن ، در خالل ماجرایش ب
  .  است بوده

ت  ؟ کتابی در بر داشت ؟ مگر این کتاب براي زن چه سودي در کتاب باره شخصی
اصالً ؟ نه کیسینجر اصالً حرفی در!  ،  سینجر ندارد که بزند او  ن است آن.  باره کی ،  چه مورد نظر ز

سینجر را نمی.  باره خودش است حقیقتی در و را  ، به خواست او کی او که معشوق  « (ویژه تن ا
از دایره محدود  ، می خود را تعالی بخشد»  منِ «خواست  ، او می ) » خوبی نیست خواست آن را 

براي او کیسینجر یک وسیله نقلیه اساطیري .  اي مبدل سازد ش بیرون بکشد و به ستارهزندگی
آید و با عظمت تمام در آسمان به گردش  او بر آن فرود می»  منِ «دار که  ، اسبی بال بود
  .  پردازد می

به تمام توضیحات زیباي من دهن»  زن احمقی بوده «:  گوید گوژار می من .  کند کجی می و 
به نه «:  گویم یم .  هوش بوده کنند که با ، تأیید می اند ، همه کسانی که شاهد بوده وجه هیچ ، 

  .  » بودن خود اطمینان داشته » برگزیده «او به .  موضوع چیزي جز حماقت است
    
    
    
 ١۵    

است که شخص بیبرگزیده بودن   عنایش این  ت و م که لیاقتی  آن یک مفهوم دینی اس
،  ، یا حتی بلهوسانه خداوند خواست آزادانه حکم قدرتی فوق طبیعی و به باشد به دهابراز کر

تنها چنین باوري بود که مقدسین را .  تر از دیگران بیابد شود تا مقامی ویژه و باال انتخاب می
نه  تاب تحمل سنگساخت قادر می ل .  باشند ها را داشته ترین آزار دال مفاهیم دینی در ابتذا
اهت پیدا میزندگی  که زندگی  بریم از این وبیش رنج می کدام از ما کم هر.  کنند ما به طنز شب

ا این اندازه معمولی است ا می.  ما ت ن بگریزیم و خود را به  م از همانند دیگران بود خواهیم 
ا شدت و ضعف متفاوت به این وهم دچار شده هر.  تري ارتقاء بدهیم درجه عالی ایم  یک از ما ب

  .  ایم ، که از پیش تعیین و برگزیده شده یق این ارتقاء هستیمکه ال
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، عشق  که در تعریف هم چنان.  بودن جزئی از هر رابطه عاشقانه است مثالً احساس برگزیده
ارزانی می هدیه وست.  که برایش لیاقتی نشان داده باشیم آن ، بی شود اي است که به ما  داشته  د

اگر زنی به من بگوید .  شود بر خالص بودن عشق لی تلقی می، حتی خود دلی شدن بدون دلیل
هاي دیگر نظر  ، به زن خري ، براي من هدیه می ، شریف هستی هوش هستی دوستت دارم چون با

خواهد چیزي را  چنین عشقی انگار می.  شوم وقت من مأیوس می ، آن شویی ، ظرف می نداري
  .  چنگ بیاورد به

شنود سان درتر است اگر ان چقدر زیبا فقط  چند که تو نه ، هر ام من دیوانه تو «:  عوض ب
ه و عوضی هم هستی گوي خود ، بلکه یک دروغ کار نیستی هوش و درست با شاید انسان .  » خوا

،  که از مهر مادرانه ، وقتی کند بار در نوزادي تجربه می بودن را نخستین احساس برگزیده
تر طلب  تر و بیش شود و باز آن را بیش مند می ه باشد بهرهکه خود را الیق آن نشان داد آن بی
بایست انسان را از این توهم برهاند و برایش معلوم کند که در  وارد مدرسه شدن می.  کند می

ا معموالً دیگر آن موقع خیلی دیر است.  زندگی باید براي هر چیزي بهایی پرداخت شما .  ام
به حرف  که براي ایناید ساله را دیده حتماً آن دختر ده شنوي از خود وادار  که دوستانش را 

از عهده قانع سازد ا بر کردن آن ، موقعی که دیگر  و با غروري  آید نمی ه ك و راست  ، ناگهان ر
ن من می «:  گوید قابل توضیح می غیر او خود را .  » خوام جور می چون من این «یا »  گم چو

چون من  «اهد رسید که او یک بار دیگر بگوید اما روزي خو.  برگزیده احساس می کند
از خنده روده تا تمام کسانی که حرفش را می»  خوام جور می این   .  بر شوند شنوند 

ا ثابت شود که  خواهد خود را برگزیده احساس کند پس انسانی که می د ت ، چکار باید بکن
؟  کس دیگر نیست و مانند هر، تا هم خودش و هم بقیه باور کنند که ا او واقعاً برگزیده است

ن اختراع عکاسی است فرارسیدن عصري جدید اره ، که اساس آ ا تمام ست و  ، رقاص ها ، ب ها 
از دور بر روي پرده می هاي مشهور که همه تصویر عظیم آن آدم ا را  ا  بینند و می ه ستایند ام
ن را فراهم می رسی ندارد ها دست کس به آن هیچ که خود را برگزیده شخصی :  کند ، این امکا

به افراد سرشناس به کند احساس می د  ، سعی می اي علنی و نمایشی گونه ، با چسباندن خود  کن
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ها و  ، همکار ها ، یعنی همسایه دهد که به سطح دیگري تعلق دارد و از تمام افراد معمولی نشان
  .  گیرد می، فاصله  است ها قسمت کرده ناچار زندگیش را با آن همه کسانی که او به

،  هاي عمومی افراد سرشناس به چیزي شبیه تأسیسات عمومی از قبیل توالت  این ترتیب، به 
، با این فرق که  اند هاي روانی تبدیل شده ، ادارات بیمه و بیمارستان ادارات خدمات اجتماعی

از دست ها فقط به آن  وقتی کسی.  رس باقی بمانند شرطی قابل استفاده هستند که دور 
،  بودن خود را با نشان دادن ارتباط شخصیش با یک فرد مشهور ثابت کند خواهد برگزیده می

ن عاشق کیسینجر ن ز ، عذرش خواسته  خود را در معرض این خطر هم قرار می دهد که مثل آ
به همین علت .  شود پذیرفته نشدن از این دست در اصطالح دینی هبوط نامیده می.  شود درست 

ن ن عاشق کیسینجر در کتابش خیلی آشکار و کامالً بههم هست که آ ق از عشق   ز ح
ز خود به کیسینجر سخن می فاجعه قدر هم که به نظر گوژار  ، هر که هبوط گوید چرا آمی

  .  آمیز است واقع فاجعه ، در مضحک بیاید
، زندگیش مثل زندگی  ایماکوالتا به عشق خود نسبت به برك آگاه شودکه  از آن پیش 

ر بوده زن ازدواج:  اي دیگ د جدایی چند  ار ، چن د معشوق که ب ها در نهایت  ها و بار ، چن
.  پرستد اما آخرین معشوقش او را کامالً جور دیگري می.  سردي دلش را شکسته بودند خون

از سایرین است کند که او قابل تحمل زن هم به نوبه خود فکر می ، چون مرد هم در مقابلش  تر 
فیلم.  خورد و هم به دردش میآید  کوتاه می است و زمانی که زن کارش را در  او  ساز 

سیار مؤثر بودند هاي او براي روي غلتک افتادن کار ، کمک تلویزیون شروع کرد   .  هایش ب
د ستایش مرد کمی مسن ت که تا اب ا به شاگردي شبیه اس ت ام .  ماند گر باقی می تر از زن اس

ر می و زیبا مرد فک از زنان دیگر است تر و بخصوص حساس ، زیرك تر کند که ا ،  براي مرد.  تر 
پوشیده از :  هاي آلمانی شباهت دارد هاي نقاشی رمانتیک ، به منظره حساس بودن محبوبش

بار که مرد در چنین  هر.  مسکن خداوند:  ، آسمان دست ، و آن باال در دور خم و درختان پر پیچ
،  کند زانو بزند و در همان حال باقی بماند پذیر او را وادار مینا ، میلی گریز شود فضایی وارد می

  .  تو گویی شاهد یک معجزه الهی است
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  ١۶   

کثر حشره.  اند عده زیادي در سالن جمع شده اما در میان شناس ا ن  ها فرانسوي هستند  شا
شود  که گفته میچند ساله  و ، از جمله یک نفر چکِ شصت شوند  هم پیدا میچند نفر خارجی

اقل محققی در  گوي آکادمی علوم یا ال شاید وزیر یا سخن.  در رژیم جدید پست مهمی دارد
ط با آکادمی مزبور باشد ترین  بیش جالب ، او کما کاو باشد حال براي آدمی که کنج هر به.  ارتبا

با وجود .  ) از زوال کمونیسم است چون نماینده عصر تاریخی جدید پس (فرد این جمع است 
ن قد درازش ر سر این او با آ ت پ گیج و کامالً تنها وسط آن جمعی اولش .  صدا ایستاده است و ، 
به رسیدند او سالم کردند و یکی مردم جلو آمدند و  اما هر دو سوأل هم پ بار گفتگو خیلی  ، 

نتظار می زود ن که ا از آ ت به آخر رسید تر  ر معلوم ،  بدل کردن چند عبارت و بعد از رد.  رف دیگ
  ؟  هم بزنند ها چه حرفی داشتند که به واقع هم مگر آن در.  نبود چه باید بگویند

او هم البته سعی .  ها خیلی زود صحبت را به مسایل مربوط به خودشان کشاندند فرانسوي
 ، ولی شان شد وارد صحبت»  ... در کشور من اما «بار هم با گفتن  ، چند ها همراهی کند کرد با آن

اما «اي به دانستن این که  که متوجه شد کسی عالقه از این بعد گذرد  چه می»  ... در کشور من 
نه ناراحت (، با قیافه کمی مغموم  ندارد   .  خود را کنار کشید)  بین و عبوس ، بلکه واقع نه تلخ و 

لن کنفرانس جا به سا ، اما مرد از آن اند همه در سالنی که بار در آن واقع است اجتماع کرده
د به شکل یک مستطیل کنار ار در.  رود اند می هم چیده شده که در آن چهار میز بلن ز  کن ، می

کنار میز.  شدگان روي آن گذاشته شده کوچکی قرار دارد که فهرست اسامی تمام دعوت ،  در 
ن که به و تع محقق چک به.  است ، نشسته اندازه خود او تنهاست رسد به نظر می زنی جوا ظیم ا

و اسم خود را می می و خواهش می زن دو.  گوید کند  از ا ن  بار  د و چو د اسمش را تکرار کن کن
به کند براي سومین جرأت نمی از نظر می بار هم بپرسد  اسامی را  فهرست  گذراند تا شاید  ناچار 

اسمی شبیه آن ز پدرانه محقق چک با حالت محبت.  چه شنیده برخورد کند تصادفاً به  ي  آمی ا
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اسم خود را در فهرست پیدا می شود وي میز خم میر ن نشان می ،  :  دهد کند و به ز
Chechoripsky .  

  ؟  موسیو سه شوري پی!  آه ـ 
  !  ي یه کی _ ریپس _ خو _ ـ تلفظ درستش چه

  .  ـ زیاد آسون نیس
  .  ـ بله و تازه غلط هم نوشته شده

ت بر گذارد   عالمت کوچکی میr و Cف ، روي حر دارد می مرد قلمی را که روي میز اس
  .   است٧شکل عدد  که به

به عالمت و سپس به مرد نگاه می خانم منشی ابتدا  و با لحنی تأسف ها  ار می اندازد  :  گوید ب
  .  » ! خیلی سخته «

  .  ـ برعکس خیلی ساده است
  ؟  ساده ـ 

  ؟  شناسین ـ یان هوس رو می
ا منشی به فهرست مدعوین نگاهی می اً  «:  دهد ما محقق چک فوري توضیح میاندازد  حتم

از اصالح می اسالف لوتر گران کلیسا بود دونین که او  از  در دانشگاه کارل تدریس .  ، یکی 
ا  وسیله آلمانی در سرزمین مقدس رم به)  دونین حتماً می (، همون دانشگاهی که  کرد می ه

احتماالً نمی.  تأسیس شد ا چیزي که شما  عیندونین اینه ک ام امالء  ه یان هوس در  حال در زمینه 
مثالً .  کار ابداع کنه نظیري براي این اون موفق شد روش بسیار ساده و بی.  هم اصالحاتی داشته

از سه حرف »  چ «براي امالء  شه و زبان آلمانی چهار   استفاده میh و c و tدر زبان فرانسه 
به. h و c و s و tحرف الزم داره یعنی  ا ما  ، فقط یه حرف الزم  رکت روش یان هوسب ام

  .  »  باالش٧اضافه همین عالمت کوچک شبیه  ، بهc،  داریم
ز منشی خم می محقق یک  را Cشود و در گوشه فهرست مدعوین حرف  بار دیگر روي می

نگاه  بعد توي چشم. C:  نشاند  کوچولو می٧نویسد و باالیش هم یک  درشت می هاي منشی 

www.ParsBook.org



Ketabeparsi.bolgfa.com  ــــمیالن کوندرا   / آهستگی ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  41  ـــــــ

ي چشم منشی هم به!  » چ «:  گوید ند و شمرده میکند و خیلی بل می نگاه  نوبه خود تو هاي او 
  !  » چ «:  کند کند و تکرار می می

  !  عالی بود!  درسته ـ 
ع به این اصالحات لوتر چیزي نمی.  ـ خیلی جالبه ردم راج ز در  ، البته به دونن حیف که م ج

  .  کشور شما
ن  «:  گوید زند و می نشنیدن می، خود را به  برابر اشتباه زن محقق در روش یان هوس چندا

اً  در یه کشور دیگه هم این روش مورد استفاده قرار می.  هم ناشناخته نیس گیره و شما حتم
  ؟  ، مگه نه دونین کدوم کشور می

  !  ـ نه
  !  ـ لیتوانی دیگه

لیتوانی را تکرار می به حافظه منشی نام  د آورد تا  اش فشار می کند و بیهوده  شاید یادش بیای
  .  آن کشور در کجا واقع است

هاي  قدر به این عالمت ها این شین که چرا ما چک حاال شما متوجه می.  ـ و نیز لتونی
  .  نازیم کوچک باالي حروف می

  :  کند زند و اضافه می مرد لبخندي می
اما براي این عالمت ما آمادگی همه ـ  ا ، حا هاي کوچولو جور خیانت رو داریم  ضریم ت

  .  آخرین قطره خونمون بجنگیم
در .  رود ها می سمت مستطیل متشکل از میز کند و به بار دیگر در مقابل زن تعظیم می یک
کارت خود را پیدا .  صندلی کارت کوچکی هست که روي آن نامی نوشته شده کنار هر

ن می نگاهی کش.  کند می و با لب می ، کارت را بر اندازد دار به آ خندي محزون ولی دارد 
به منشی نشان می ، آن را باال می گر حال اغماض عین در   .  دهد گیرد و 

ت می همان موقع حشره ي اس ار در ورود ي که کن ا  شناس دیگري در مقابل میز ایستد ت
اسمش عالمت بگذارد کنار  به محقق چک نگاه می.  منشی    :  گوید کند و می منشی 
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  !   صبر کنین، لطفاً یه لحظه کی پی ـ آقاي چی
از اغماض می ا به منشی بفهماند که  محقق حرکتی حاکی  د ت نباشید خانم «کن از  ، نگران  ، نی

ار میز منتظر می صبورانه و تا.  » به عجله نیست و  (ماند  حدودي خجوالنه در کن حاال د
ر هم در کنار میز ایستاده حشره ، محقق  شود و وقتی باالخره کار منشی تمام می)  اند شناس دیگ

  :  گوید دهد و می کارت کوچک را به او نشان می
  ؟  بینید چقدر مضحکه می!  ـ نگاه کنین
اما نمی زن نگاه می   :  فهمد موضوع چیست کند 

  !  تا عالمت کوچولو گذاشته شده جا که اون دو ، این کی پی نی ـ ولی موسیو شه
ا این ـ بله ازه ببینین کجا .  شون بکنن ته و ران س فراموش کرده.   هستن8ها شبیه عدد  ، ام ت
    !  Chêechôripsky! o و eروي !  ان گذاشته

  !  شما حق دارین!  بینم ـ حاال می
بیش   :  گوید نماید می پیش غمگین می از محقق با حالتی که 

ا فراموش می کنم که چرا همیشه این عالمت ـ تعجب می ي شبیه  آخه این عالمت.  شن ه ها
مثل !  حال پروازن هاي در ؟ مثل پرنده کنین شما تأیید نمی!  رانه هستن خیلی شاع٧عدد 
  .  ان هاشونو باز کرده هایی هستن که بال کبوتر

    افزاید تري می و سپس با لحن مالیم
  !  ها ، مثل پروانه باشین ـ یا اگه دوست داشته

.  رست بنویسدشود تا قلم را بردارد و اسمش را د آنوقت یک بار دیگر روي میز خم می
احتیاط زیاد انجام می که  آن هم بی بعد.  خواهی کند خواهد عذر ، انگار می دهد این کار را با 

  .  رود ، می حرفی بزند
ن .  قواره است دراز و عجیب بی.  رود بیند که دارد می منشی او را می ناگهان در وجود ز

نه یالش یک عالمت کوچولو شبیه در خ.  شود اي نسبت به مرد پیدا می احساس محبت مادرا
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ت و باالخره هم روي  شکل یک پروانه می  را به٧عدد  ر محقق در پرواز اس بیند که به گرد س
شیند موهاي سفید او می   .  ن

گردد و لبخند گرم منشی را  می ، بر رود طرف جاي خودش می طور که به محقق چک همان
و هم به.  بیند می لبخندي جواب می ا ، این کار را سه بار  دهد و تا رسیدن به جایش نوبه خود با 

توان محقق چک  می!  زده غرور غم!  بله.  زده ولی مغرور هایی غم لبخند.  کند دیگر هم تکرار می
  .  طور توصیف کرد را این
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ParsBook.org



Ketabeparsi.bolgfa.com  ــــمیالن کوندرا   / آهستگی ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  44  ـــــــ

 
 

  
١٧   

د  شدههاي غلط روي حروف اسمش گذاشته  هایی که در جا که او با دیدن عالمت این بودن
  ؟  شد اما چه عاملی باعث غرور او می.  ، قابل فهم است غمگین شد

اصلی زندگی اشغال کشورش توسط روس:  نامه او همین است نکته  ل بعد از  در  (ها  یک سا
شناسی اخراج کردند و مجبور شد شغل کارگري  ، او را از انستیتوي حشره ) ١٩۶٨سال 

اشغال یعنی سال ساختمان را پیشه کند و تا پایان   در این شغل باقی ماند ١٩٨٩دوران 
  .  ) نزدیک بیست سال (

ت  ، اسپانیا و هر ، فرانسه ها انسان در آمریکا ها و هزار آیا صد جاي دیگر کارشان را از دس
از این بابت لطمه می ؟ آن دهند نمی اما دچار غرور نمی ها  د  چرا محقق چک می.  شوند بینند  توان

لیل که علت اخراج او از کار نه اقتصادي ؟ به ها نه  آنمغرور باشد و اسی  این د ، بلکه سی
  .  است بوده

ي  که چرا حادثه آید و آن این ، باز سوأل دیگري پیش می طور باشد ، گیریم که این خوب ا
؟ چرا کسی که کارش را به  باشد تري داشته که دلیل اقتصادي دارد باید ارزش و اهمیت کم

ت میاین دلیل از و کینه به دل گرفته دهد که رئیس  دس ه باشد ولی کسی  اش از ا ، باید شرمند
از دست می اسی  طور  ؟ چرا این دهد حق دارد افتخار کند که کارش را به علت داشتن عقاید سی

  ؟  است
شود خود در این امر نقش  این علت که وقتی کسی به دلیل اقتصادي از کار اخراج می به

  .  ، جسارتی وجود ندارد که شایسته تحسین باشد در شیوه برخورد او با مسایلفعالی نداشته و 
ق .  واقع چنین نیست ، اما در نظر بیاید شاید این امر خیلی بدیهی به به این دلیل که وقتی محق

ل  ارتش روس رژیم بسیار نفرت ، زمانی ١٩۶٨چک در سا انگیزي را در کشور برقرار  که 
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و .  واقع کاري نکرده بود که بشود آن را به جسارت ربط داد ، در ، از کار اخراج شد کرد ا
اي  یک روز عده.  اي نداشت هاي انستیتو بود و به هیچ چیز جز پشه عالقه از بخش رئیس یکی

د و از او خواستند سالنی براي  از افراد شناخته فتر محل کارش ریختن به د شده مخالف رژیم 
ا برگزاري یک جلسه نیمه بگذاردسري در  فتار آن.  ختیارشان  کاست جودوي  و ها بی کم شیوه ر

ن یک گروه کوچک  ها بدون هشدار قبلی ناگهان به آن:  اخالقی بود سراغش آمدند و خودشا
بینی نشده محقق را در وضعیتی قرار داد که نه  این برخورد پیش.  تماشاچی هم درست کردند

توانست اتفاقات ناگواري  ها می واست آنپاسخ مثبت به خ.  راه پس داشت و نه راه پیش
از امکان تحصیل در دانشگاه  شاید کارش را از دست می:  باشد دنبال داشته به داد و سه فرزندش 

پا که پیشاپیش  و سر هاي بی حال جرأت کافی نداشت که به این آدم در عین.  شدند محروم می
از زبونی او تفریح می   .  ، پاسخ رد بدهد کردند داشتند 

ر بی خودش را به با اینکه  دست آخر هم، جربزگی و حماقت و ناتوانی از مقاومت در  خاط
رزنش می برابر فشار آن واقع علت اخراج او از  پس در.  ، کوتاه آمد و موافقت کرد کرد ها س

از تحصیل بزدلی بود و نه جسارت ن فرزندانش  حاال اگر قضیه از این قرار .  کار و محروم شد
  ؟  قدر مغرور است پس دیگر چرا این،  بوده

و  او با گذشت زمان به سبت به مخالفین رژیم را فراموش کرد  تدریج بیزاري اولیه خود ن
ت را به حساب یک کم اسخ مثب ، یا  جور آزادگی و یک انگیزه فردي کم عادت کرد که آن پ

ودش را در زمره این ترتیب حاال خ به.  ، بگذارد شورش علیه قدرتی که مورد انزجارش بود
گ تاریخ پا گذاشته کسانی می ر باعث می.  اند بیند که در صحنه بزر و  اعتقاد به این ام شود در ا

  .  غرور ایجاد شود
ها در  شماري که در تمام زمان هاي بی شود گفت همه دسته در این صورت آیا می

د مغرور باشند زیرا که  ، می اند هاي سیاسی شرکت داشته درگیري ا توانن حنه تاریخ پ به ص
  ؟  اند نهاده
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شود که  غرور محقق چک از این واقعیت ناشی می:  حاال باید تز خودم را توضیح بدهم
حنه پا به ص حنه  اهمیت ، نه در یک زمان بی گذاشتن او  ، بلکه درست در زمانی اتفاق افتاد که ص

اریخ.  ناگهان روشن شد ل .  کند عرضه میهاي تاریخ جهان را  ترین ، تازه صحنه روشن ت در سا
رتو نور١٩۶٨ وربین افکن  پراگ در پ ازه جا حضور داشتند هایی که همه ها و د هاي  ترین ، ت

محقق چک هنوز که هنوز است بوسه تاریخ .  کرد عرضه می)  از نوع شکوهمند آن (جهان را 
د و به را بر پیشانیش احساس می   .  بالد آن می کن

نیا مذاکرات تجا ار مهم هستنداما در این د ا  آن.  ري و جلسات در سطح عالی هم جزو اخب ه
حنه ي می ، فیلم شوند هایی هستند که روشن می هم ص ،  شود شان صحبت می باره شوند و در بردار

  ؟  شوند ها دچار غرور مشابهی نمی پس چرا بازیگران آن
ازه:  الزم است توضیح مختصر دیگري را هم اضافه کنم از هاي تاریخ ج ترین ت هان همه 

از نوع  ن ) ١( » شکوه مند «یک نوع نیستند و از قضا درست همان که سهم محقق چک شد  آ
  .  بود

ازه زمانی  حنه» شکوه مند«یک خبر ت ن  حال رنج ، انسانی در است که در جلوي ص کشید
ئیل هم در باالي سر او در  باشد شین شنیده شود و عزرا ، از پشت صحنه صداي رگبار سالح آت
داند افتخار سهیم  طور گفت که محقق چک مغرور است چون می توان این پس می.  از باشدپرو

و جهانی از نوع  د  خوبی می او به.  است نصیبش شده»  شکوهمند «بودن در یک خبر تاریخی  دان
ن  ها و انگلیسی ، فرانسوي ها ، دانمارکی ها ، او را از تمام نروژي که چنین افتخاري هایی که در آ

 . کند لن حضور دارند متمایز میسا
 
 
 
  

ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
١- Sublime.  

www.ParsBook.org



Ketabeparsi.bolgfa.com  ــــمیالن کوندرا   / آهستگی ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  47  ـــــــ

 
 
 
  

  
١٨   

ا  هاي آن او به گفته.  کنند یکی جاي خود را به نفر بعدي واگذار می ها یکی سخنران ه
اختیار پنج ورق کاغذي را که در  ر نوبت خودش است و انگشتانش بیمنتظ.  دهد گوش نمی

داند که چیز کمی براي عرضه  می.  ، لمس می کند اش هستند جیب دارد و حاوي متن سخنرانی
از تحقیق بعد.  دارد ه  ، او فقط توانسته از بیست سال دوري  بود خالصه کاري را که متعلق به دور

به کشف یک گ جوانی ا را  شد که او آن ها مربوط می روه ناشناخته پشهاش بود و   (muscaه

pragensis اده نماید بود گذاري کرده نام) ١   .  ، آم
و بر زبان می آورد شنود مسئول اعالم برنامه کلمه وقتی می و  ، بلند می اي شبیه به نام ا شود 

،  کشد ه طول میجایی که بیست ثانی به حین این جا.  رود طرف جایگاه ویژه سخنران می به
، بار  همه سال از آن پس.  شود احساساتی می:  شود اي دچار می بینی نشده ناگهان به وضع پیش

ت که مورد تحسین ن کسانی اس و آن دیگر در میا د  ؛  کنند ها هم او را تحسین می اش هستن
اما دست سرنوشت او را از آن ها احساس نزدیکی می میان محققینی که با آن در ا جدا ه کند 

خنران می.  است کرده براي یک بار هم که .  گیرد ننشیند ، تصمیم می رسد وقتی به صندلی س
د و براي هم خواهد خود شده می و مطابق احساسش رفتار کن کارانش بگوید که در  جوش 

  .  گذرد درونش چه می
رمتوانم جلوي احساساتم را ب خواهم که نمی ، از شما پوزش می ها و آقایان خانم « ؛  گی

ور بودن پس.  گیرم کردند احساساتی که انتظارش را نداشتم و غافل ، حاال  از بیست سال د
ار دیگر با کسانی حرف بزنم که درست به همان چیز می اندیشند که من  هایی می توانم ب
اشتیاقی می می   .  روم روند که من می اندیشم و به دنبال همان شور و 
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ي می آیم که در آ از کشور ن عقیده خود به ن انسان صرفاً بهمن  ر بیا ،  صداي بلند خاط
مگر براي یک محقق مفهوم .  ، محروم شود چه مفهوم و معناي زندگیش بود ممکن بود از آن
قی اوست زندگی چیزي به ز کار تحقی ، یعنی تمام قشر  ها هزار نفر طور که می دانید ده ؟ همان ج

عه ما تا همین .   مشاغل خود را از دست دادند١٩۶٨آمیز  هاز تابستان فاجع ، پس روشنفکر جام
!  ، نه باشم که احساس حقارت کرده این نه.  شش ماه پیش من یک کارگر ساختمان بودم

ا  هایی ساده و دوست ، با انسان ها آموختم برعکس بسیار چیز داشتنی آشنا شدم و فهمیدم که م
قبالی هستیم هاي خوش ها آدم محقق ،  اش کار کند بتواند در زمینه مورد عالقهاین که آدم .  ا

  .  اقبالی است نوعی خوش
دوش  ، زیرا به اند ، این چنین اقبالی را کارگران ساختمانی همکار من نداشته دوستان من

  .  آهن کاري نیست که مورد عالقه کسی بوده باشد کشیدن تیر
از من دریغ شده بخت و اقبالی که به و  وز بار، امر بود مدت بیست سال  است  از آن من  دیگر 

د !  دوستان گرامی.  کنم مستی می لذا احساس سر نید درك کنی امیدوارم با این توضیحات بتوا
چند که این جشن براي من  ، هر ، مثل لحظاتی از یک جشن هستند ها براي من که این لحظه
  .  » انگیز است کمی هم غم

از اشک شده چشمکند  ، احساس می شود هایش تمام می وقتی حرف کمی .  هایش پر 
اي متأثر می  هر بهانه یاد پدرش می افتد که در پیري مرتب و به کند و به احساس ناراحتی می

کند چرا براي یک بار هم که شده نگذارد .  کرد شد و گریه می اما بعد پیش خود فکر می 
عی پیش بروند ها به اتفاق اند باید خیلی هم افتخار  هایی که در این سالن نشسته ؟ آن طور طبی

از پراگ به آن ، که او همچون هدیه اند در این احساسات کنند که توانسته ،  کند ها عرضه می اي 
  .  شریک شوند

،  رسد جا که می هایش به این حرف.  اند جمعیت هم دچار احساسات شده.  او اشتباه نکرده
د می ن می شود و شروع به کف یکهو برك از جا بلن وربین .  کند زد )  که در محل آماده است (د

چنین از  حال کف هاي در ، دست از چهره او.  گردد می طرف برك بر بالفاصله به زدنش و هم
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ن از جا بلند می.  برداري می شود محقق چک فیلم د یا تند تمام جمعیت سال ا  شوند و کن ، ب
د و این کار برایشان آن لبخند یا قیافه جدي ب است که نمیقدر جا ، کف می زنن نند کی از  ل دا

، در  نظر می آید قواره به قدر دراز که بی ، آن محقق چک با قد دراز.  آن دست خواهند کشید
ر .  تر است انگیز قدر هم رقت ، همان تر باشد قدر بیش قوارگی هر بی.  مقابلشان ایستاده حاال دیگ

به، بلکه هایش نمی درخشند دارانه در کاسه چشم هایش خود اشک و   با شکوه تمام  روي بینی 
ت  شوند و همکارانش اش سرازیر می دهان و چانه ، که سعی می کنند تا جایی که ممکن اس

  .  بینند ها را می ، آن تر کف بزنند تر و بلند بلند
:  گوید باالخره ابراز احساسات فروکش می کند و محقق چک با صداي لرزان می

، بعد تعظیم می کند و  » کنم  صمیم قلب از همه شما تشکر میاز!  گزارم ، سپاس دوستان عزیز «
ترین لحظات زندگیش  ، بزرگ داند که آن لحظات او می.  رود طرف صندلی خودش می به

فتخار.  لحظات افتخار.  هستند ا احساس می چرا نباید گفت.  آري ا .  کند ؟ او خود را بزرگ و زیب
د مورد تحسین است و آرز او احساس می قدر طوالنی  کند که فاصله او تا صندلیش آن و میکن

 . بود که هرگز تمام نمی شد می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ــــ  ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
 .  است»  پشه پراگی «معنی  به   -١
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١٩   
تر باشد اگر بگویم که  شاید دقیق.  اکت ساکت بودجایش برگشت سالن س که به وقتی

ا بود محقق اما فقط متوجه یکی از آن.  جا حاکم بود  در آناز یک نوع سکوت بیش سکوت :  ه
از تأثر به.  ناشی  ،  اي نامحسوس گونه طور که کاهش صدا به ، همان تدریج او متوجه نشد که 

از تأثر کند سونات را از یک پرده به پرده ي دیگر منتقل می نوعی سکوت  ، به ، سکوت ناشی 
  .  بود نامطبوع تبدیل شده

ن  همه فهمیده بودند که این مرد که تلفظ نامش براي هیچ کس ممکن نبود دچار چنا
ه که فراموش کرده سخنرانی شه اش را در هیجان شدیدي شد هاي جدیدي که کشف  باره پ

ا همه می.  ، ایراد کند بود کرده ع  ر دوردانستند که بسی ادب خواهد بود اگر بخواهند این موضو از 
، تا باالخره صدایش را صاف کرد  مسئول اعالم برنامه مدتی مردد ماند.  زد کنند را گوش

ا به  به این (کنم  پی تشکر می شی کو من از موسیو چه «:  وگفت جا که رسید مکثی طوالنی کرد ت
کنم  و از سخنران بعدي تقاضا می...  ) ید، تا شاید او یادش بیا مهمان فرصت دیگري بدهد

محقق .  اي سکوت را شکست اي از انتهاي سالن براي لحظه صداي خنده خفه.  » تشریف بیاورند
هاي همکار خود را  است که نه صداي خنده و نه گفته چک چنان در افکار خود غرق شده

بت به یک سخنران بلژیکی که نو روند تا این آیند و می یکی می ها یکی سخنران.  شنود می
د خود وي می !  واي خدا:  آید خود می ناگهان به.  ها هستند اش پشه ، زمینه تخصصی رسد که مانن

ي جیبش .  برد دستش را توي جیب می!  اش را ایراد کند یادش رفت نطق آن پنج ورق کاغذ تو
است بر این   .  بیند که خواب نمی دلیل محکمی 

شود چیزي را نجات  آیا می.  کند خود را مضحک احساس می.  شوند هایش داغ می گونه
ا  لحظاتی احساس شرمندگی می.  تواند نجات بدهد چیز را نمی داند که هیچ می!  ؟ نه داد کند ام
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آور یا  چیز منفی یا شرم که هیچ این!  باشد خوب مضحک بوده:  دهد فکر غریبی تسکینش می
و د ریش!  اي نیست گستاخانه ي که ا شود فقط غمی را که جزئی از زندگی  چارش میخند

ت او را غم اوست تقویت می و سرنوش و بزرگ انگیز کند  ر و زیبا تر  غرور !  نه!  سازد تر می ت
  !  هرگز از غمِ محقق چک جدایی پذیر نیست

    
 
    
    

٢٠   
اتاق دیگري جمع  ها تعدادي افراد فراري هم دارند که گیالس به همه کنفرانس دست در 

ها خسته شده و رفتار عجیب محقق چک  شناس هاي حشره ونسان که از شنیدن حرف.  شوند یم
  .  است ، حاال با فراریان دیگر دور میزي در نزدیکی بار نشسته نظرش چندان جالب نیامده هم به

  .  شود با چند نفر غریبه وارد گفتگویی بشود ، موفق می از مدتی ساکت نشستن پس
از ـ    .  خواد که خشن باشم  من میدوست دخترم 

ا  وقت شنونده کند و آن ، بعدش مکث کوتاهی می گوید وقت این جمله را می پونتون هر ه
ن  ونسان هم سعی می.  دهند تري به او گوش می شوند و با توجه بیش همه ساکت می د آ کن

قوت قلب .  دخندن از ته دل می.  خندند شود که همه دارند می مکث را تقلید کند و متوجه می
اما در  دهد که جمعیت آرام بگیرد با دستش عالمت می.  درخشند هایش می چشم.  گیرد می  ،

نفر  مگوي دو کنند و از بگو طرف میز را نگاه می شود که همه دارند آن همان لحظه متوجه می
ام پرنده قه پس.  کنند اي تفریح می از آقایان بر سر ن د دقی شود صدایش  باره موفق می اي دو از چن

ا برساند گوش را به   :  ه
از من می گفتم داشتم می ـ    .  خواد که خشن باشم ، دوست دخترم 
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ن  او گوش می کنند و ونسان این حاال همه دارند به بار اشتباه قبلی را در مورد مکث کرد
خواهد خودش را از شر کسی که قصد  انگار می.  ، با عجله حرف می زند کند تکرار نمی

  :  ، خالص کند ردن حرفش را داردک قطع
  .  ، من زیادي مهربونم دونید آخه می.  تونم خشن باشم ـ ولی من نمی

اما وقتی می کند ونسان شروع به خندیدن می ه  ،  ن را به خند بیند که خنده او دیگرا
  :  گیرد تري دنباله حرفش را می هم بیش ، با عجله باز نیانداخته

  ...  کنم آد و من براي او دیکته می س پیش من مینوی ـ گاهی یه خانم ماشین
  :  پرسد مردي که یکهو به موضوع عالقمند شده می

  ؟  نویسه نویس با کامپیوتر می این خانم ماشین ـ 
  .  بله ـ 

  ؟  ـ چه مارکی
رد .  شود کامپیوتر مرد از همان مارك نیست معلوم می.  برد ونسان از مارکی اسم می م

حبت را به ، کامپیوتري که انگار عادت کرده  هایی که با کامپیوترش داشته  ماجراموضوع ص
و بگذارد به سر و حتی چند همه می.  کشاند ، می سر ا و ونسان با .  افتند بار به قهقهه می خندند 

ورد یاد می ، نظریه قدیمی خودش را به تأسف بیش  کنند که اقبال یک فرد کما همه فکر می:  آ
.  ، به موهایی که دارد یا ندارد ، به قد ، به زشتی یا زیبایی چهره ستگی داردبه شکل ظاهري او ب

ه است و بیش.  کند صداست که همه چیز را تعیین می!  اشتبا ه خفه  صداي ونسان نازك  از انداز
ت به  ، توجه کسی جلب نمی کند وقتی شروع به حرف زدن می.  است جبور اس و او م شود 

بیاورد ر می آن.  صدایش فشار  غ می وقت همه فک د دارد جی ن برعکس خیلی .  کشد کنن پونتو
کس به شخصی  ، زیبا و قوي است که هیچ قدر مطبوع آرام حرف می زند و صداي بم او آن

  .  دهد جز او گوش فرا نمی
عنتی!  آه ار بیاید و باقی اعضاي گروه را هم  او قول داده!  پونتون ل بود با ونسان به سمین

اما  اهل حرف او طبق معمول بیش.  زیر قولش زدبیاورد  است تا عمل تر  ونسان از .  هاي زیب
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د شده یک ر احساس می طرف از استادش ناامی از طرف دیگ ت و  د که وظیفه اس ت به  کن اي نسب
به ، چون قبل او بر گردن دارد تو  من به.  تو باید نماینده ما باشی «:  او گفت از عزیمتش پونتون 

ام می ار ت ا عمل کنی دهم که به اختی   .  » نام همه ما و براي امر مشترك م
ا در گروه دوستان کافه گاسکونی البته این درخواست بیش ر جنبه شوخی داشت ام ، همه  ت

و بی ترین  ، بیش شود چه به شوخی مطرح می ، آن معنی واقعاً معتقدند که در این جهان پوچ 
  .  ارزش را براي فعلیت یافتن دارد

نتون زیرك ایستاده آید که چطور ماچو در ادش میونسان ی ار پو ن  کن بود و چاپلوسانه با دها
برش  و به دور.  گیرد ، تصمیم به عمل می خواست و آن خنده آوري آن در با یاد.  خندید باز می

اش را جلب  ، زن جوانی توجه پلکند اندازد و درمیان جماعتی که در اطراف بار می نظري می
 .  کند می

  
    
    
    

٢١   
ا اشتیاق تمام  آن.  اند مالحظه ها هم واقعاً بی شناس این حشره ن که ب ن جوا ا نسبت به این ز ه

به هایشان گوش می دهد به حرف و هر موقع می ،  دد  به خود  خن اشد قیافه جدي  وقت الزم ب
  .  ترین توجهی ندارند ، کم گیرد می

اس یک از حاضرین را نمی از قرار معلوم هیچ حتاطانه اوشن ، که البته توجه کسی  د و رفتار م
  .  اش است ، براي پنهان کردن نگرانی کند را جلب نمی

ود و با وي  ها نشسته می طرف گروهی که زن با آن ، به شود ونسان از پشت میز بلند می ر
و بقیه را ترك می ، آن دقایقی بعد.  زند حرف می شوند که از  کنند و مشغول گفتگویی می د

  .  ناپذیر می نماید ان ابتدا آسان و پایانهم
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است و براي رئیس انجمن حشره ، ماشین نام زن ژولی است .  است ها کار کرده شناس نویس 
ن  از بعد ن قصر قدیمی و بود ه و نخواسته این فرصت استثنایی را براي دیدن آ ر بیکار بود از ظه

شان بسیار  باره کند و در  احساس میدر میان افرادي که او خود را در مقابلشان بسیار کوچک
، از  ) باشد شناس دیده بود که حشره وقت پیش نیامده چون تا همین دیروز هیچ (کنجکاو است 

  .  دست بدهد
د کند الزم نمی:  کند که در حضور زن راحت است ونسان احساس می د صدایش را بلن ،  بین

طرف  زن را به.  هایشان را نشنوند فآورد تا دیگران حر تر می برعکس حتی صدایش را پایین
ن  روي هم می به جا رو آن.  برد میز کوچکی می نشینند و ونسان دستش را روي دست ز

  :  گوید گذارد و می می
ستگی داره به این که صداي آدم چقدر رسا باشه همه!  می دونی ـ  ي  به.  چیز ب نظر من صدا

  .  قیافه بودنه تر از خوش رسا داشتن اهمیتش بیش
  .  ـ تو صداي قشنگی داري

  ؟  گی راست می ـ 
  .  گم ، راست می آره ـ 

  .  ـ ولی صداي من نازکه
ر .  جیغو و تیزه جیغ.  صداي من زشته.  ـ درست همینه که خوشاینده مثل صداي خروس پی

  ؟  مگه نه.  مونه می
ت دارم!  نه «:  گوید ونسان با مالیمت می ه صدات تحری.  من صداي تو رو دوس ک کنند

  .  » یه صمیمی.  است
  ؟  کنی طور فکر می جدي این ـ 

ت مثل خودته «:  گوید ونسان نرم و آهسته می و  تو هم زود صمیمی می!  صداي تو درس شی 
  .  » ! کنی رو تحریک می آدم

  .  » طوره کنم همین فکر می.  بله «:  برد هاي ونسان لذت می کلمه حرف به ژولی از کلمه
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  .  » اند ، همه احمق جا هستن هایی که اون اون «:  یدگو ونسان می
  .  » دقیقاً «:  گوید اش موافق است و می ژولی کامالً با گفته

و !  نما هاي خود بورژوا.  هایی هستن که دایم باید خودشونو نشون بدن ـ از اون برك ر
  !  ؟ مرتیکه احمق دیدي

و هم استها با زن طوري آن.  نظر است زن کامالً با ا فتار کردند که انگار او نامرئی  حاال .   ر
است که انتقامش از  ، باعث خوشحالی زن می ها باشد نظري که مخالف آن هر شود و مثل این 
و  قیافه یک مرد خوش.  آید تر می داشتنی نظر او دوست ونسان به.  شود ها گرفته می آن ، شاد 
ر این نیست ک یکی حال که مثل آن سر   .  ه خودي نشان بدهدها مدام به فک

  :  گوید ونسان می
  ...  هم بریزم جا رو حسابی به خواد این ـ من دلم می

است شورش کنند مثل این!  چه خوب لبخندي می زند و دلش می!  که قرار  و  ژولی  خواهد ا
  .  را تشویق کند
از میان سالن می»  رم برات یه ویسکی بیارم می «:  گوید ونسان می ار  بهگذرد و  و بعد  طرف ب

  .  رود می
    
    
    

٢٢   
ا .  کند ، پایان کنفرانس را اعالم می ، مسئول اجراي برنامه در همین احوال حاضران ب

  .  شود روند و سالن مجاور ناگهان از جمعیت پر می صدا از تاالر کنفرانس بیرون می و سر
به »  ... من سخت تحت تأثیر «:  گوید سمت محقق چک می رود و می برك به و عمداً تظاهر 

خنرانی که محقق  تردید می کند تا نشان بدهد چقدر یافتن کلمه مناسب براي توصیف چنان س
ما چقدر زود فراموش .  شهادت دادن شما قرار گرفتم...  «.  ، دشوار است چک ایراد کرد

اتفاق افتاد مرا عمیقاً متأثر کرد خواهم بگویم آن می.  کنیم می  شما افتخار . چه در کشور شما 
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اروپایی که خود دلیلی براي افتخار کردن ندارد اروپا بودید محقق چک به دستش حرکت .  » ، 
از فروتنی می   .  دهد مبهمی حاکی 

، بله همین  شما.  گویم ، جدي می نفسی نکنید ، شکسته نه« :  طور ادامه می دهد برك این
ن با بیانیه شما ن کشورتا ا از  اي در برابر فشار کمونیست پیگیرانههایتان مقاومت  ، روشنفکرا ه

ن نشان دادید اري مواقع فاقدش هستیم.  خودتا شما نشان دادید .  جسارتی نشان دادید که ما بسی
وار شما  طلبی نمونه که بگویم ما باید از آزادي که تشنه آزادي هستید و من ابایی ندارم از این

  »  ... راستی.  درس بگیریم
نی بدهد که انگار کامالً  کند به گفته یر سعی میبا اداي کلمه اخ هایش چنان حالت خودما

خواهم تأکید کنم  ، شهري بسیار زنده و می نظیري است بوداپست شهر بی «:  هم توافق دارند با
  .  » بسیار اروپایی

  .  » ! منظورتان پراگ است «:  گوید محقق چک مؤدبانه می
گل به آب داده ولی  شود که باز دسته برك متوجه می!  نتیهم این جغرافیاي لع باز!  جغرافیا

ت که منظورم پراگ بود البته پراگ «:  بازد نزاکتی رفیقش نمی خود را در مقابل بی .  ، معلوم اس
گ هم هست ، سن ، صوفیه ولی منظورم کراکوف هاي شرقی که  واقع همه این شهر در.  پترزبور

از یک بازداشتگاه عظیم ره به   .  » اند ا شدهتازگی 
است که خیلی.  لطفاً نگویید بازداشتگاه ـ  از دست دادند ها مشاغل درست  ا در  شان را  ا م ، ام

  .  بازداشتگاه نبودیم
، حاال  باشد هاي شرقی نبود که بازداشتگاه نداشته یک از شهر هیچ!  دوست عزیز ـ 

مثیلی   !  کند ، فرقی نمی بازداشتگاه واقعی یا بازداشتگاه ت
  :  گوید کند و می بار دیگر اعتراض می حقق چک یکم

د شهر ن همان هاي شرقی ـ و لطفاً نگویی به طور که می ، چو د پراگ  اریس غربی  دانی اندازه پ
ها تأسیس شد نخستین دانشگاه  دانشگاه کارل که در قرن چهاردهم توسط آلمانی.  است
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، یان هوس که سلف لوتر و  نیددا طور که حتماً خوب می همان.  امپراتوري مقدس رم بود
حیح بود در آن اصالح ر روشی براي امالي ص   .  کرد جا تدریس می گر کلیسا و نیز مبتک

، که دیگر نزدیک  هاي طرف صحبتش را اش دارد حرف ؟ همه اش شده محقق چک چه
به.  کند ، تصحیح می برود است از کوره در شود لحن گرم  حال موفق می هر اما برك که 

کند میصدای آیید نباید باعث  که شما از شرق می ، این همکار عزیز «:  گوید ش را حفظ 
شما فقط مهاجرتی را که .  دردي را با شرق دارد ترین احساس هم فرانسه بیش.  خجالتتان باشد

  .  » خاطر بیاورید در قرن نوزده اتفاق افتاد به
  .  ـ در قرن نوزده از کشور ما مهاجرتی صورت نگرفت

که او فرانسه  کنم از این ؟ من واقعاً احساس غرور می اید یویچ را فراموش کرده پس میکی ـ 
  !  عنوان وطن دوم خود انتخاب کرد را به

  :  خواهد اعتراض کند محقق چک یک بار دیگر می
  ...  یویچ که ـ ولی میکی

،  دهد ت میبردار عالم با دست به فیلم.  شود در همان لحظه ایماکوالتا وارد صحنه می
  :  گوید او می نشیند و خطاب به ، کنار برك می زند محقق چک را کنار می

  ...  ، ژاك آلن برك ـ 
  .  » یک لحظه صبر کنین «:  گوید کند و می جا می به اش جا ، دوربین را روي شانه بردار فیلم

  :  ویدگ باره می اندازد و دو بردار نگاهی می ، به فیلم شود ایماکوالتا ساکت می
  ...  ژاك آلن برك ـ 
    
    
    

٢٣   
، کم  بردارش افتاد یک ساعت قبل که چشم برك در سالن کنفرانس به ایماکوالتا و فیلم

ا حاال خشمی که ایماکوالتا سببش شده.  مانده بود از شدت خشم فریاد بزند بود در برابر  ام
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از این.  دآی اهمیت می ، به نظرش بی عصبانیتی که محقق چک ایجاد کرد که ایماکوالتا  حتی 
ن  گیر خالص شود آن باعث شد بتواند از دست آن بیگانه ایراد است که به ز قدر ممنون 

لبخند هم می کما   .  زند بیش 
رد و با خوشحالی و حالت خودمانی متظاهرانه ایماکوالتا از برخورد او قوت قلب می ي  گی ا

  :  گوید می
ن  ، خانواده ها شناس همایی حشره ، شما در این گرد ژاك آلن برك ـ  اي که از قضا خودتا

ن  ... شور و احساسی را از سر گذراندید ، لحظات پر هم عضوي از آن هستید ، و ضمن حرف زد
  .  گیرد میکروفون را جلوي دهان برك می

  :  دهد اي جواب می برك مثل یک بچه مدرسه
جاي پرداختن به کار  ا دارد که بهشناس چک ر جمع ما افتخار میزبانی یک حشره.  بله ـ 

از حضور او در این جمع بسیار .  ، مجبور شده تمام عمرش را در زندان بگذراند خود همه ما 
ر شدیم   .  متأث

ا .  خالی کافی نیست و ، عالقه خشک براي رقاص بودن است که وقتی در آن پ این راهی 
نی به ، دیگر نمی گذاشتی از آن بیرون بیایی توا بیماران ایدز  وقتی دوبرك پس.  آسانی  از ناهار با 

از اندازه  انگیزه او در این کار فقط غرور بیش.  ، برك به سومالی رفت باعث تحقیر برك شد
حاال .  ، تصحیح کند کرد که باید قدم غلطی را که در رقص برداشته نبود بلکه او احساس می

داند که در این میان چیزي کم  می.  روح هستند هایش خیلی بی کند حرف هم احساس می
همین علت  درست به.  بینی نشده یا اتفاقی غیر مترقبه ، چیزي پیش ، کمی شور و هیجان است

ادامه می دهد تا باالخره احساس  ، همین که صحبتش را تمام کند جاي این به به حرف زدن  طور 
لبی دارد به سراغش می می   :  آید کند فکر جا

اده از این فرصتخواهم با اس من می ـ  ي  شناس ، پیشنهاد تأسیس اتحادیه حشره تف ها
  .  چک را مطرح کنم ـ  فرانسوي 
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د و در که یکهو چنین فکري به سرش زده تعجب می خودش هم از این جا احساس  کن
  .  کند حالش خیلی بهتر است می

از ، در این خصوص صحبت می اکنون داشتم با همکار چک خودم ـ من هم  کردم و او 
عید که این اتحادیه به این گذاري  ، نام کرده ، که در قرن گذشته زندگی می نام یک شاعر در تب

آدام .  یویچ میکی:  ، سمبل دوستی ابدي میان دو ملت باشد باشد که این نام.  شود استقبال کرد
است که آن سراي بزرگ یاد زندگی این غزل.  یویچ میکی ا انجام می آور این  از ،  دهیم چه م

از طغیان است هاي علمی شعر سرودن گرفته تا فعالیت ل مختلفی    .  ، همه اشکا
ادامه می دهد شود حسابی سر باعث می»  طغیان «کلمه  زیرا انسان  «:  حال بیاید و سپس چنین 

است شکوهی پیدا کرده و خودش هم این نکته را  دیگر واقعاً حالت با.  » همواره در حال طغیان 
بین دیده  (کند  رو به محقق چک می.  داند می براي لحظاتی تصویر محقق چک در کادر دور
ن میشود می ت  این «:  گوید و می)  کند دهد و انگار که دارد تأیید می  که سرش را تکا طور نیس

و  گذشتگی خود با از.  شما این را با زندگی خود ثابت کردید «:  دهد و ادامه می»  ؟ دوست من ها 
 باید ، همواره شما بار دیگر نشان دادید که انسانی که شایسته نام انسان است.  بله.  هایتان رنج

ن کند و اگر زمانی رسید که دیگر در جهان ستمی باقی نبود.  طغیان کند »  ... باید علیه ستم طغیا
نی و آن ، مکثی آن مکث طوالنی می کند تواند در این  قدر مؤثر که تنها پونتون می قدر طوال

اي که  انیگاه باید علیه شرایط انس آن «:  گوید سپس با صداي آهسته می.  زمینه حریفش بشود
  .  » ، طغیان کند خود انتخابشان نکرده

، که اوج  این کلمات اخیر.  ایم اي که خود انتخابشان نکرده طغیان علیه شرایط انسانی
.  واقعاً کلمات زیبایی بودند.  اش بودند خود او را هم به تعجب انداختند البداهه سخنرانی فی

خنران سیاسی به سط ارتقاء میکلماتی که وي را از سطح س د که متعلق به بزرگ حی  ترین  دادن
  .  هایی بنویسند ، مالرو یا سارتر قادر بودند چنین چیز تنها کامو:  سخنوران کشور بود

فیلم اي می بردار اشاره به فیلم.  ایماکوالتا راضی است د و  در .  کند برداري را متوقف می کن
   : گوید رود و می طرف برك می این موقع محقق چک به
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ا بود حرف ـ    ...  یویچ خواستم تذکر بدم که میکی ، اما من فقط می ، واقعاً زیبا هایتان بسیار زیب
دانست چه  او که خوب می.  هایش حالتی شبیه به مستی دارد از سخنرانی برك همیشه بعد

نیش کند ، حرف محقق چک را قطع می خواسته بگوید می د  ، با لحن  و با صداي بلن دار 
  :  گوید می

واقع  در.  شناس نبود یویچ حشره دانم که میکی ، من هم مثل شما خوب می دوست عزیز ـ 
بیاید که یک شاعر خیلی به ت پیش  درت ممکن اس ،  حال هر در.  شناس هم باشد ، حشره ن

،  همچنین اگر شما اجازه بفرمایید.  ، شاعر باعث افتخار بشریت است رغم چنین نقصی علی
فتخار بشریت جمله خود جناب  و ازشناس ها هم حشره   .  اند عالی موجب ا

ه  درست مثل وقتی که فشار یک.  کند ، همه را خالص می اي شدید صداي انفجار خنده بار
واقع از همان موقع که  در.  تواند آزاد شود شود و بخار متراکم سرانجام می برداشته می

،  ان شدید فراموش کرده سخنرانی کند، در اثر هیج ها مطمئن شدند که این مرد شناس حشره
از زور خنده می ي موذیانه برك آن حرف.  مردند داشتند  ا را از محظور اخالقی که  ها ه

  .  خندند دچارش بودند خالص کرد و حاال همه سرخوش و آزاد می
پس آن احترامی که .  کند که نه راه پس دارد و نه راه پیش محقق چک احساس می

ا همین قیقه پیش به او نشان میهمکارانش ت ؟  خندند ؟ حاال براي چه می دادند چه شد  دو د
؟ آیا فاصله تحسین و تحقیر تا این اندازه کم  دهند که بخندند چطور به خودشان اجازه می

ت عزیز اوه بله (؟  است ر قابل  آیا حس هم.  ) ، بله ، دوس دردي انسان تا این حد ضعیف و غی
  .  ) ، البته دوست عزیز،  البته (؟  اعتماد است

دد و به با دهان باز می.  آید طرف برك می در همین موقع ایماکوالتا به نظر کمی مست  خن
  :  آید می

و .  من عاشق طنز تو هستم!  اوه!  مثل همیشه!  اي العاده تو فوق!  برك!  برك ـ  البته این طنز ر
آد که منو  ، یادت می ، برك ؟ برك آد مدرسه رو یادت می!  اي کار برده در مورد من هم به
ا !  کرد که خوابت رو آشفته می!  ذاشت بخوابی ؟ پرنده شب که نمی زدي ایماکوالتا صدا می م
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کنی که فقط  مطمئنم تو کامالً تصدیق می.  ، براي معرفی تو تایی یه فیلم درست کنیم باید دو
فیلمی رو دارم   .  من حق درست کردن چنین 

گیري برك با محقق چک ممکن  برکت در اي که به ، خنده ها ناسش صداي خنده حشره
به دوران می ، در گوش برك طنین می شد در چنین حالتی او از شدت .  افتد اندازد و سرش 

هایی دست بزند که حتی  کند و می تواند به کار اندیشی را فراموش می ، دور پسندي خود
ا به وحشت می خودش هم از آن فتد ه د ما پیشاپیش او را بهپس بیا.  ا خاطر کاري که حاال  یی

از چشم  جایی دور گیرد و او را به بازوي ایماکوالتا را می.  نیت انجام دادنش را دارد ببخشیم
و  آن.  هایش را بشنوند هاي فضول نتوانند حرف برد که گوش دیگران می وقت یواش در گوش ا

،  ، کابوس ، شبح شو پرنده شب گم.  ات ي دیوونهها شو با اون همسایه برو گم!  پتیاره:  گوید می
نی من ، آشغال خاطرات من لوحی من ، تجسم ساده هاي من خاطره حماقت   ...  ، شاش متعفن جوا

د و آن زن گوش می ر می.  خواهد باور کند شنود نمی چه را که می کن ي  کند این چیز فک ها
خص دیگري گفته می، بلکه خط او شنود نه خطاب به وحشتناکی که دارد می و  اب به ش شود 

چه مرد  کند آن فکر می.  خواهد حاضرین را گول بزند ، می خواهد رد گم کند مرد فقط می
و از درکشان عاجز است آورد زبان می به فهرست کلماتی که ا ، لذا معصومانه  ، چیزي نیست جز 

  :  گوید و توأم با احتیاط می
و داري به ـ براي چی این حرف و چطور معنی  ؟ من این ؟ براي چی زنی  میمن ها ر ها ر

  ؟  کنم
و .  دقیقاً.  دقیقاً همون جور.  شون کن گم معنی ـ درست همون جور که من می پتیاره ر

اره   ...  ، آشغال رو آشغال و شاش رو شاش ، کابوس رو کابوس پتی
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٢۴   

ادهطور ونسان همان تمام آن ماجرا .  ش را زیر نظر دارد، شخص مورد تنفر  که کنار بار ایست
ن بگو در فاصله ده از آ اما او  اد  با وجود این ونسان از یک .  مگو چیزي نفهمید متري او اتفاق افت

:  کرد طور بود که پونتون همیشه توصیفش می که برك دقیقاً همان چیز مطمئن بود و آن این
فقط .  ، یک رقاص ید دیده شود، کسی که دائم با ، آدمی عوضی هاي جمعی دلقک رسانه

و در این جمع بود که ناگهان یک گروه گزارش به گر تلویزیونی به  خاطر حضور ا
.  ونسان مراقب او و شیوه رقصش بود.  صرفاً به همین دلیل.  بودند ها عالقمند شده شناس حشره

ر از ت ، مراقب است که همیشه جلو دید که چطور تمام مدت نگاهش به دوربین است می
وقتی برك .  قدر موزون باشند که توجه همه به او جلب شود دیگران بایستد و حرکاتش آن

ر طاقتش به گیرد بازوي ایماکوالتا را می ر می ، ونسان دیگ و فریاد س !  نگاه کنین «:  زند  می رسد 
یش بازوي همکار خارج!  یه که از طرف تلویزیون اومده  همین خانمیتنها آدم جالب براي اون

ا .  ، مخصوصاً اگه خارجی باشن کنه ، اصالً براي همکاراش تره هم خورد نمی رو نگرفت تنه
ي  بندم که همسر دیگه من شرط می.  ، تنها همسرش اش تنها معشوقه:  ارباب اون تلویزیونه ا

ا آدمی بی.  بندم ، شرط می نداره ن وجود نداره عرضه توي دنی از او ت که این.  » ! تر  ار ب عجیب اس
واقع گاه  در.  شنوند کند و همه آن را می هاي دیگر غلبه می صداي ضعیف و زشت او بر صدا

است که کلمات نیش افتد که حتی ضعیف اتفاق می و آن زمانی  دار  ترین صدا هم شنیده شود 
و  ، در زند ، نیش می آید هیجان می به.  کند ونسان نظراتش را تشریح می.  شوند ادا می ه رقاص  بار

از فصاحت کالمش پیمان او با فرشته حرف می ،  افزاید دم بر اغراق می به ، دم زند و راضی 
ود سمت آسمان باال می که انگار دارد با نردبانی به طوري شلوار به  و جوانی عینکی که کت.  ر

نه به او گوش می تن دارد ، او را با دقت  دهد و مثل شکارچی که در کمین نشسته باشد ، صبورا
  :  گوید ، او می کشد آوریش ته می وقتی ونسان زبان.  ر نظر داردزی
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نتخاب کنیم تونیم زمانی رو که در اون زندگی می ، ما نمی ـ آقاي عزیز .  کنیم خودمون ا
ا زیر نگاه دوربین تلویزیون زندگی می پس این دیگه جزو شرایط زندگی  این از.  کنیم همه م

بین می ، در برابر چشم حتی وقتی در حال جنگیم.  انسانه خوایم به  وقتی می.  جنگیم هاي دور
و  افته اعتراض کنیم هایی که می اتفاق ، به دوربین تلویزیون احتیاج داریم تا دیگران صدامون

ارائه کردین.  بشنون خوام  من حتی می.  واقع همه ما رقاص هستیم ، در با اون تعریفی که شما 
ي از جنگ هستیمطور بگم که همه ما یا رقاص  این آقاي عزیز امیدوارم منو ببخشین .  ، یا فرار

به پیش می ولی انگار شما از این مثالً به قرن .  پس به گذشته برگردین.  ره متأسفین که زمان 
ن موقع هم به وجود کلیسا.  دوازدهم عتراض می ولی البد او به بربریت نو  کنین و اون ها ا ها رو 

ز  جا دیگه کم اون!  ها به دوران عنتر!  تر از اون برگردین ربه گذشته دو.  دین نسبت می ترین چی
ي  نوعان مقلدتون هستین جا شما بین هم ، اون نوي وجود نداره که شما رو تهدید کنه ، تو

  .  ها بهشت برین عنتر
اسخی تند آمیز چیز تحقیر هیچ از این نیست که آدم نتواند پ اي چنین  تیز براي حمله و تر 

دالنه از میدان در  ، بز ها خند ونسان جوابی ندارد که بدهد و در مقابل ریش.  یز پیدا کندت و تند
ي .  آید که ژولی منتظرش است داند به کجا فرار کند اما ناگهان یادش می نمی.  رود می محتو

اصالً به آن لب نزده کشد و گیالس را روي پیشخوان  ، سر می گیالسی را که در دست دارد و 
رد ارد و دو گیالس ویسکی دیگر میگذ می   .  ، یکی براي خودش و یکی براي ژولی گی
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٢۵    
ن  شلوار به و تصویر مردي که کت از دست آ تن داشت مانند خاري در روحش خلیده و او 

بیش که در چنین وضعیتی قرار است یک زن را هم اغوا کند این.  تصویر خالصی ندارد ر  ،  ت
تواند از عهده اغوا  ، چطور می دهد راستی با این خاري که آزارش می.  شود  میشمایه عذاب

  ؟  بیاید کردن زن بر
گردي و منو  نمی ؟ فکر کردم دیگه بر کجا رفتی:  پرسد شود و می زن متوجه حالت او می

  .  گذاري جا تنها می این
ن به ونسان متوجه می د شده شود که ز سعی .  دهنده نیست  آزارخار دیگر چندان.  او عالقمن

اما زن هم کند خوش می   :  چنان مشکوك است رو باشد 
نیستی!  بس کن دیگه ـ  قه قبل    ؟  با آشنایی برخورد کردي.  تو مثل چند دقی
  !  نه!  نه ـ 
و  اگه می!  زنی رو دیدي!  چرا!  چرا ـ  خواي پیش اون بري کامالً آزادي که این کار ر
اصالً تو رو نمیمن که تا همین ن.  بکنی از این هم با تو  تونم بعد ، می شناختم یم ساعت پیش 

  .  باشم کاري نداشته
رد هیچ مرهمی به نظر می به اندازه غمی که او در یک  آید بسیار غمگین است و براي یک م
  .  بخش نیست ، شفا انگیخته زن بر

ن نیس ـ نه باور کن ي زنی در میو ق .  واست دعوا کنهخ یه نفر بود که دلش می.  ، پا یه احم
  .  همین بود و بس.  هاش حرفم شد قابل تحمل که با غیر

کند که شک  از گفتن این جمالت گونه ژولی را با چنان محبت و صداقتی نوازش می پس
  .  رود او از بین می

  .  حال تو یه جور دیگه هستی ، با این ولی ونسان ـ 
کنار بار بروند اهد که باخو و از زن می»  بیا «:  گوید ونسان می و می.  هم به  کمک  خواهد به ا

شلوار و  و پوش با آن کت آقاي شیک.  ، خار را از روحش بیرون بکشد ویسکیِ فراوان
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.  بر او هیچ زنی نیست و دور.  جاست و چند نفر دیگر هم همراهش هستند ، هنوز آن اش جلیقه
دو گیالس .  سود ونسان است ، به یابد تر می یداشتن رفته ونسان را دوست ، که رفته حضور ژولی

ر می یکی را به ژولی می.  دهد ویسکی دیگر سفارش می بعد .  کشد دهد و دیگري را الجرعه س
شلوار و جلیقه  و اون احمق عینکی که کت!  جاست اون «:  گوید شود و می طرف زن خم می به

  .  » پوشیده
  !  رو نداره که محل سگ هم بهش بذاري ، این مرتیکه ارزشش ؟ ولی ونسان ـ اون

  !  ، خایه تو تنبونش نداره کیر مرتیکه بی.  جوري کونش گذاشتن ، اونو بد گی راست می ـ 
ر می کند که حضور ژولی بار شکستش را سبک ونسان پیش خودش فکر می .  کند ت

اسمش را پیروزي گذاشت پیروزي واقعی ه آدم در این ، این است ک ، آن چیزي که واقعاً بشود 
اروتیسم است طور فاجعه ، که به ها شناس جمع حشره ، بتواند زود زنی را تور  آمیزي عاري از 

  .  کند
  .  » تموم شد و رفت.  ، مزخرف ، مزخرف یه آدم مزخرف «:  گوید دیگر می ژولی بار

بیش.  گی ـ راست می ر از این براش وقت تلف کنم اگه من هم    . ، مثل اون خُل هستم ت
هاي ژولی را  ، لب ، جلوي چشم همه جا در کنار بار ها ونسان همان از گفتن این حرف پس

  .  بوسد می
  .  ها است این اولین بوسه آن

باره  ایستند و دو ، می زنند ، دوري می روند کنند و به پارك می دو سالن را ترك می آن
نیمکتی در میان چمن.  بوسند دیگر را می یک از دور .  نشینند  و روي آن میرسند ها می به 

د مجذوب چه اند اما نمی دو مجذوب شده هر.  آید صداي غرش امواج می :  دانم من می.  چیز دانن
ا براي ونسان پیامی  ، سده لذت از قعر زمان.  هاي عاشقانه او ، رودخانه شب » ت «رودخانه مادام  ه
ام را دریافته است که .  خردمندانه دارد  :  گوید میانگار او پی
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ب می ، مجالس عشق هایی مثل این ، توي قصر ها قدیم ـ  منظورم .  دادن بازي گروهی ترتی
  ؟  رو خوندي) ١( » فلسفه در اتاق پذیرایی زنان «.  ساد زمان مارکی دو.  قرن هژدهه

  .  نه ـ 
و به تو امانت می.  ـ حتماً باید بخونی ن حین عشق.  دم کتاب ر و مرد و دو ز  گروهی بازي د

  .  کنن هم صحبت می با
  !  ـ عجب

  .  کنن بازي می هم عشق زمان با هر چهار نفر لخت هستن و همه هم ـ 
  !  عجب ـ 

  ؟  ، مگه نه آد ـ خوشت می
  .  دونم نمی ـ 

بی.  » نه «گوید  واقع نمی ، در » دونم نمی «گوید  وقتی او می از  چنین جوا ، نمونه بسیار خوبی 
أم با حجبی دوست ینگویی قابل تحس رك   .  داشتنی است ، تو

ا  زد ، آن را پس توان به درد غلبه کرد می.  بیرون کشیدن خار کار چندان آسانی نیست ، ی
که  این.  کار بستن خود محتاج رنج و تالش بسیار است ها را به ، اما این شیوه اش گرفت دیده نا

و حرف می س عشقباره ساد و مجال اشتیاق در و قدر با شور ونسان این بیش بازي گروهی ا ر  زند  ت
است و کم به منظور کشاندن ژولی به  تر به نیت فراموش کردن توهین آن مرد عوضی 

  .  هاي خطرناك ماجرا
  !  دونی خیلی هم خوب می!  چرا ـ 

رد و می ها ژولی را در آغوش می از گفتن این حرف ونسان بعد  .  بوسد گی
 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ـ
 1- La Philosophie dans le boudoir.   
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  !  آد دونی که خوشت می خوب می ـ 
اتاق  «نظیر  هاي بسیاري از کتاب بی ها و صحنه خواهد جمله ونسان دلش می فلسفه در 

  .  ل کندرا نق»  پذیرایی زنان
د می ادامه می از جا بلن برگ  و قرص کامل ماه از البالي شاخ.  دهند شوند و به قدم زدن 

در :  شود کند و ناگهان سخت مسحور می ونسان به ژولی نگاه می.  کند نمایی می درختان خود
ن زیبایی افسانه پریده نور رنگ ن جوا و حیرت.  است اي پیدا کرده ، ز از زیبایی ا ه  مرد  زد

،  نوعی زیبایی ویژه.   بود اش نشده این نوع دیگري از زیبایی است که او ابتدا متوجه.  شود می
،  داند چرا ، و حتی خودش هم نمی در همان لحظه.  نایافتنی نخورده و دست ، دست شکننده

و  این تصویر ناگهان از هیچ شکل می.  بیند هایش می سوراخ کون ژولی را در برابر چشم گیرد 
آه  (به برکت آن باالخره !  بخش سوراخ کون نجات.  تواند از آن خالص بشود سان نمیون

.  شود تن داشت براي همیشه از ذهنش زدوده می شلوار به و ، مرد عوضی که کت ) ! باالخره
گیالس ویسکی از عهده کاري را که آن ، یک سوراخ کون در یک چشم  نیامده بود اش بر همه 

ستان بوسد ، او را می کشد ونسان ژولی را در آغوش می.  دهد یهم زدن انجام م به هایش را  ، پ
و افسانه کند نوازش می د و در عین اي او را تحسین می ، زیبایی ناب  ،  حال در تمام مدت کن

و  چیز دلش می از هر بیش.  بیند تصویر ثابت سوراخ کون او را در مقابل خود می خواهد به ا
ن ت «:  بگوید و نوازش میمن پستو ا به سوراخ کونت فکر می و ر د  ولی نمی.  » کنم کنم ام توان
به زبان بیاورد.  بگوید ر می چه بیش هر.  قادر نیست آن را  به سوراخ کون فک ، همان قدر  کند تر 

و پري ، شفاف تر رنگ ژولی را پریده ر  تواند آن بیند ولی هنوز نمی تر می وش تر  چه را در س
 . ند بگویدصداي بل ، به دارد
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٢۶  

است و من در کنار پنجره باز ایستاده ر را می.  ام ورا خواب  ب  دو نف بینم که در این ش
ارك قدم می   .  زنند مهتابی در پ

د و تند کشیدن ناگهان نفس بینم  می.  گردم می طرف تختش بر به.  شود تر می هاي ورا تن
در این قصر چه !  بودم که دچار کابوس بشود هوقت ندید هیچ.  دمی است که فریاد بزند و حال

فتد اتفاقاتی دارد می   ؟  ا
، در  بریده بعد بریده.  کند زده نگاهم می با چشمانی گشاده و وحشت.  کنم بیدارش می

دفعه  یه.  ، تو یه راهروي دراز بودم من در همین هتل «:  گوید دار می هاي تب حالتی شبیه به آدم
و بهمردي از دور پیداش ش ن  متري من بود که شروع به داد نزدیکاي ده.  طرفم حمله کرد د  زد

:  گفت ته می و سر هاي بی جمله!  زد زبان چکی حرف می ؟ داشت به شه کرد و باورت می
ن حالت تهدید کننده!  یویچ لهستانی است میکی!  یویچ که چک نیست میکی اش  بعد با هما

  .  »  من فاصله نداشت که تو بیدارم کرديتر با چند متري بیش.  تر اومد نزدیک
  .  » تو قربانی تخیالت من شدي!  خوام معذرت می «:  گویم به او می

  ؟  چطور ـ 
بیش هاي تو سطل آشغالی بوده که نوشته که رؤیا مثل این ـ  از حد مزخرفم را توش  هاي 
  .  ام ریخته

  ؟  ؟ یه داستان هایی توي سر توست ـ چه فکر
  :  گوید دهم و او می المت تأیید تکان میع سرم را به
روز داستانی خواهی نوشت که حتی یک کلمه حرف جدي  اي که یه ها گفته ـ تو بار

خوام به تو هشدار بدم  ؟ فقط می نکنه وقتش رسیده.  چرندیاتی براي لذت شخصی.  باشه نداشته
  !  که احتیاط کن
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  :  دگوی دهم و او می تر تکان می هم بیش سرم را باز
:  انگار همین دیروز بود.  ؟ صداش هنوز توي گوشم هست آد مادرت چی گفت یادت می ـ 

و نمی هیچ!  چیز شوخی نکن قدر با همه این!  میالنکو « و از خودت .  فهمه کس منظورت ر همه ر
بیزار می می   ؟  آد یادت می.  » شن رنجونی و مردم از تو 

  .  بله ـ 
ن یعنی لخت و برهنه .  کرد ي بودن تو رو حفاظت میجد.  کنم تو اخطار می به ـ  نبود جدي 

  ...  ها منتظرت هستن دونی که گرگ و خوب می.  ها وایستادن جلوي گرگ
    
    
    
  ٢٧   

اطاق خود می ل محقق چک به  ي .  شکسته است باخته و دل روحیه.  آید در همین احوا صدا
هنوز یک .  انداز است نوز در گوشش طنینهاي برك شنیده شد ه دنبال طعنه هایی که به خنده

ر  آیا واقعاً به همین سادگی می:  نشده باقی مانده معما برایش حل غیی به تحقیر ت توان از تحسین 
  ؟  موضع داد

ن بوسه من می اریخی شکوهمند جهان «اي که  پرسم پس چه شد آ ر ت و »  خب بر پیشانی ا
  ؟  بود زده

ا خبر ازه سر کسانی که ب ي ت ه این نکته دچار اشتباه می ، غالباً در ر دارندکا و ها .  شوند بار
حنه ها نمی آن نند که ص ر .  شوند هاي بازي تاریخ فقط در نخستین دقایق روشن می دا یک خب

اتفاق تازه ه  ، درست در شروع اتفاق ، بلکه فقط در یک زمان کوتاه ، نه در تمام طول مدت  ، تاز
  .  است

لیایی که  ا تماشاگر تلویزیون با اشتیاق سرنوشت میلیونآیا کودکان سوما ل  ه شان را دنبا
نام سومالی هنوز وجود  ؟ آیا کشوري به تر اند یا الغر تر شده ؟ چاق میرند ، دیگر نمی کردند می
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؟ شاید سومالی فقط یک نام ساختگی  است وقت وجود داشته ؟ اصالً چنین کشوري هیچ دارد
  ؟  باشد

،  ماند که در کنسرتی بزرگ شود به این می  حرف زده میطوري که از تاریخ معاصر
ن  ، منتها فقط هشت میزان اول هم اجرا شود هشت قطعه موسیقی بتهوون پشت سر و سی و صد شا

اپی تکرار شود.  نواخته شود ، سرانجام به نواختن نخستین نت از  اگر چنین کنسرتی ده سال پی
هشت نت که یک ملودي را  و سی و شود صد یعنی کنسرت می.  هر قطعه منجر خواهد شد

بیست سال پس.  سازند می و زیر ، تمام موسیقی بتهوون در یک نواي کش از گذشت  ، شبیه  دار 
ن نواي بسیار زیر و پایان ، خالصه خواهد  شنید ناپذیر که او در نخستین روز کر شدنش می به آ

  .  شد
، ناگهان یادش  ر براي تسکین خودزند و انگا پا می و محقق چک در افکار ناخوش دست

به آید که از روزگار کار قهرمانانه می د فراموش  ، که همه می عنوان کارگر ساختمان اش  خواهن
  .  توان هاي پر ماهیچه:  ، یادگاري مشخص و ملموس برایش باقی مانده کنند

و اطمینان دارد که هیچ اش نقش می مندانه بر چهره لبخندي رضایت از  بندد چون ا کدام 
د او ندارند شرکت   .  کنندگان در کنفرانس عضالتی مانن
اما این فکر به خواهید باور کنید یا نکنید می .  آورد حال می آور واقعاً او را سر ظاهر خنده ، 

اري می کتش را به ا می اندازد و روي زمین به شکم دراز می کن شش بار  و بیست.  رود کشد و شن
از خو شنا می ود و حاال    .  دش راضی استر

از تمام شدن کار  ، بعد آورد که او و کارگران ساختمانی همکارش یاد می زمانی را به
ن .  کردند تنی می گیري در پشت محل کار آب ، در آب روزانه راستش را بخواهید او در آن زما

امروزش در آن قصر احساس می مند مراتب سعادت خود را به از  شتین ها او را  کارگر.  کرد تر  این
  .  زدند و دوستش داشتند صدا می

لبته متوجه احمقانه بودن فکرش هست (زند  سرش می ناگهان فکري احمقانه به ل  ، با این ا حا
ن این)  آید از آن خوشش می ا کند و آ استخر زیباي هتل کمی شن و در  با خوشحالی .  که برود 
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ین کشور سطح باال و با فرهنگ که خواهد بدن خود را در ا ، دلش می پسندي عریان و نیز خود
خوشبختانه .  ، به این روشنفکران الغر اندام نشان دهد گري هم هست حال پر از موذي در عین

ا خود دارد (، مایویش را  آمد از پراگ که می پوشد  مایو را می.  همراه آورده است)  که همیشه ب
هایش  کند و ماهیچه ایش را خم میه بازو.  کند برهنه خود را تماشا می و در آینه بدن نیم

گه کسی بخواد منکر گذشته من بشه «:  گوید خودش می با.  شوند برجسته می اهیچه ا و  ، این م ها ر
و که دیگه نمی گه چی می ا ر د که به دور  هیکل خود را مجسم می.  » شه زیرش زد ، این کن

ارزش اساس ها نشان می گردد و به فرانسوي استخر می کمال :  ی وجود دارددهد که یک 
از آن کم که آن ، حال آن بالد ، و او از داشتن این کمال به خود می جسمانی اي  ترین بهره ها 

ر می.  اند نبرده از راهرو بعد فک د که نیمه برهنه رد شدن  ب نیست کن ي هتل چندان مناس ، این  ها
فتن به نظر ؟ پا ها چی پس پا.  کند است که بلوزي به تن می آید  قدر عجیب می ش همانبرهنه ر

ر در آینه به .  پا کند گیرد فقط جوراب به باالخره تصمیم می.  پا داشتن که کفش به بار دیگ
ا غرورش در.  کند تن دارد نگاه می هایی که به خودش و لباس ر غم او ب و  هم می  بار دیگ زد  آمی

  .  یابد اعتماد به نفسش را باز می
    
    
    
    

٢٨   
د  عنوان مثال می به.  کار برد هم به هاي دیگري توان برایش نام می.  سوراخ کون توان مانن

گانه بدن زن سروده دو  هاي نه از شعري که او براي سوراخ.  آپولینر گفت نهمین سوراخ بدن
ه می ١١روایت نخستین در .  روایت مختلف وجود دارد ر به   در نامه١٩١۵ ما ي از سنگ ا

 دسامبر همان سال از همان محل به ٢١تاریخ  روایت دوم را او به.  اش لو فرستاده شد معشوقه
اد د گرچه تصاویر متفاوتی به در این اشعار که هر.  معشوقه دیگرش مادلن فرست کار  دو زیبا هستن

از بند ، یعنی هر ، اما ساختمان یکی است رفته حبوب  هاي شعر به یکی از سوراخ یک  هاي بدن م
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ت بینی ، گوش دوم ، یک گوش ، چشم دوم شمیک چ:  اختصاص داده شده ،  ، سوراخ راس
اده شده  سوراخ چپ بینی و »  گاه سوراخ نشیمن «، دهان و سپس در شعري که براي لو فرست

ر  که براي مادلن فرستاده شد ، آن اما در شعر دیگر.  ، فرج گاه سوراخ نهم آن ، در آخر شع
د و سوراخ کون   فرج به جایگاه ششم تنزل پیدا می. شوند جا می به طرز جالبی جا ها به سوراخ کن

نهم را داراست و به است»  دو کوه مروارید «که گشایشی در میان  بسی  «عنوان  ، مقام 
از آن آمیز اسرار کس جرأت ندارد  هایی که هیچ بازي شعبده «سوي  ، دري به » ها یکی تر 

بگوید باره در   .  شود وصف می»  دریچه برین «و »  شان سخن 
اختالف زمانی بین دو شعر فکر می من به چهار ماهی که .  کنم آن چهار ماه و دو روز 

که تغییري در دیدش پدید  بود و غرق در تخیالت شهوانی بود تا این آپولینر در سنگر نشسته
ي  آمد و ناگهان کشف کرد که سوراخ کون چنان جاي شگفت انگیزي است که تمام انرژ

اهمیت دارد .  است ر آن متمرکز شدهاي برهنگی د هسته مگر کسی جرأت  (مسلم است که فرج 
اما اهمیت آن بیش ) ؟ کند منکرش بشود می ،  شده اي است ثبت نقطه.  تر جنبه رسمی دارد ، 

، تجلیل شده  ، بازرسی شده ، آزمایش شده ، تشریح شده ، تفسیر شده ، کنترل شده شده بندي طبقه
ت که محل برخورد بشریت پر قیلفرج تقاطع ش.  و ستوده است که .  قال است و لوغی اس تونلی 

احمق.  گذرند از دیگري از آن می ها یکی پس نسل د که چنین  فقط  ت باور کنن ها ممکن اس
، که  تنها جاي واقعاً محرمانه.  تواند محرمانه باشد ، می جا است»  ترین عمومی «واقع  ، که در جایی

.  ، سوراخ کون است گردانند هاي پورنو هم از آن رو بر می تی فیلمقدر ممنوع است که ح آن
اسرار.  دریچه برین از همه  ن .  تر است تر و نهانی آمیز برین از آن رو که  از آ زیر آسمانی که 

بینشی برسد بارید گلوله می که براي ونسان  حالی ، در ، چهار ماه طول کشید تا آپولینر به چنین 
ا  بود ، که در آن ژولی انگار شفاف شده دن با ژولی در مهتابز تنها یک بار قدم ، کافی بود ت

  .  همان نکته پی ببرد به
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٢٩   
ن  چقدر سخت است که انسان فقط یک حرف براي گفتن داشته نتواند بیا باشد و آن را هم 

بیاورد و این حرف  را به»  سوراخ کون «وقت نتوانست  ونسان هیچ.  کند بندي زبان  ناگفته دهان 
و را الل کرده ن نگاه می.  است است که ا .  گردد جا در پی کمک می انگار که آن.  کند به آسما

ارزانی میاو طبع ش خواند و به آسمان گویا نگاهش را می   :  دارد عر 
ن آسمونه!  نگاه کن ـ    !  ماه مثل سوراخ کونی در میو

به ژولی نگاه می ونسان پس د می.  کند از گفتن این حرف  و  ژولی شفاف و مهربان لبخن زند 
اده است که هر » آره «:  گوید می چه را که از دهان ونسان بیرون  ، چون او از یک ساعت پیش آم
  .  آید تحسین کند می

و دلش می را می»  آره «ونسان  ر بشنود خواهد باز بیش شنود  ژولی مثل یک فرشته .  ت
ت و ونسان دلش می خواهد  دلش می.  » سوراخ کون «که او هم بگوید خواهد  محجوب اس

خواهد  دلش می! خواهد آه که چقدر دلش می!  آورد ببیند که آن را بر زبان می دهان او را وقتی
ا  ، سوراخ کون ، سوراخ کون سوراخ کون:  گویم تکرار کن چه من می به او بگوید هر ، ام

گیر کلمات سنجیده می در.  کند جرأت نمی استعاره خود غرق می عوض به  د و در  :  شود افت
ي رنگ « و روده می پریده بر همان سوراخ کونی که از آن نور هاي جهان را روشن  تابد 

سوي سوراخ کون  به!  پیش به «:  گوید کند و می طرف ماه اشاره می بعد با دستش به.  » سازد می
  .  » ابدیت

او با این :  توانم خودداري کنم سان نمیسرایی ون باره بدیهه من از اظهار نظر مختصري در
ژده ، می اش نسبت به سوراخ کون شیفتگی علنی و  خواهد رابطه نزدیک خود را با قرن ه ، ساد 

از آن.  ها نشان بدهد نیست تمام گروه لیبرتی و قدرت کافی ندارد تا این شیفتگی را  اما  جا که ا
و به کامالً آزادانه نشان دهد از میراثی دیگر  ، که  کلی متفاوت یا حتی شاید بشود گفت متضاد ، 
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رد ریشه در قرن بعدي دارد کمک می نیستی خود  که او شیفتگی زیباي لیبرتی خالصه این.  گی
به رتی.  تواند بیان کند کمک شعر یا استعاره نمی را مگر  ستی را فداي  با این کار او روح لیب نی

رد و در آسمان می می ن واکند و سوراخ کون را از بدن ز روح شاعرانه می   .  نشاند گی
و دشوار است جایی چقدر تأسف به آخ که دیدن این جا شود در  من که چندشم می.  انگیز 

ه  او درست مثل مگسی که به شیره چسبناك بچسبد.  این راه ونسان را دنبال کنم استعار ، در این 
د  «:  زند مییک بار دیگر فریاد .  شود افتد و گرفتار می دام می خود به سوراخ کون آسمان مانن

  .  » چشم دوربین عکاسی خداوند است
ادامه  هاي شاعرانه ونسان دیگر نباید بیش پال و شود که پرت ژولی انگار متوجه می از این 

کند پس به سالن که در حصار پنجره است اشاره می هاي عظیم پیدا  ، گفته  کند ، در نور شناور 
فته «:  گوید کند و می او را قطع می   .  » ان دیگه تقریباً همه ر

رد عوضی .  اند از چند نفر باقی نمانده دور میز بیش.  بله.  گردند می به داخل ساختمان بر آن م
اما غیبت او چنان براي ونسان محسوس است که بار دیگر .  پوش هم ناپدید شده شلوار و کت

و به ي او  بار دیگر احساس .  شنود  را میهاي دوستانش دنبالش خنده صداي سرد و موذ
ر چرا آن.  کند شرمندگی می ن شکل ترحم طور جا زد آخ ؟ سعی  انگیز سکوت کرد ؟ چرا به آ

شنود که مرد  بار دیگر می یک.  شود کند آن فکر را از سرش بیرون کند اما موفق نمی می
ین جزو شرایط زندگی پس ا از این.  کنیم همه ما زیر نگاه دوربین تلویزیون زندگی می «:  گفت
  .  » ... انسانه

استدالل !  چقدر عجیب.  شود کند و پاك گرفتار این دو جمله می او ژولی را فراموش می
ن  آن مرد عوضی خیلی شبیه به همان فکري است که ونسان خود به تازگی در بحث با پونتو

ر خواهی توانست در ، چطو اگر بنا باشد در مورد یک اختالف علنی نظر بدهی «:  مطرح کرد
از عهده بر   .  » ؟ نظر بیایی که خودت رقاص بشوي یا رقاص به بیایی بدون آن این زمانه 

قدر ضعیف  نفس او آن پوش باعث شد اعتماد به همین علت بود که آن مرد شیک آیا به
ب قدر به ونسان نزدیک بود که امکان حمله به او را از ونسان سل هاي وي آن ؟ آیا گفته شود
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از این ؟ آیا همه ما گرفتار یک دام هستیم و همه ما به یک کرد که جهان زیر  سان در حیرتیم 
ه خروجی ندارد پایمان به ناگهان به صحنه ا در حقیقت طرز  اي تبدیل شده که هیچ را ؟ پس آی

  ؟  فکر ونسان با آن مرد عوضی تفاوت چندانی ندارد
امکان ندارد.  دیگر بس است ر میو!  چنین چیزي  ن مرد عوضی  کند نسان برك را تحقی ، آ

ارائه بدهد کند و تحقیر او به همه تفسیر را هم تحقیر می ،  هایی که آن مرد ممکن است 
است بیابد آورد تا چیزي را که مایه تمایز خودش از آن به خودش فشار می.  چربد می ا  ها  ، ت
ي بد ها مثل گدا آن.  کند که عاقبت کشف می این از هر، بخت ها ن شرایط انسانی  چه که به   عنوا

از رقاص بودن خود  رقاص.  شوند ، خوشحال می به ایشان تحمیل شده هایی هستند که 
د راه گریزي وجود ندارد چه می ، گر که ونسان در حالی.  اند راضی خواهد  ، باز می دان

ن را اعالم کند ناسازگاري موقع  باید همان میباره جوابی را که  وقت یک آن.  اش با این جها
اگر زندگی کردن در مقابل دوربین  «:  کند داد پیدا می پوش می تحویل آن مردك شیک

جور زندگی رو من  کنم چون این ، من علیه آن شورش می تلویزیون جزو زندگی ما شده
  .  » ! ام انتخاب نکرده

ت همین است بله به!  ، پاسخ درس اي توضیح  شود و بدون کلمه طرف ژولی خم می پس 
تنها راهی که براي ما باقی مونده اینه که علیه اون شرایط انسانی که خودمون  «:  گوید می

  .  » ، شورش کنیم ایم انتخابشون نکرده
نظرش خیلی  هاي ونسان عادت کرده و این گفته هم به گویی ژولی که دیگر به پراکنده

ا صداي هیجان آید جالب می و »  یه بدیهی «:  گوید زده می ، در جواب ب و انگار که کلمه شورش ا
اتاق تو بیا دو «:  گوید ، می باشد را از انرژي جوشانی لبریز کرده   .  » تایی بریم باال توي 

ر ونسان بیرون می ر آن مرد عوضی از فک ود بار دیگ نگاه می.  ر از آن به ژولی  د و  و  کن چه ا
  .  شود زده می اکنون بر زبان آورده شگفت هم

از کسانی که ژولی پیش.  زده است قدر حیرت لی هم همانخود ژو از  هنوز چند نفر 
ها با وي طوري رفتار کردند  آن.  اند ، کنار بار ایستاده شان نشسته بود آشنایی با ونسان در جمع
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و وجود ندارد ا حاال خود را در مقابل.  شده احساس کرد ژولی خود را توهین.  که انگار ا ن  ام شا
ژولی به برکت .  وجه تحت تأثیرشان نیست هیچ او دیگر به.  یابد ناپذیر می و آسیببسیار قوي 

او خود را .  ، شبی عاشقانه در پیش دارد ، به برکت جسارت خودش خواست و اراده خودش
ژولی .  کند اند احساس می جا ایستاده هایی که آن تر از آن اقبال و خیلی قوي ، خوش بسیار غنی

د که این حرف را ونسان  می.  » ! ها بی کیر هستن همه این «:  گوید نسان میآهسته در گوش و دان
و  قبالً زده بود و حاال که او تکرارش می کند با این نیت است که به مرد بفهماند من مال تو 

  .  فقط مال تو هستم
ي  حاال او می.  شود ونسان دیگر دارد از شدت خوشحالی منفجر می تواند صاحب زیبا

اتاقش ببرد اخ کون را یکسور اما انگار از جایی دور راست به  به او می ،  و  ، فرمانی  رسد و ا
قبل از رفتن باید آن احساس می   .  هم بریزد جا را به کند 

ي تهوع ، حرف بازي که در پیش دارد ، آن عشق سوراخ کون ن مرد عوضی ها ، سایه  آور آ
ادش در پاری آشوب و متالطم  س در حال رهبري اوضاعی پرپونتون که همانند تروتسکی از ست

اند تا ونسان را در یک حالت  ، همه دست به دست هم داده مانند است و یک سرگشتگی بی
  .  نشئگی فرو ببرند

ا تنی به آب بزنیم «:  گوید ونسان به ژولی می استخر پایین  و با دو از پله»  بی ا به سمت  ه
د است.  کس در استخر نیست هیچ.  رود می خر براي ناظرانی که از طبقه باال به آن نگاه کنن

  .  دود طرفش می ژولی به.  کند هاي پیراهنش را باز می دکمه.  درست مثل صحنه تئاتر است
کشد و به ژولی  شلوارش را پایین می.  » بیا تنی به آب بزنیم «:  گوید باره می ونسان دو

  .  » ! بیار لباستو در «:  گوید می
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٣٠   

، طوري که  هاي خشن خطاب به ایماکوالتا را با صداي آهسته ادا کرد برك آن حرف
اي دارد  شان چه حادثه شان بودند هم نفهمیدند که مقابل چشمان حتی کسانی که در نزدیکی

از  بعد.  قدر خوب ظاهر را حفظ کرد که انگار هیچ اتفاقی نیافتاده ایماکوالتا آن.  افتد اتفاق می
اتاق که در راهرو از آن ها باال رفت و ابتدا پس ، او هم از پله ركرفتن ب ا  هاي خلوت که به  ه

  .  هایش بایستد ، متوجه شد که قادر نیست روي پا ، تنها ماند شدند منتهی می
شان وارد شد و دید ایماکوالتا  جا به اتاق مشترك خبر از همه بردار بی ، فیلم ساعت بعد نیم

  .  است فتادهشکم ا روي تخت به
  ؟  شده چی ـ 

  .  زن به او جوابی نداد
زن طوري دست او را پس زد که .  مرد کنارش نشست و دستش را روي سر او گذاشت

ور کند انگار می   .  خواهد ماري را از خودش د
  ؟  ـ ولی آخه چی شده

ا این   :  که زن باالخره گفت مرد چندین بار دیگر هم همان سوأل را تکرار کرد ت
  .  من دیگه تحمل بوي بد دهنتو ندارم.  لطفاً برو قرقره کن ـ 

شه همه.  بو نبود نفس مرد بد میز بود و همیشه هم بوي صابون می همی ،  داد جاي بدنش ت
ا این.  گوید دانست که زن دروغ می براي همین می ن  ب و کاري را که ز همه به حمام رفت 

  .  بود انجام داد خواسته
ن درگفته ایماکوالتا ر د دها مناسبت نبود و علتش خاطره نزدیکی بود  واقع بی اجع به بوي ب

بوي  خاطره نفس بد:  بود آورده بود ولی حاال یکهو سر بر سرعت از ذهنش دور کرده که او به
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و دل.  برك د برك گوش می شکسته به حرف آن موقع که ا ن حالی نبود که  هاي تن داد در چنا
جاي او آن بوي  ، به جه کند اما انگار ناظري پنهان در درونشبوي او تو بتواند به نفس بد

د  بو نمی نامطبوع را احساس کرد و حتی از آن نتیجه گرفت که مردي با نفسی چنین بد توان
کسی در چنین  هر.  تواند این بوي بد را تحمل کند کس نمی هیچ.  اي داشته باشد معشوقه

اي  دهد و باید براي آن چاره انش بوي بد میکرد به او بفهماند که ده موقعیتی سعی می
صدا را هم  نظر بی ، ایماکوالتا انگار این اظهار هاي درشت برك حین شنیدن حرف.  بیاندیشد

، با وجود تمام زنان زیبا و زیرکی  شنید و از آن غرق شادي و امید شد چون فهمید که برك
ر خیلی وقت است ماجراي ر اند که دورش را گرفته نتیکی نداشته و دیگر کسی در ، دیگ ما

  .  خوابد کنار او در رختخوابش نمی
اهل عمل بردار همان موقع که فیلم ،  ، مشغول قرقره کردن بود ، مردي هم رمانتیک و هم 

است که  پیش خودش فکر کرد که تنها راه ممکن براي فرو خواباندن خشم زن همراهش این 
اش را پوشید و رفت با کمی تردید روي  در حمام پیژامهپس .  بازي کند تر با او عشق چه زود هر

ن نشست   .  تخت کنار ز
از چه قراره «:  پرسد بار دیگر هم می دیگر جرأت ندارد به او دست بزند اما یک .  » ؟ موضوع 

، بهتره  از این جمله احمقانه نداري که بگی اگه چیزي غیر «:  دهد زن با هشیاري تمام جواب می
ر حرف   .  » اي نداره ، چون فایده دن با تو بگذرمز از خی

د و به پیراهن آن را باز می.  رود طرف کمد لباس می شود و به زن بلند می ي  کن ي معدود ها
کنند و میلی مبهم و در  ها او را وسوسه می لباس.  اندازد که در آن آویزان است نظر می

؛ که باز  ود و صحنه را خالی نگذارددر نر انگیزند که از میدان به می حال قوي در او بر عین
؛ که شکست خود را نپذیرد و حتی اگر هم واقعاً شکست  هاي حقارت را زیر پا بگذارد خطه

ن زیبایی نادیده گرفته باشد خورده به نمایش بزرگی تبدیل کند که در آ ت خود را  و  ، باخ اش 
  .  غرور سرکشش مجال ظهور یابد

  .  » ؟ خواي بري ؟ کجا می کنی چکار داري می «:  پرسد مرد می
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  .  مهم اینه که با تو تنها نمونم.  کنه ـ هیچ فرقی نمی
به من بگو موضوع چیه ـ    ؟  آخه 

د و پیش خود فکر می ها را تماشا می ایماکوالتا دارد پیراهن و مطمئن »  دفعه هفتم «:  کند کن
  .  است که اشتباه حساب نکرده

.  تو واقعاً محشر بودي «:  گوید خلقی زن را نادیده بگیرد می بردار که تصمیم گرفته بد فیلم
هاي تو راجع به کار با برك درست پیش  نقشه.  جا اومدیم عجب کار درستی کردیم که این

بیارن من یه بطر شامپانی سفارش داده.  رفته   .  » ام که به اتاق 
نی هر ـ تو می بنوشی کی دلت خواست ، با هر چی دلت خواست تو  ،  .  

  ؟  آخه بگو ببینم موضوع چیه ـ 
از بوي دهنت خسته شده.  تا ابد.  من دیگه با تو کاري ندارم.  ـ این هفتمین بار بود تو .  ام من 

ر  تو براي من مایه رسوایی.  خوام براي من مثل کابوس هستی و من کابوس نمی ، شرم و تحقی
این .  کنده و بدون شک و تردید  پوسترك و.  ها رو باید بگم این.  من از تو منزجرم.  هستی

از این کش داد داستان رو که هیچ عاقبتی نداره نباید بیش   .  تر 
ا .  بردار دارد پشت به فیلم.  هاي باز کمد ایستاده است زن در مقابل در آرام و شمرده و ب

  .  کند هایش می آوردن لباس سپس شروع به در.  زند صداي آهسته حرف می
    
    
    
    

٣١   
و  طور بدون خجالت و با حالتی نمایشی و بی اولین بار است که او این تفاوت در مقابل ا

اي  ، حتی ذره برایم اهمیت ندارد:  طور لخت شدن او معنایش این است که این.  شود لخت می
.  برایم مثل یک سگ یا یک موش هستی.  باشی ، که تو در مقابلم ایستاده اهمیت ندارد

کند که در برابر تو  براي من فرقی نمی.  انگیزند  در تن من هیچ واکنشی بر نمیهاي تو نگاه
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ي هستم م ناپسند حتی می.  مشغول انجام چه کار ها را هم پیش چشم تو انجام  ترین کار توان
م استفراغ کنم می:  بدهم تو براي .  ، جلق بزنم و یا بشاشم ام را بشویم تنه هایم یا پایین ، گوش توان
غرور من مثل پوششی است که باعث  تفاوتی پر بی.  سر هستی گوش و بی ، بی چشم یمن ب

  .  اي خجالت نکشم باشم و ذره شود من در مقابل تو آزادي کامل داشته می
ن موقع آن.  است اش کامالً تغییر کرده بیند که تن معشوقه بردار می فیلم ا آ قدر  این تن که ت

ر حاال در برابر او مانند یک پیکره یونانی به روي یک سکوي ، انگا ساده و آسان مال او بود
رد پیدا می.  کشد ، قد می متري صد کششی عجیب که نمود احساسی .  شود کششی شدید در م

به یک جاذبه ذهنی.  است ، پر کرده ، و فقط سر او را ، ولی سر او را ندارد ، یک  کششی شبیه 
، تمام   همین تن و نه هیچ تن دیگري زندگی او راآمیز و علم به این که درست جنون اسرار

  .  زندگی او را در اختیار خود خواهد گرفت
کوب  کند که مرد چطور تحت تأثیر قرار گرفته و نگاهش به پوست او میخ زن احساس می

ن  کند زده می کند و او را شگفت احساس سرما مانند موجی از درونش سر بلند می.  شده ، چو
احساس نکردهتر هرگز  پیش ا وجود دارد.  بود چنین موجی را  طور که موج  ، همان موج سرم
؛  آخر این سرما واقعاً نوعی اشتیاق هم هست.  ، موج خشم و موج اشتیاق هم وجود دارد گرما

فیلم حبوب  ن و طرد انگار م ن از جانب برك بردار بود و  شد ، دو وجه نفرینی هستند که ا
باره در  شدن از جانب برك براي این بوده که او دو انگار طرد.  خواهد از آن رهایی یابد می

اش ابراز تنفر تمام و کمال نسبت به این معشوق  ، پس تنها چاره آغوش معشوق معمولیش بیافتد
ت که زن با چنان بر.  است رد می به همین جهت اس د و می افروختگی او را از خود ط خواهد  کن

، عنکبوت را به مگسی که توسط عنکبوت  را به عنکبوت، موش  او را به موش تبدیل کند
  .  شود دیگري بلعیده می

ن لباسش را عوض کرده و پیراهن سفید ر ز قه .  رنگی پوشیده حاال دیگ تصمیم گرفته به طب
خوشحال است که پیراهن سفیدي با خود .  پایین برود و خود را به برك و دیگران نشان دهد

ر احساس بخصوصی دارد.  پیراهن عروس، سفید مثل  همراه دارد به نگار می.  آخ خواهد به  ا
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ن .  انگیز و بدون داماد است غم.  یک عروسی که چیزي در آن متفاوت است.  عروسی برود ز
ن  ، و او احساس می عدالتی ، جراحتی ناشی از بی در پشت پیراهن سفیدش زخمی دارد کند آ

هاي یک  طور که شخصیت همان.  تر شود زیباتري بیابد و  زخم باعث شده که او عظمت بیش
داند که  رود و می طرف در می به.  شوند تر می ، زیبا ها اي بر آن از گذشت حادثه تراژدي پس

ا به ، همان وفا دیگري مثل یک سگ با ن دلش می.  اش خواهد آمد ، از پی تن طور پیژام خواهد  ز
ت به که آن و درس ن وضع در قصر بگردند د د  شان نیست ی که هیچ تناسبی میان، زوج هما ، مانن

  .  دود سگی دنبالش می اي که توله ملکه
    
    
    
    

٣٢   
ن می اما کسی که او به سگ تبدیلش کرده ت .  شود ، سخت موجب تعجب ز رد با قام م

و دیده .  آید نظر می راست در مقابل در ایستاده و عصبانی به اثري از تسلیم در ا ر هیچ  حاال دیگ
ا که آن.  شود نمی رحمانه  طور بی میلی آمیخته با یأس او را به ایستادگی در برابر این موجود زیب

،  قدر گستاخ نیست که به او سیلی بزند آن.  کند ، وادار می است و غیر منصفانه او را تحقیر کرده
به او تجاوز نماید کتکش بزند ا درست به همین دلیل.  ، روي تخت پرتش کند و  از ام هم  ، ب

، عملی بشدت مبتذل یا  خواهد که عمل غیر قابل جبرانی انجام دهد تر دلش می بیش
  .  آمیز خشونت

  .  شود در مقابل در توقف کند زن مجبور می
  !  بذار رد شم ـ 
  !  ذارم بري نمی ـ 

  .  ـ تو دیگه براي من وجود نداري
  ؟  چطور من دیگه براي تو وجود ندارم ـ 
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اسم یـ من دیگه تو رو نم   !  شن
  ؟  شناسی پس تو دیگه منو نمی ـ 

د و می تر می صدایش را بلند.  دهد آمیزي سر می مرد خنده تشنج   :  گوید کن
امروز صبح من کردمت   !  ـ همین 

کار  دم همچو کلماتی به اجازه نمی!  طور حرف بزنی دم با من این ـ من به تو اجازه نمی
  !  ببري

امروز صبح تو دقیقاً    !  بکن!  بکن!  منو بکن:  گفتیـ همین 
  .  اون تا موقعی بود که من هنوز دوستت داشتم ـ 

  :  سپس زن با کمی شرمندگی اضافه کرد
  .  اند جور کلمات خیلی مبتذل ـ اما حاال این
  !  با وجود این من کردمت:  زند مرد فریاد می

  !  دم من به تو اجازه نمی ـ 
  !   کردمت، ، کردمت همین دیشب هم کردمت ـ 

  !  ـ بس کن
  ؟  چطوره که تو صبح تحمل تن منو داري اما شب نه ـ 

از همه چیزاي مبتذل بدم می ـ تو خوب می   .  آد دونی که من 
از چی بدت می ـ    !  پتیاره!  آد به من چه که تو 

به و  همان کلمه!  بود زبان نیاورده کاش مرد درست این کلمه آخر را  اي که برك هم به ا
  :  زند زن فریاد می.  بود گفته

م به ـ من از هر   !  خوره هم می از تو هم حالم به.  خوره هم می چیز مبتذلی حال
  :  زند نوبه خود فریاد می مرد هم به

از اون حالت به ـ  ن !  خوره دادي هم می پس تو به کسی که  از او وقتی زن به یه مرد که 
اره ، پتیاره ه، چیزي نیس جز پتیار خوره بده هم می حالش به   !  ، پتی
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؟  ترسیده.  آید که ایماکوالتا ترسیده است نظر می شود و به تر می دهان رفته بد بردار رفته فیلم
داند که نباید این سرکشی را از  او ته دلش می.  کنم ؟ من فکر نمی آیا واقعاً او از مرد ترسیده

ا داند که فیلم می.  تر بگیرد چه واقعاً هست جدي آن دل است و هنوز هم در این مورد  ر بزبرد
خواهد  دهد براي این است که می داند که اگر مرد به او فحش می او می.  کامالً مطمئن است

دهد براي  او اگر فحش می.  ، خودش دیده شود و مورد توجه قرار گیرد صدایش شنیده شود
،  د متوسل شودتوان جاي عضالتش فقط به کلمات زشت می این است که ضعیف است و به

ن کنند نند خشمش را بیا بی.  کلماتی که بتوا ت به او  ن حد نسب ا آ ن ت ، این  عالقه نبود اگر ز
خواهد  ، می جاي ترحم اما زن به.  کرد ، ترحمش را جلب می انفجار ناشی از ضعف عالج ناپذیر

به همین علت تصمیم می.  تر برنجاندش که باز بیش خود   او را بههاي گیرد که تمام گفته درست 
و بترسد ، فحش بگیرد و را باور کند  ا نگاهی که می.  هاي ا گر  باید نمایان درست به همین دلیل ب

  .  کند ، خیره به مرد نگاه می ترس باشد
ر معموالً اوست که  شود تر می بیند و جرأتش بیش مرد ترس را در چهره ایماکوالتا می ، آخ

و قدرت و خشم خود را نشان .  خواهد آید و معذرت می ، کوتاه می ترسد می اما حاال که ا
است که ناگهان از ترس می ، این دهد می ر می.  لرزد بار زن  ا  او فک ت که ایماکوالت کند حاال اس

و  تر می ، پس صدایش را بلند به ضعف خود اعتراف کند و تسلیم بشود و مزخرفات خشن  کند 
ه  داند که در چاره نمی بی.  زند معنی خود را فریاد می بی واقع در تمام مدت او بازیچه زن بود

ن هدایتش کرده است اثر خشم  ، حتی درست همان موقعی که تصور می است و ز کرد در 
  .  است ، قدرت و آزادیش را باز یافته خود

  !  خشنی!  وحشتناکی.  ترسونی ـ تو منو می
ي  ، مرد بی  شد و اوداند که این اتهامی است که هرگز پاك نخواهد مرد بیچاره نمی آزار

شه متجاوز قلمداد خواهد شد ، یک که هرگز حرف زور نزده   .  باره و براي همی
د و بیرون می و مرد را پس می»  ترسونی تو منو می «:  گوید بار دیگر می زن یک رد .  رود زن م

  .  ي بدودا دنبال ملکه سگی که به مثل توله.  رود دنبالش می گذارد زن رد بشود و خود به می
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  ٣٣   

ه ماه اکتبر سال »  نوول اوبزرواتور «من بریده نشریه .  برهنگی ه یک  ، در ١٩٩٣شمار بار
نند دویست نفر که خود را چپ می و هزار.  ام خواهی را نگه داشته نظر ، فهرستی شامل  دا

ن این کلمات ده کلمه دریافت کردند و می و دویست را که برایشان هایی  ، آن بایست از میا
و نسبت به آن شان را جلب می ؛ کلماتی را که توجه جذاب یا جالب بود ،  ها حساس بودند کرد 

د سال پیش.  کردند مشخص می آن زمان از بین .  بود خواهی مشابهی انجام شده تر هم نظر چن
خاب  کلمه از طرف همه انت١٨،  اي که هواداران چپ دریافت کرده بودند ده کلمه و دویست

در .  ها حس مشترکی نسبت به آن کلمات دارند شد نتیجه گرفت که آن بودند و می شده
آیا هواداران چپ فقط در .  تا بودند شده مشترك فقط سه ، کلمات انتخاب خواهی دوم نظر

؟ گوش  ها هستند آن سه کلمه کدام!  ؟ آه چه تنزلی و چه زوالی مورد سه کلمه توافق نظر دارند
ا این.  خود گویا هستند خودي قیام و سرخ به.  ، برهنگی ، سرخ امقی:  کنید ن دو که به ام ، فقط  جز آ

که دیگر تنها برهنگی میراث  ، این دارد می کلمه برهنگی قلب هواداران چپ را به تپش وا
آیا این تمام چیزي است که دویست .  شود ، باعث تعجب می هاست وار و مشترك آن نمونه

یادگار  ، از خود به شکوه آغاز شد اي با ، که با انقالب فرانسه به گونه خشانسال تاریخ در
نتون ؟ آیا میراث روبسپیر گذاشته و  ، گرامشی ، لنین ، رزا لوکزامبورگ ، ژورس ، دا ، آراگون 

ت  ؟ آیا پس ، باسن برهنه ، دول برهنه ؟ شکم برهنه ؟ برهنگی گوارا فقط همین است چه از گذش
ن  همه سال این ، این تنها بیرقی است که آخرین بازماندگان چپ با گرد آمدن در زیر آ
نند وانمود کنند که گذر شکوه می از خالل قرن توا   ؟  ها ادامه دارد مندشان 

ن چپ در فهرستی که  ؟ مگر این کلمه که همه طرف اما چرا درست کلمه برهنگی دارا
؟  ها چه مفهومی داشت ، براي آن کردندبود انتخاب  خواهی برایشان ارسال کرده مؤسسه نظر

پ در یک راه یادم می دادن خشم خود علیه  پیمایی براي نشان آید که در دهه هفتاد هواداران چ
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و )  دانم چه چیز دیگر ، قدرت پول و یا نمی ، جنگ اي علیه نیروگاه هسته (چیزي  برهنه 
  .  دویدند سو می سو و آن لمان به اینهاي بزرگ آ از شهر هاي یکی ، در خیابان فریاد کنان و داد

  ؟  خواستند بیان کنند ها با برهنگی خود چه چیزي را می آن
ز  اي بود که هنوز باقی مانده ترین آزادي ها بزرگ برهنگی براي آن:  فرضیه نخست و نی بود 

ت همان.  ها مورد تهدید بود از تمام ارزش ارزشی بود که بیش ن چپ آلمان درس  گونه هوادارا
ا صلیبی  هاي شهر راه شان در خیابان هاي برهنه با آلت پیمایی کردند که مسیحیان تحت تعقیب ب

  .  سوي مرگ روان شدند هاشان به چوبی بر روي شانه
بیان هواداران چپ نمی:  فرضیه دوم به  گر ارزشی باشند خواستند  ، بلکه تنها قصد داشتند 

ن بود اهانت کنند نند توهین کنند!  آري.  جمعیتی که مورد انزجارشا تاپاله .  ، منقلب کنند ، بترسا
آیا برهنگی سمبل !  چه تناقض عجیبی.  در باتالق جهان غرقشان کنند.  فیل رویشان بریزند

به روي دسته دشمن  ترین آشغالی که می ارزش ها است یا بی ترین ارزش باال شود مثل گُه 
  ؟  ریخت

هاتو در  لباس «:  گوید ه یک بار دیگر به ژولی میو مفهوم برهنگی در نزد ونسان چیست ک
جوري کونشون گذاشتن اتفاق جالبی  هایی که بد جلوي چشم همه بدبخت «:  افزاید و می»  بیار

  ؟  » ! افته داره می
مفهوم برهنگی براي ژولی چیست که به حالت تسلیم و حتی شاید بشود گفت با اشتیاق 

  ؟  کند ي پیراهنش را باز میها و دگمه»  باشه «دهد  پاسخ می
    
    
    
    

٣۴   
اي سر  کند و ناگهان قهقهه خودش هم از این امر کمی تعجب می.  ونسان برهنه است

ا براي ژولی دهد که بیش می طور برهنه ایستادن در یک اتاق  ، آخر این تر براي خودش است ت
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ازگی دارد شیشه د  چیزي جز این نمی ، به همین جهت به اي بزرگ براي او کامالً ت تواند فکر کن
ب است از تن در ژولی دیگر سینه.  که تمام ماجرا چقدر عجی د و شورتش را هم  آورده ولی  بن

اصالً نمی.  بیند واقع او را نمی ونسان در بیند که ژولیِ برهنه  او متوجه برهنگی ژولی هست اما 
ن می.  چه شکلی است ز سوراخ  میآید که همین چند دقیقه پیش او ن یادتا توانست به چیزي ج

،  در آمده ؟ آیا حاال هم که آن سوراخ کون از پوشش شورت ابریشمی به کون ژولی فکر کند
به سوراخ کون ندارد او دیگر اصالً کم.  ؟ نه کند باز ونسان دارد به آن فکر می .  ترین توجهی 

و برهنه شده تم جاي این به به اشا کندکه با دقت تمام بدنی را که در حضور ا ن  جاي آن ،  که به آ
گرداند و  می ، رویش را بر ، یا شاید حتی لمس کند کندي آن را کشف کند ، به نزدیک شود

  .  زند شیرجه می
اره کند و ماه شیفته ها را تکه خواهد رقاص او که می.  ونسان شخصیت عجیبی دارد اش  پ

کند به شنا کردن و  زند و شروع می یشیرجه م.  واقع خلقیات ورزشکاران را دارد ، در کند می
ر  در آن لحظه دیگر برهنگی خودش و ژولی را فراموش می د و به شناي کرال سینه خود فک کن

آید که  ها پایین می ، دارد با احتیاط از پله سر او ژولی که بلد نیست شیرجه بزند پشت.  کند می
چقدر ژولی !  چقدر حیف!  یاندازدگردد که به او نگاهی ب نمی ونسان حتی بر.  داخل آب شود

، بلکه  نه از این رو که او خجالتی است.  درخشد تنش گویی می!  العاده زیباست فوق!  زیباست
فتار ناشیانه  در تنهایی و خلوت خودش یک:  دلیل دیگري که همان اندازه زیباست به جور ر

است که کسی او را .  دارد است و ژولی مطمئن  عمق استخر .  بیند نمیونسان سرش زیر آب 
ا نوك مو آن ت که آب ت استخر به.  هایش برسد قدر هس دلش .  آید نظرش سرد می آب 
اما جرأت نمی خواهد خودش را توي آب رها کند می ایستد و  ها می لحظاتی باالي پله.  کند ، 

ردید می .  رسد آب تا نافش می.  آید گاه با احتیاط یک پله دیگر پایین می آن.  شود دچار ت
ستان دستش را در آب فرو می د و سپس به پ ونسان .  چه منظره زیبایی.  مالد هایش می کن

گر  بینم که نمایان اي می ، اما من سرانجام در مقابل خود برهنگی فهمد دل هیچ چیز نمی ساده
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ا . ، برهنگیِ برهنه گونه محتوي اي عاري از هر برهنگی.  ، نه زوال ، نه آزادي چیز نیست هیچ  تنه
  .  کند اي که هر مردي را جادو می برهنگی.  چیز دیگر همان که خود است و نه هیچ

از ونسان شنا می خیلی کند.  کند به شنا کردن باالخره شروع می د و با ناشیگري سرش  تر  کن
نگه می ار طول ، ونسان سه تا وقتی که او به پله برسد و از آن باال برود.  دارد را باالي سطح آب   ب

ا کرده استخر را شن از پله.  است پانزده متري  نبال ژولی با عجله  رود و وقتی  ها باال می ونسان به د
  .  شود هایی شنیده می گذارند از سالن طبقه باال صدا دو به لب استخر پا می هر

ن صدا شود  شوند باعث می شان دیده نمی چند که صاحبان ، هر قدر نزدیک هایی آن شنید
از گفتن این  و پس»  خواهم از پشت بکنمت می «:  زند او ناگهان فریاد می.  خود بیاید که ونسان به

د می حرف مثل رب   .  اندازد روي ژولی می زند و خود را به النوع تشنگی جنسی لبخن
ترین حرف مستهجنی  ، جرأت گفتن کم زدن در خلوت معلوم نیست چرا او که وقت قدم

  .  کند دهانی می قدر بد ، این هایش را بشنود کسی حرف  هر، حاال که ممکن است را نداشت
ت به این دلیل و به درس .  است اي خصوصی خارج شده ، از محدوده اي نامحسوس گونه که ا

ادا می کلمه که در سالن نمایش  شود با همان کلمه وقتی اي که در اتاقی کوچک و محصور 
تنهایی مسئول آن باشد و  چیزي نیست که او بهآن کلمه دیگر .  ، فرق دارد شود انداز می طنین

؛  خواهند گفته شود اي است که دیگران می ، بلکه کلمه خطاب به طرف مقابل او گفته شود
ن نمایش .  بینند ها را می جا حضور دارند و آن دیگرانی که در آن است که سال حال درست 

اما آن تماشاچیان فرضی و خیالی و احتمالی در آن   .  دو هستند ، با آن جا خالی است 
ن تماشاچیان چه می د که آ از خود پرسی ر می کسانی هستند شود  کنم ونسان کسانی  ؟ من فک

و را احاطه کرده.  باشد بود در نظر داشته را که در کنفرانس دیده ،  اند تماشاچیانی که حاال ا
اما در عین زده و کنج ، هیجان ، متوقع دنده ، یک زیاد شان   مشخص کردن هویتحال کاو هستند 

د که یک  آورد درست همان آیا آن تماشاچیان محو که او در نظر می.  ناممکن است نیستن هایی 
ي  ؟ یعنی همان تماشاچیانی که تئوري ، یعنی تماشاچیان نامرئی رقاص آرزویشان را دارد ها

ا این  یک تجرید؟  نهایت فاقد چهره ؟ یعنی یک بی ، یعنی تمام جهانیان پونتون مد نظر دارد ؟ ام
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ت ناشناس ه جمعی ن از میان انبو :  کنند نمایی می هاي مشخصی خود ، چهره امر صحت ندارد چو
فقط  ها نه آن.  کنند ها با عالقه حوادث روي صحنه را تعقیب می آن.  پونتون و سایر رفقایشان

اسی را هم که آنان را احاطه  ونسان و ژولی را .  کرده زیر نظر دارند، بلکه حتی آن جمعیت ناشن
است که ونسان آن کلمات را فریاد می خاطر آن به او قصد جلب تأیید و تحسین آنان را .  زند ها 

  .  دارد
نتون نمی ژولی که اصالً چیزي در ت  «:  زند داند فریاد می باره پو از پش اصالً قرار نیست منو 

است  در.  » بکنی ا  جا حضور ندارند که در آنواقع حتی خطاب ژولی هم به تماشاچیانی  ، ام
، اما او آن را فقط  ؟ بله خواهد آیا او هم تحسین آنان را می.  باشند توانستند حضور داشته می

د  او می.  خواهد براي خوشایند ونسان می خواهد تماشاچیانی ناشناس و نامرئی برایش کف بزنن
،  هاي دیگر برگزیده  شبداند شاید بسیاري تا مردي که او براي آن شب و کسی چه می

اشد دوستش داشته و  اي دل گونه اش به دود و دو پستان برهنه ژولی دور استخر می.  ب نشین به جلو 
  .  خورند عقب تاب می

نه کلمات ونسان باز ن  تنها چیزي که زنندگی آن.  شود تر می هم جسورا ها را کمی پنها
  .  هایش است اي حرف کند لحن استعاره می

  !  م با کیرم تو رو از وسط سوراخ کنم و به دیوار بدوزمخوا ـ می
نیست منو به   !  جایی بدوزي ـ اصالً قرار 

استخر به صلیب می ـ    !  کشم تو رو روي سقف 
  !  ذارم کسی منو به صلیب بکشه اصالً نمی ـ 

ببیننش پاره می ـ من سوراخ کون تو رو تکه   !  کنم که همه بتونن 
اره بشه زي تکهجا چی ـ قرار نیست این   !  پ

ببینن ـ می   .  خوام همه بتونن سوراخ کونتو 
  .  تونه سوراخ کون منو ببینه ـ هیشکی نمی
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از فاصله بسیار نزدیک شنیده می باره صدا در همان لحظه دو ها انگار  صدا.  شود هایی 
امر می هاي سبک ژولی را سنگین می قدم و به او  غ  ژولی بنا می.  کنند که بایستد کنند  کند به جی

رد ، مثل زنی که دارد مورد تجاوز قرار می فریاد کردن و زدن و داد و  ونسان می.  گی گیردش و با ا
و  هاي گشاد باز نگاهش می ژولی با چشم.  افتد روي زمین می کند و منتظر است که مرد در ا

ازهایش  پا.  عملی که ژولی پیشاپیش تصمیم گرفته از آن ممانعت نکند.  دخول کند هم باز  را 
  .  گرداند می بندد و صورتش را کمی به کنار بر هایش را می چشم.  کند می

    
    
    
    

٣۵   
نکرد ونسان به این علت هرگز در او دخول نکرد که آلتش .  مرد هرگز در او دخول 

  .  بزرگ فرنگی پالسیده و یا مثل انگشتانه مادر مادر ، درست مثل یک توت کوچک است
  ؟  قدر کوچک را آنولی آخر چ

ب  من این سوأل را مستقیم خطاب به آلت ونسان طرح می کنم و آلت که سخت تعج
م را می کرده این باور !  ؟ اصالً الزم ندیدم که بزرگ بشوم چرا کوچک نمانم «:  دهد طور جواب

رد به من پیشاپیش هیچ هشداري داده نشده !  کن که اصالً چنین چیزي به فکرم هم خطور نک
و  ، آن دوندگی عجیب به دور استخر را تعقیب می من در نهایت تفاهم با ونسان.  دبو کردم 

به بیش اتفاقی می تر  د !  برایم جالب بود!  افتد این فکر بودم که ببینم باالخره چه  حاال الب
ن است می به ونسان تهمت بزنید که ناتوا چنین چیزي باعث خواهد !  کنم خواهش می!  خواهید 

نه نیست ودم را سخت گناهشد من خ اصالً عادال ا در هماهنگی  کار احساس کنم و این  ، چون م
دهم که هرگز یکی از ما دیگري را  شما اطمینان می کنیم و من به دیگر زندگی می کامل با یک
به.  کند مأیوس نمی   .  » ! ام و او به من او افتخار کرده من همیشه 
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ار آلتش عصبانی نبودونسان هم.  گفت آلت کامالً درست می ن از رفت ر چنین .   چندا اگ
، او هرگز   بود ، مثالً در آپارتمان محل سکونتش سر زده رفتاري در یک موقعیت خصوصی

و  جا ونسان کامالً آمادگی دارد که آن عکس اما در این.  بخشیدش نمی العمل را معقول 
اسب ارزیابی کند چه را پیش آمده نپذیرد و شروع  آنگیرد  به این ترتیب ونسان تصمیم می.  متن

  .  کند به این که اداي نزدیکی را در بیاورد می
ت  البته این.  حتی ژولی هم ناراحت یا عصبانی نیست اس ن ونسان روي او در جنبش  که بد

ا نه آن کند اما او در داخل خود چیزي حس نمی است ام ا حدودي عجیب  قدر که به نظرش  ، ت
اسخ می ست و ژولی هم با حرکاتش به تماسبیاید اشکالی در کار ا   .  دهد هاي تن جفتش پ

استخر طنین اند اما صداي تازه شنیدند فروکش کرده ها می هایی که آن صدا انداز  اي در 
و  ها به هاي یک دونده است که از فاصله بسیار نزدیک از کنار آن شود و آن صداي قدم می د

  .  شود رد می
زند و ژولی  او نعره و فریاد می.  زند نفس می تري نفس ي بیشصدا و ونسان با شدت و سر

،  انقطاع بدن خیس ونسان بر روي تن او ، هم به این دلیل که حرکات بال کند ناله می و آه
  .  باشد هاي او را پاسخ داده که به این ترتیب فریاد کند و هم براي این ناراحتش می
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٣۶  
و شد که دیگر دیر شده ه آنوقتی محقق چک متوج .  شان بگیرد توانست نادیده بود ونمی د

کند که  چیز عادي است و تالش زیادي می کند وانمود کند که همه حال حاال سعی می هر به
ردم در غرب چندان آشنا نیست.  شود عصبی می.  نگاهشان نکند .  آخر او هنوز با شیوه زندگی م

، مثل خیلی  ي کردن در کنار استخر کاري غیر ممکن بودباز ، عشق در یک کشور کمونیستی
ار استخر .  هاي دیگر که حاال محقق چک باید با صبر و حوصله بیاموزد کار حاال دیگر به کن

و سر بر.  رسیده نگاه سریعی به آن زوج در حال نزدیکی کردن  می میلی در ا دارد که برگردد و 
،  بازي که آیا مرد در حال عشق کند و آن این ، چون سوألی ذهنش را مشغول می بیاندازد

ت یا نه اندامش به ه او ورزیده هس است یا کار  ؟ براي پرورش اندام عشق جسمانی مفید انداز تر 
د چون نمی ؟ موفق می بدنی   .  بدید است خواهد فکر کنند که ندید شود خود را کنترل کن

ر استخر، می روي آن به رو ، در گوشه دیگ ا .  کند هایش را شروع می مرینایستد و ت ها ابتدا ب
و  هایش می بعد روي دست.  پردازد جا می ، به دویدنِ در شده به طرف باال هاي خم زانو ایستد 

از همان موقع که کودکی بود در انجام این حرکت که .  دارد هایش را در هوا باال نگاه می پا
ن  اآلن هم او این حرکت را به.  داشت، مهارت  نامند می»  باالنس زدن «ها آن را  ژیمناست هما
به ذهنش راه پیدا می.  تواند انجام دهد خوبی می د و آن این باز سوألی  که چند محقق بزرگ  کن

ن حرکت بر نند آن را انجام  آیند می فرانسوي از عهده انجام آ است بتوا د وزیر ممکن  و یا چن ؟ 
از نظر  شان را به داند یا قیافه تک وزراي فرانسوي را که نامشان را می ؟ تک دهند خاطر دارد 

ل انجام حرکت باالنس روي دست مجسم کند کند آن گذراند و سعی می می .  ها را در حا
از این که  پس.  یابد چلفتی می پا و ، چون همه را ضعیف و دست نتیجه باعث رضایتش است

ت را با موفقیت انجام می کشد و شروع  کم دراز می، به روي ش دهد هفت بار باالنس روي دس
ا رفتن می   .  کند به شن
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٣٧   
ن چه می کنند که در نزدیکی کدام توجه نمی نه ژولی و نه ونسان هیچ اهل  آن.  گذرد شا ها 

نیسنتد و از نگاه دیگران به هیجان نمی نمایش ت قصد ندارند نگاه دادن  هاي  آیند و به همین جه
به د که در حال تماشاي آنان استخود جلب کنند و  دیگران را  .  خود به تماشاي کسی بپردازن

د عشق ها انجام می که آن کاري ن بازیگران  دهن است که در آ بازي گروهی نیست بلکه نمایشی 
از ونسان تالش می ژولی باز بیش.  شان برخورد کنند هاي تماشاچیان قصد ندارند با نگاه د  تر  کن

ز را نبیند که هیچ ا نگاهی چی قه پیش روي صورت او افتاد، ام د دقی قدر سنگین  ، آن  که همین چن
  .  ناخواه آن را احساس کرد و بود که ژولی خواه

نگاه می تن  العاده قشنگی به زن که پیراهن سفید فوق.  بیند کند و زنی را می ژولی به باال 
استحال سنگی دور و در عین.  نگاهش عجیب است.  کند ، خیره به او نگاه می دارد ، خیلی  ن 

.  شود استفهام می»  باید بکنم دانم چه من نمی «اي که از آن  سنگینی.  به سنگینی تردید.  سنگین
، منقطع و بعد کامالً  حرکاتش کند.  کند ژولی خود را در زیر آن سنگینی مفلوج احساس می

از او صداي ناله شنیده می.  شوند متوقف می ار دیگر    .  گردد  ساکت میشود و بعد کامالً چند ب
، اما در مقابل این میل  خواهد جیغ بزند شدت دلش می کند به پوش احساس می زن سفید

ن  خواهد به سرش فریاد بزند قادر به این واقعیت که شخصی که او می.  کند داري می خود شنید
خره هم باال.  تر کند و خالصی از آن را دشوار تر می هم شدید ، تمایل او را باز صدایش نیست

  .  کشد دهد و جیغ وحشنتاکی می توان مقاومت را از دست می
د خود بیرون می ژولی از حالت فلج و شورتش را بر بلند می.  آید مانن و  می شود  دارد 

لباس به.  پوشد می اده جا و آن هایی که این سرعت خود را با  به فرار  اند می جا افت پوشاند و پا 
  .  گذارد می
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ا زیر پیراهن و شلوارش را می.  ه او سریع نیستانداز ونسان به و  پوشد ام شلواریش گم شده 
د قدم عقب.  شود پیدا نمی ي پیژامه تر چن و هم .  بیند تن ایستاده ولی کسی او را نمی به ، مرد ا

  .  پوش را نگاه می کند ، چون فقط دارد زن سفید بیند دیگران را نمی
    
    
    
    

٣٨   
ن نتوانست با ر که برك دست رد به سینهوقتی ز ت  اش زده کنار بیاید  این فک ، دلش خواس

ن  آیا نمی (نمایش بگذارد  خواست زیبایی سفید خود را در برابر او به می.  سر او بگذارد به سر توا
د نامید زیبایی دست هاي قصر نتیجه  ها و سالن گردش او در راهرو.  ) ؟ نخورده را زیبایی سفی

نبال او می بردار به فیلم.  بود ، چون برك ناپدید شده تآمیزي نداش موفقیت ا نه مثل یک  د آمد ام
رز ناخوشایندي به سر او داد می که در تمام مدت به ، چرا سگ مطیع توله زن موفق شد .  زد ط

ع توجهی را که دلش می خواست توجه ، بلکه توجهی توأم  ها را به خود جلب کند اما نه آن نو
از هایش را تند دمق.  با ریشخند را ا  آورد قضا حین فرار یکهو سر از استخر در تر کرد و  ، و وقتی ب

ل نزدیکی رو   .  ، جیغ کشید رو شد به آن زوج در حا
ت .  اي گرفتار شده بیند که در تله ناگهان با وضوح تمام می:  آن جیغ بیدارش کرد پش

ب می و را تعقی است که دارد ا د و در برابرش آب  سرش کسی  ا وضوح تمام می.  استکن د  ب بین
ت و راه فراري ندارد د انتخاب کند تنها راهی که براي نجات خود می.  که در محاصره اس ،  توان

تواند انجام دهد این است که عملی کامالً  اي که هنوز می آمیز است و تنها کار عاقالنه جنون
اراده.  غیر منطقی از او سر بزند به کمک می تمام قدرت  فتار جنون اش را  لبد و باالخره ر ز  ط آمی

  .  پرد دارد و توي آب می می دو قدم به جلو بر.  کند را انتخاب می
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او برعکس ژولی خوب بلد بود شیرجه .  طور پریدن او توي آب کمی مضحک بود آن
اش  هم گشوده هاي از هایش و بعد بازو بزند اما طوري خودش را توي آب انداخت که اول پا

  .  ندداخل آب شد
از کار هاي بدن همه حالت چه  تر از آن شان داراي محتوایی هستند فرا برد عملی ، گذشته 

بیننده به پرد آن وقتی کسی توي آب می.  دهنده حرکات در نظر دارد انجام ،  بیند چشم می چه 
است که انجام می ن  شود و بیننده نمی زیبایی آن حرکتی  تواند چیزي از ترس احتمالی آ

لباس توي آب می.   مشاهده کندشخص را فقط .  کند پرد موضوع کامالً فرق می وقتی کسی با 
  که می پرد که قصد دارد خودش را غرق کند و کسی هایش توي آب می کسی با تمام لباس

این .  کند تا بیافتد ، بلکه خودش را ول می زند خواهد خودش را غرق کند با سر شیرجه نمی
ت به.  گوید حرکات میچیزي است که زبان کهن  لیل بود که ایماکوالتا درس ، با وجود  همین د

ه را  که شناگر قابلی بود این ي با پیراهن زیبایش توي آب پرید که فقط تأسف بینند ، جور
  .  انگیخت می بر

ر آن.  حاال او بدون هیچ دلیل منطقی توي آب است جا است که تسلیم  او به این خاط
متوجه .  کند کم دارد روحش را تسخیر می تواي آن حرکت کمحرکت خود شده و حاال مح

اتفاقی که دارد می می ز خود افتد شود  ر عملی که از  ، چیزي نیست ج ن او و ه کشی و غرق شد
انگیز او گویاي  ، باله یا پانتومیمی است که در آن حرکات غم بعد از او سر بزند این لحظه به

  .  اش خواهند بود زبان نیامده کالم بر
ي آب می از آن بعد فتد که تو عمق  جا تقریباً کم استخر در آن.  اندازد ، به خودش نگاهی می ا

ا کمرش می قه به همان حال.  رسد است و آب ت ، باقی  گرفته و تنه خمیده ، با سر باال چند دقی
بیافتد بعد دو.  ماند می و  بهشود و  از پیراهنش شالی جدا می.  باره خودش را ول می کند تا  دنبال ا

رده ، درست مثل خاطره گردد روان می هایش را از  بازو.  شود باره بلند می دو.  اي از پی یک م
، چند قدم سریع  انگار که بخواهد بدود.  هم گشوده و سرش را کمی به عقب خم کرده

ر می ، جایی که عمق استخر بیش طرف جلو به .  شود باره ناپدید می بعد دو.  دارد می ، بر شود ت
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ن آبزي، یک مرغابی و حتی  رود تر می همان ترتیب پیش و پیش به ، درست مثل یک حیوا
آورد و نگاهش را  می ، بار دیگر از آب سر بر کند اي که سر در آب فرو می مرغی افسانه

ن می به ن خواند که آرزو دارد یا همیشه در سطح آب  در حرکاتش می.  گرداند طرف آسما توا
  .  ا در عمق آنزندگی کند و ی

فتد و گریه می تن دارد ناگهان به زانو می مردي که پیژاما به   :  کند ا
  !  ، برگرد ، من مقصرم من مقصرم.  ، برگرد برگرد ـ 
    
    
    
    

٣٩   
ر است ، جایی که عمق آب بیش طرف استخر از آن ا  ، محقق چک همان ت طور که دارد شن

ازه وارد شده.  کند ، خیره و مبهوت نگاه می رود می بتدا تصور کرد زوجی که ت اند به زوج  او ا
ار هم که شده حال عشق در ن  بازي ملحق خواهند شد و او باالخره براي یک ب ، شاهد یکی از آ

طلبی  اي خواهد بود که کارگران ساختمانی در آن دیار منزه جمعی افسانه هاي دسته بازي عشق
آنقدر خجالتی بود که پیش خود فکر کرد اگر .  زدند ها می اش حرف باره ، در کمونیستی

اشد بازي گروهی در عشق به اتاقش برگردد باید آن ، او می کار ب وقت  آن.  جا را ترك کند و 
،  هاي کامالْ راست هایش را سوراخ کند شنید و با بازو بود گوش مانده صداي جیغ را که کم

و دیگ باشد انگار که سنگ شده نتوانست شنا رفتن را ادامه دهد، از حرکت باز ماند  د  ، هر ر  چن
ن لحظه بیش ا آ ن سفید.  بود بار شنا نرفته از هژده که ت ي او توي آب افتاد  پوش جلوي چشم ز ها

به و شالی هم د گل مصنوعی کوچک  به هاي صورتی و آبی رنگ راه با چن   .  دنبالش شناور شد ، 
ه .  است ، خشکش زده م شدهطرف باال خ اش به تنه جور که باال محقق چک همان باالخر

کند سرش را زیر آب  او دارد سعی می.  فهمد که آن زن قصد دارد خودش را غرق کند می
نگیزه ا چون ا ام نیست اش به نگه دارد  ه کافی قوي  بیرون می ، هر انداز محقق .  آورد بار سرش را 
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است که هرگز فکرش را هم نمی کشی چک شاهد خود بیمار .  توانست بکند اي  آن زن البد یا 
و .  شود آید و باز زیر آب ناپدید می باز روي آب می.  ، یا مصدوم و یا تحت تعقیب است باز 

ر  به.  شود تر می رود عمق آب بیش تر می چه جلو هر.  البد بلد نیست شنا کند...  باز زودي دیگ
ت پوشی که قادر آب از سرش خواهد گذشت و زن درست جلوي چشم مرد پیژاما  نیس

د و زن را نگاه می طور در کنار استخر زانو زده گریه می حرکت کند و همان ، غرق  کند کن
  .  خواهد شد

طرف جلو روي آب  به.  شود بلند می.  از این معطل کند تواند بیش محقق چک دیگر نمی
ا را تا می ، زانو شود خم می   .  برد طرف عقب می ها را راست به کند و بازو ه

بهمردي که  ،  ، دراز او فقط حالت مردي ناشناس.  بیند تن دارد دیگر زن را نمی پیژاما 
متریش دارد  ، در فاصله پانزده بیند که درست در مقابل او قواره را می هیکل و عجیب بی درشت

ا  ؛ درامی که مرد پیژاما شود در درامی که هیچ ربطی به او ندارد دخالت کند آماده می پوش ب
ت دارد حفظ کند یحسادت تمام م ت .  خواهد فقط براي خودش و زنی که دوس آري چنین اس

ت دارد و کسی نمی ن را دوس ن ز و آ د که ا و گذرا بود.  تواند در این مورد تردید کن .  رنجش ا
ن  او می.  ، حتی اگر زن بیازاردش تواند واقعاً و براي همیشه از زن بیزار باشد او نمی داند که ز

انگیز که  ، حساسیتی شگفت کند قابل کنترل خود عمل می یر منطقی و غیرفرمان حساسیت غ به
ك نمی او هر د در اما برایش قابل احترام است چن و را .  کند  است که مرد دقایقی پیش ا درست 

اصلی در مشاجره غیر  داند که زن بی باد اهانت گرفت اما ته دلش خوب می به گناه بود و مقصر 
، با وجود این کامالً  داند مقصر کیست و یا کجاست او نمی.  استها شخص دیگري  منتظره آن

است که به وي حمله کند ا  ، او مردي را که شبیه ورزشکار در آن وضعیت روحی.  آماده  ه
عضله و  شده دارد اندام درشت و پر هاي هیپنوتیزم مثل آدم.  کند روي آب خم شده نگاه می

، هیکلی را که درست مثل  اش را هاي احمقانه نه و ساقهاي پهن زنا ، ران عجیب نامتناسبش را
ت تماشا می نفس بی د اس ن مرد نمی او چیزي در.  کند عدالتی ناخوشاین ه آ ، در هیچ  داند بار

ا کور از رنج خود نیست ام و ظنین  ي به ا ن مرد که تجسم زشتی است مورد ، تصویري از  ، در آ
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غیر قابل توضیحی را که براي خودش رو کند که چطور  بیند و احساس می داده می يحادثه 
سبت به او دچار می دارد به نفرتی غیر   .  شود منطقی ن

ن می محقق چک شیرجه می د حرکت قوي خود را تقریباً به ز ا چن رد .  رساند زند و ب م
  .  پرد و بعد خودش هم توي آب می»  ! به او کاري نداشته باش «:  زند پوش با غیظ فریاد می پیژاما
از زن فاصله ندارد حقق بیشم استخر می.  از دو متر  اهایش دیگر به کف  رد .  رسد پ م
دستش !   باشبه او کاري نداشته «:  گوید  می آید و دوباره کنان به سمت او می پوش شنا پیژاما

  .  » ! نزن
ن می محقق چک بازویش را تکیه ن خودش را جمع می.  کند گاه بدن ز ي  ز و آه بلند کند 

  .  کشد می
رد پیژاما   .  ها رسیده است پوش به آن حاال دیگر م

  !  کشمت گرنه می ، و ولش کن ـ 
ببیند اشک چشمانش نمی بی.  گذارد چیزي  دستش را دراز .  قواره هیچ چیز مگر هیکلی 

خورد و زن از دستش ول  محقق سکندري می.  دهد گیرد و تکانش می شانه او را می.  کند می
ر هیچ.  شود می ا می دیگ ن که به سمت پله شن ن دو مرد توجهی به ز از آ ن  کدام  کند و بعد از آ

، از  بیند تن دارد نفرت را می هاي مردي که پیژاما به وقتی محقق در چشم.  ، ندارند رود باال می
نیز نفرت مشابهی زبانه می چشم   .  کشد هاي خود او 

  .  کند گیرد و حمله می پوش دیگر جلو خودش را نمی مرد پیژاما
اش را معاینه  هاي جلویی از دندان با زبان یکی.  کند محقق در دهانش دردي حس می

که با  از آن پزشک اهل پراگ بعد زمانی یک دندان.  است دندان از جا کنده شده.  کند می
، خیلی دقیق براي او توضیح داد که  جایش پیچ کرد زحمت فراوان آن دندان مصنوعی را سر

، ستون اتکاي چندین دندان مصنوعی دیگر در اطراف خود است و لذا  اندرست همان دند
ترین چیزي  وحشتناك (، او را محتاج دندان عاریتی خواهد کرد  دادن آن یک دندان دست از

.  لغزد شده می کنده جا روي دندان از زبانش به.  ) توانست فکرش را بکند که محقق چک می
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از ترس و بعد از شدت نیت سفید میرنگش ابتدا  حنه.  شود  عصبا ي  تمام زندگیش مانند ص ها
ر  بار در آن روز شود و براي دومین هایش رد می فیلمی از مقابل چشم ، چشمانش از اشک پ

چیز را  او همه:  کند ، فکري به سرش راه پیدا می کند و از عمق گریه ، او گریه می بله.  شود می
ز ماهیچه.  است باخته ي نداردهایش چ او دیگر ج اهیچه.  یز ه  ، آن ماهیچه ها آخر آن م هاي بیچار

اهیچه.  کنند دردي را از او دوا نمی ؟ این پرسش بازوي  خورند ها به چه دردش می آخر آن م
از به حرکت وحشتناکی وا جا می راست او را مثل فنر  .  زند ، یعنی یک مشت می دارد می پراند و 

فته ر دست مشتی که همه غم دندان از ن ر و به عظمت نیم قرن گائید ار کرده است  ا در خود انب
ار تمام استخر بی .  شود پوش در زیر آب ناپدید می مرد پیژاما.  هاي فرانسه است امان در کن

ه اتفاق می نادیدید شدن او آن د که محقق چک تصور می قدر سریع و ساد د او را کشته  افت کن
د  شود د حرکتی کند ولی بعد خم میتوان زند و نمی جا خشکش می ابتدا در.  است ، مرد را بلن

نگاه .  هایش را باز می کند مرد چشم.  زند کند و چند چک آهسته به صورتش می می
ن  کند و شنا ، بعد خود را رها می شود قواره متوقف می ناهشیارش روي آن مخلوق بی کنا

  .  رود تا به زن ملحق شود  ها می طرف پله به
    
    
    
    

۴٠   
و  پوش را نگاه می ، با دقت مرد پیژاما کرده کنار استخر نشسته حالت قوز زن به ارزه  کند و مب

از جا بلند می گذارد وقتی مرد به بیرون استخر پا می.  بیند شکستش را می که  آن بی.  شود ، زن 
ود ها می برگردد و پشت سرش را نگاهی کند به طرف پله  کند قدر آرام حرکت می ، اما آن ر

بتواند به او برسد ا خیس و بدون آن تا سر.  که مرد  از میان سالن  که کلمه پ که  (اي به زبان بیاورند 
از راهرو کنند عبور می)  هاست خالی است دیگر مدت از .  رسند شوند تا به اتاقشان می ها رد می ، 

  .   را عوض کنندهایشان باید لباس.  لرزند سردشان است و دارند می.  چکد هایشان آب می لباس
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  ؟  شود اما بعد چطور می
ل .  بازي خواهند کرد ها عشق ؟ معلوم است که آن شود یعنی چه بعد چطور می چه خیا

د بود ها هر ؟ در این شب آن اید کرده هایی خواهد کرد شبیه  فقط زن ناله.  دو ساکت خواهن
و   میترتیب همه چیز این به.  هاي کسی که مورد آزار قرار گرفته ناله تواند ادامه پیدا کند 

هاي آینده هم  ها و هفته ، در روز ها امشب براي نخستین بار اجرا کردند اي که آن نامه نمایش
از همه چیز زن براي این.  قابل اجرا خواهد بود ي  که نشان دهد در سطحی قرار دارد که  ها

سیار باال هاي متوسطی که او تحقیرشان می مبتذل و همه آدم ، باز هم مرد را وادار  تر است کند ب
و بزند رد خود را محکوم خواهد کرد و خواهد گریست.  خواهد کرد که در مقابلش زان این .  م

و بی رفتار ن باز با ا ا باعث خواهد شد که ز زن فریبش خواهد داد و به مرد نشان .  تر باشد رحم ه
مرد در برابر این تحقیر مقاومت .  آزارش خواهد داد.  خواهد داد که نسبت به او وفادار نیست

خود خواهد گرفت و  کننده به ، حالت تهدید زبان خواهد آورد ، سخنان درشت به خواهد کرد
،  گلدانی را خواهد شکست.  آید با عمل قاطعانه نشان خواهد داد چیزي را که به بیان در نمی

، او را متهم به تجاوز و  نعره و فریاد خواهد کشید و زن وانمود خواهد کرد که ترسیده است
ن خواهد کرد کتک از به.  زد اد مرد ب ر خواهد گریست و آن زانو خواهد افت گاه زن  ، بار دیگ

ها و تا ابد ادامه خواهد  ، سال ها ها و ماه ها هفته خواهد گذاشت تا او با وي بخوابد و همه این
  .  یافت
    
    
    
    

۴١   
اش  شده و در حالی که زبانش را به دندان کنده؟ ا یابد اما محقق چک چه سرنوشتی می

ا خود می فشار می یک :  هایی است که در زندگی برایم باقی مانده ها تمام چیز این:  گوید دهد ب
از دندان عاریتی دندان شکسته و وحشت بیمار ؟  آیا جز این هم چیزي باقی مانده.  گونه 
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ز باقی نماند هیچ!  ؟ نه چیز باقی نمانده هیچ و گذشته خود را .  هچی در یک حالت شهود ناگهانی ا
د ماجرایی فوق ن جزء ناچیزي  نظیر و دراماتیک ، مملو از حوادث کم العاده نه مانن ، بلکه همچو

ه زمین را در خیص  از مجموعه حوادث عجیبی دید که با چنان سرعتی سیار نوردیده که تش
ت که .  اجزاي آن غیر ممکن شده است او را با یک لهستانی یا مجارستانی شاید برك حق داش

، روس یا حتی یک کودك در  ، ترك ، لهستانی واقع هم شاید او مجارستانی در.  اشتباه بگیرد
کس  از اندازه سریع اتفاق بیافتد دیگر هیچ وقتی حوادث بیش.  حال مرگ سومالیایی باشد

  .  ، حتی خویشتن چیز باره هیچ در.  باشد باره چیزي اطمینان داشته تواند در نمی
ادام  وقتی من از شب پر از »  ت «ماجراي م سخن گفتم به معادله مشهوري مربوط به یکی 

ب :  باره ریاضیات هستی اشاره کردم هاي ابتدایی کتاب درسی در فصل درجه سرعت تناس
به نتایج مشخصی رسید از این معادله می.  مستقیم با شدت فراموشی دارد  که ، مثالً این توان 

ت و به همین دلیل این ا در اسارت دیو سرعت اس .  کند قدر آسان خود را فراموش می دوران م
واري به فراموش کردن  دوران ما گرایش شیفته:  خواهم عکس این گفته را بیان کنم حاال می

ن .  سپارد ، خود را به دست دیو سرعت می که این میل را عملی سازد خود دارد و براي این زما
بیاوریم ما بفهماند که میل ندارد ما به افزاید تا به ب خود میبر شتا ، زیرا از خود خسته  یادش 
است و می است کند ، بیزار    .  خواهد شعله کوچک و لرزان خاطره را خاموش 

هاي  ، کارگر قهرمان مجتمع » پشه پراگی «، کاشف مشهور  وطن و رفیق عزیز من هم
است ذات!  طور مانده در آب ببینم و را آن، من دیگر تحمل ندارم ت ساختمانی الریه  آخر ممکن 

ت .  برو بخواب!  بیرون بیا!  خود را آزار نده!  برادرم!  دوست من!  کنی خوشحال باش که فراموش
ي گرم.  اند کرده اي که موجب رنجش تو شد  به خنده.  نرم فراموشی مطلق بپیچ و خود را در پتو

هاي عمر تو در  ، سال دیگر وجود ندارد!  آري.  ر وجود نداردآن خنده دیگ.  دیگر فکر نکن
قصر در .  دلیل پیگرد و آزار حکومت نیز وجود ندارد هاي ساختمانی و افتخارات تو به مجتمع

ا فضاي اتاقت از عطر درختان آکنده شود پنجره.  خواب است بگشا ت ها سیصد  این بلوط.  ات را 
است که مادام  برگ درختان درست همان و خش شاخ صداي خش.  سال عمر دارند و »  ت «جور 

www.ParsBook.org



Ketabeparsi.bolgfa.com  ــــمیالن کوندرا   / آهستگی ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  101  ـــــــ

شد از پنجره اتاق تو آالچیق را  در آن زمان می.  شنیدند بازي در آالچیق می شوالیه حین عشق
، در  از آن شب قریب پانزده سال پس.  توانی آن را ببینی دید اما حیف که امروز تو دیگر نمی

ا یادگار باقی، آن را خراب کردن ١٧٨٩دوران انقالب  ت  مانده از آالچیق د و تنه ، همان اس
از رمان ویوان دنو ل  اي و به وقت نخوانده ، رمانی که تو آن را هیچ که در چند صفحه  احتما

  .  است ، ثبت شده زیاد هرگز هم نخواهی خواند
    
    
    
    

۴٢   
د و با تن خیس.  ونسان شورتش را پیدا نکرد دنبال ژولی   به، شلوار و پیراهنش را پوشی

طرف  طرف و آن ها این مدتی در راهرو.  ، اما ژولی خیلی سریع رفت و او خیلی آهسته رفت
داند ژولی در کدام اتاق  جا که نمی از آن.  است دوید تا یقین حاصل کرد که ژولی ناپدید شده

به یافتن او نمی ، نتیجه می سکونت دارد امیدي  ا هم باشد تواند داشته گیرد که چندان  چنان به  ، ام
ا شاید دري باز شود و ژولی بگوید ها ادامه می چرخیدن در راهرو ،  » ! ، بیا ، ونسان بیا «:  دهد ت

ونسان .  شود شود و هیچ دري هم گشوده نمی هیچ صدایی شنیده نمی.  اند لیکن همه در خواب
ر  تر می دکم صدایش را بلن ، بعد کم زند چند بار زیر لبی نام ژولی را صدا می ت آخ د و دس کن

اسخش چیزي جز سکوت نیست غرد و فریاد می می ژولی را در نظر خود مجسم .  کشد اما پ
!  آه.  کند سوراخ کونش را مجسم می.  آورد یاد می اش را در پرتو مهتاب به چهره.  کند می

از دست داد قدر نزدیک بود سوراخ کون برهنه او را که آن نه لمسش .  کامالً از دست داد.  ، 
ن تصویر وحشتناك باز خود را نشان می!  آه.  کرد و نه نگاهش کرد ت بی آ اش  چاره دهد و آل

مرزي  و که منطقی یا حد آن بی.  شود مورد بلند می کامالً بی!  آه.  شود ، بلند می شود بیدار می
  .  بشناسد
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اتاقش بر ز فکر تصاحب ژولی ج.  اندازد ، خودش را روي یک صندلی می گردد می وقتی به 
ر است براي پیدا.  فکري در سر ندارد ت به هر حاض داند چکار  ، اما نمی کاري بزند کردن او دس

،  خوري خواهد رفت که صبحانه بخورد اما در آن موقع او صبح فردا ژولی به سالن غذا.  کند
ر کارش در پاریس خواهد بود ونسان اند و نه حتی نام د نه محل سکونت او را می!  آخ.  ، در دفت

و نه این و کجا کار می فامیلش را  ب  حدش ونسان با سرگشتگی بی.  کند که ا ، که اندازه نامناس
  .  ماند ، تنها می آلتش گواه آن است

خور ستایشی از خود  ، درایت در این آلت همین یک ساعت قبل با حفظ اندازه مناسب
ارائه کرد که همه ما تحت تأثیر قرار ، چنان استدالل  نشان داد و در نطق جالب توجهی معقولی 

ت کمی دچار تردید شده.  گرفتیم که  ام چون بدون این اما حاال من در خصوص درایت این آل
ئه دهد از خود دلیلی ارا ه  در دفاع  ر به آسمان کشیده؛ درست مثل سنفونی شمار  بتهوون ٩، س

  .  ندز ، سرود شادي را فریاد می که در مقابل بشریت افسرده
    
    
    
    

۴٣   
بیدار می ورا براي دومین   .  شود بار 

  .  ؟ بیدارم کردي قدر بلند کنی مجبوري صداي رادیو رو این ـ 
  ...  تر دیگه امکان نداره از این ساکت.  دم من که اصالً رادیو گوش نمی ـ 

   . آخه من خواب بودم!  کنی چرا مالحظه نمی.  دادي ـ تو داشتی رادیو گوش می
  !  خورم قسم می ـ 
به این جور چیزا گوش بدي اصالً چطور می!  اي چه سرود شادي مسخره ـ    ؟  تونی 
از تخیالت من بود!  خوام معذرت می ـ    !  بازم گناه 
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ن  ؟ مگه سنفونی نهم رو تو نوشتی یعنی چه تخیالت تو ـ  ؟ نکنه داري خودتو با بتهوو
  ؟  گیري عوضی می

  .  اي بود یگهمنظورم چیز د!  نه ـ 
به هیچ ـ  به ، نامتناسب ربط قدر بی نظرم این وقت اون سنفونی  ي  شکل بچگانه ، وحشتناك و  ا

نیومده طمطراق پر این قصر .  صبرم به آخر رسید.  دیگه تحملم تموم شد.  بود ، احمقانه و مبتذل 
نیستم حتی یک دقیقه این.  از اشباحه پر ا بریم میخواهش .  جا بمونم من دیگه حاضر  .  کنم بی

  .  شه ، هوا هم دیگه داره روشن می تازه
    کند و بعد تختخواب را ترك می

    
    
    
    

۴۴   
ن ویوان دنو فکر می.  صبح زود است اتاق .  کنم من به آخرین صحنه داستا ب عاشقانه در  ش

ع آن زوج خواهد دمیدن صبح را به اطال ، که می ، با ورود دوشیزه خدمتکار رازدار مخفی قصر
ا عجله لباس به.  رسد سر می ، به برساند ن است که لو برود.  کند تن می شوالیه ب ترجیح .  نگرا

ل قدم می ، مثل کسی که تمام شب را خوب  زدن است دهد به باغ برود و وانمود کند که در حا
ت و سعی می هنوز کمی پریشان.  خوابیده و صبح زود بیدار شده راي کند توضیحی ب خاطر اس

بیابد ؟ آیا  هم زده اش را با معشوق خود مارکی به رابطه»  ت «آیا مادام .  ماجراي اتفاق افتاده 
ن کند می ؟  خواسته او را گوشمالی بدهد ؟ یا شاید صرفاً می خواهد رابطه دیگري را جانشین آ

  ؟  سر رسیده چه خواهد بود پیامد شبی که دیگر به
ا این ، معشوق مادام  ، ناگهان مارکی ها مشغول است ل پرسشقبی در همان حال که فکرش ب

کنون وارد شده او که هم.  یابد را در برابر خود می»  ت « لیه می ا اب خود را به شوا و  ، با شت رساند 
  .  » ؟ چطور شد «:  پرسد صبري می با بی
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 این بوده که قرار بر.  کند دنباله گفتگو سرانجام انگیزه پشت ماجرا را براي شوالیه برمال می
مارکی .  نام او افتاده است توجه شوهر به سمت یک معشوق دروغین منحرف شود و قرعه به

نه اي اذعان می با خنده ا نیست کند که این نقش  و .  ، بلکه حتی مضحک هم هست تنها زیب ا
اداش دهد اسراري چند را براي او برمال می انگار که بخواهد این فداکاري شوالیه را پ :  زدسا ، 

لگوي وفاداري است العاده زن فوق»  ت «مادام  تنها نقطه ضعف او یک .  اي است و از جمله ا
است ي جنسی:  چیز  و با آن.  سرد ر مادام  هم به قصر باز می د ا از شوه د ت .  دیدن کنند»  ت «گردن

ا گشاده لیه اهانت رویی برخورد می او با مارکی ب ا شوا ا رفتارش ب ام لیه ا.  آمیز است کند  و به شوا
د که هر توصیه می ر آن چه زود کن اش را در اختیار  ، لذا مارکی عزیز درشکه جا را ترك نماید ت

  .  دهد شوالیه قرار می
دو در  ، وقتی آن در پایان گفتگو.  روند می»  ت «از آن شوالیه و مارکی به دیدار مادام  پس

از قصر هستند ادام  آستانه خروج  د جمله محبتی مجالی می»  ت «، م ا چن آمیز خطاب به  ابد ت
نهایی در داستان چنین نقل شده.  شوالیه بگوید ، عشق به شما  در این لحظه «:  این مکالمه 

تصور ...  اید العاده ، شما فوق بار دیگر بدرود.  تان لیاقت این عشق را دارد گوید که محبوب می
  .  » نکنید که من مانند کنتس هستم

نند کنتس هستمتصور نکنید که « خطاب به معشوق خود »  ت «آخرین جمله مادام »   من ما
  .  است

  :  آید ، آخرین جمالت داستان می از آن بالفاصله پس
سعی کردم در ماجرایی که اتفاق .  کشید سوار شدم اي که انتظارم را می در درشکه «
  .  » چیزي نیافتم...  بود درس عبرتی بیابم افتاده

رتی میحال هر اما به به .  تجسم واقعی آن است»  ت «توان گرفت و مادام   درس عب او هم 
به شوالیه جوان دروغ گفت شوهرش و شاگرد واقعی اپیکور است.  ، هم به مارکی و هم  .  ا

  .  نگهبان دروازه سعادت.  گو نشین و دروغ حامی دل.  داشتنی لذت دوستدار دوست
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۴۵   
ر اول ن با ضمی و در.  شود ، توسط شوالیه روایت می خصش داستا »  ت «که مادام  باره این ا

خرج  داند و در بیان افکار و احساسات خود نیز خست به اندیشد چیزي نمی واقعاً چگونه می
  .  ماند بیش پوشیده می دنیاي درونی دو شخصیت اصلی داستان کما.  دهد می

ت  ، شوالیه می گفت  میوقتی آن روز صبح مارکی از سردي معشوقه خود سخن توانس
ات کرده جلی بخندد زیر و اثب به ا ن درست خالف آن را  ن ز ا این تنها چیزي بود .  بود ، زیرا آ ام

لیه در اره که شوا ن او و مادام  آیا آن.  اش اطمینان داشت ب ي  گذشته»  ت «چه میا بود براي زن عاد
؟ آیا از آن در قلبش اثري  سابقه بود اي استثنایی و ماجرایی بی که برایش حادثه بود یا این

ت به کنتس بر مانده یا نه باقی ؟ وقتی او در  نیانگیخته ؟ آیا آن شب عاشقانه حسد او را نسب
گفت یا  ، راست می کرد سوي کنتس می هایش شوالیه را ترغیب به بازگشت به آخرین حرف

و  لیه موجب دل؟ آیا غیبت شوا طور حرف بزند کرد آن که موقعیت ایجاب می این تنگی ا
  ؟  تفاوت خواهد ماند خواهد شد یا نسبت به این امر کامالً بی

ن روز مارکی با وي با تمسخر بر.  اما بپردازیم به شوالیه جوان ،  خورد کرد وقتی صبح آ
واقع چه احساسی به  اما در.  سردیش را حفظ کند و با شوخی پاسخ او را بدهد توانست خون
ز فکر خواهد  باره چه ؟ در از ترك قصر چگونه احساسی خواهد داشت ؟ پس وي دست داد چی

عنوان یک  بود یا متوجه شهرتش به ؟ آیا افکارش متوجه لذتی خواهد بود که نصیبش شده کرد
مند یا  ؟ سعادت خورده ؟ آیا خود را پیروزمند احساس خواهد کرد یا شکست جوان مضحک

  ؟  بدبخت
؟ آیا  مندي کرد با لذت و براي لذت زیست و احساس سعادتتوان  بیان دیگر، آیا می به

امیدي وجود دارد پذیر است تحقق»  گرایی عیش «آرمان  ي  اقل کور ؟ آیا ال ؟ آیا چنین  سو
امید وجود دارد از    ؟  ضعیفی 
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۴۶   
احساس خستگی می تا سر ت روي تخت دراز بکشد  چقدر دلش می.  کند حد مرگ  خواس

یک ساعت بعد باید راه بیافتد و اصالً .  موقع بیدار شود اما نگران است که نتواند بهو بخوابد 
ن  دهد سواري را به سرش فشار می خود موتور روي صندلی نشسته و کاله.  نباید دیر کند ، چو

عنی  اما چقدر بی.  خواب برود خود مانع از این خواهد شد که به کند سنگینی کاله فکر می م
رد  کالهاست که آدم و  از جا بلند می.  خود را بر سر بگذارد و بنشیند که مبادا خوابش بب شود 
  .  کند عزم رفتن می

نتون می سفري که در پیش دارد وي را به پیچ  حتماً او را سؤال!  پونتون!  اوه.  اندازد یاد پو
اده تعر ؟ اگر تمام آن چه جوابی باید بدهد.  خواهد کرد نظر  ، به یف کندچه را که اتفاق افت

گاه راوي در  هر.  مورد شکی نیست در این.  پونتون و سایر دوستانش خیلی جالب خواهد آمد
د نقش مضحکی براي خود قائل شود داستانی که نقل می .  آید نظر همه جالب می ، به کن

از عهده این کار بر کس هم به هیچ نتون  نویس  ینخانم ماش همان داستان دختر.  آید نمی خوبی پو
ن وي را با دختر دیگري اشتباه گرفته بوده که او مو ا .  ، مثال خوبی است هایش را کشیده چو ام

ن باشد ن بسیار زیرك است پو!  حواستا شوند که در پس این داستان جالب همه متوجه می!  نتو  ،
ن است ن به او حسد می.  حقیقت دیگري نیز پنها و برند که دوست دخترش شنوندگان داستا از ا  

کنند که خدا  خواهد خشن باشد و نزد خود با حسادت تمام دختر خوشگلی را تجسم می می
  .  کند ها که نمی داند او با وي چه کار می

ر را برایشان تعریف کند اما اگر ونسان داستان عشق ار استخ ر  بازي دروغین خود در کن ، ه
گز موفق نشده کار را به  امر که او هرهایش را باور خواهند کرد و به این  کلمه حرف به کلمه

  .  انجام برساند خواهند خندید
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کند داستان را تصحیح  رود و تالش می طرف و آنطرف می ونسان با پریشانی در اتاقش این
بیافزاید یا چیزي را حذف کند ، تغییرش دهد کند د این .  ، چیزي به آن  اولین کاري که باید بکن

ن عشق ي را مجسم .  بازي واقعی تبدیل کند  را به یک عشقبازي قالبی است که آ او افراد
از دیدن هماغوشی عاشقانه آن کند که به سمت استخر می می گیر و هم  ، هم غافل دو آیند و 

ي .  آورند می هایشان را در سرعت لباس وقت به آن.  شوند تحریک می چند نفر مشغول تماشا
ر از آن دو می آن بینند که چطور  وقتی ونسان و ژولی می.  کنند تقلید میها  شوند و چند نفر دیگ

از زوج در اطراف ، در اثر ذوقی که ناشی از  بازي تشکیل شده حال عشق هاي در شان جمعی 
امر کارگردانی این صحنه است بینی آن نکته از جا بلند می ها در  هایی که در  ، به جفت شوند ، 

از  ند و درست مانند خدایان اساطیري که پسافکن اند نظري می برابرشان مشغول معاشقه
از راه همان.  روند ، به راه خود می گردند آفرینش ناپدید می هاي جداگانه آمده و به  طور که 

ه خود باز می ، حاال هم هر دیگر رسیده بودند یک ر هرگز یک گردد یک از را ا دیگ ر را  ، ت دیگ
  .  نبینند

فکارش به کلمات دردناك  همین ر هرگز یکد «که ا ر را نبینند یگ ، آلتش  رسد می»  دیگ
  .  خواهد سرش را به دیوار بکوبد ونسان دیگر دلش می.  شود باره از خواب بیدار می دو

وجود  بازي را به موقعی که او در واقعیت داشت آن صحنه عشق.  آخر خیلی عجیب است
اما حاال که دارد ژولی واق آورد می ورد یاد می عی ولی غایب را به، شهوتش کامالً ناپدید شد  ،  آ
  .  شود وار تحریک می باره دیوانه دو

ن عشق ت می جمعی را که ساخته بازي دسته داستا ن را در مقابلش مجسم  پسندد اس ، آ
هایی  ، زوج کنند بازي می ها عشق آن:  کند ها براي خود تعریف می ها و بار کند و بار می
د و کمی پس ت می، لخ بینند ها را می ، آن آیند می ن دور شون از تعداد  تا از آ ر است  دور استخر پ

ل پیچ زیادي افراد در و عشق و حا د بار این  از این ، پس بعد کمی.  بازي کردن تاب خوردن  که چن
بهتر است ، احساس می فیلم کوتاه سکسی را تماشا کرده د حالش کمی  ر .  کن ار دیگ آلتش ب

و  کافه گاسکونی را در نظر می.  خوابد یگر تقریباً میآورد و د دست می آرامش خود را به ورد  آ
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رباي خود  ، ماچو که در حال نمایش خنده دل پونتون.  دهند او گوش می دوستانش را که به
ئه می ، گوژار که نظرات پر است ا  داستان را براي آن.  ، و تمام دیگران کند مغزش را ارا ه

هاي همه شما در  کیر.  جاي همه شما گائیدم ، من به  مندوستان «:  طور خالصه خواهد کرد این
، منتخب شما  ، سفیر شما من فرستاده شما.  بازي گروهی شکوهمند شرکت داشتند این عشق

  .  » ! من کیر در حالت جمع بودم.  ، کیر مزدور شما بودم براي گائیدن
اتاق راه می ت .  کند  میرود و جمله آخر را چند بار با صداي بلند تکرار در  کیر در حال

ن شوت وحشتناك اثري به!  چه کشف اعالیی!  جمع ونسان کیفش را .  جا نمانده دیگر از آ
  .  رود دارد و بیرون می می بر

    
    
    

۴٧   
حساب به دفتر هتل رفته و من با ساك کوچکی به طرف ماشین  ورا براي پرداختن صورت

ا متأسفم که سنفو.  روم که در حیاط است می نی نهم مانع از خواب همسرم شد و حاال م
به احساس مطبوعی می مجبوریم این محل را که  تنگی به  با دل.  تر ترك کنیم ، زود دهد من 

سرد و مؤدب »  ت «جا بود که شوهر مادام  آن.  بینم هاي قصر را می پله.  اندازم برم نظر می و دور
و از همسر خود و شوالیه جوان در آستا استقبال کرد ، پس نه شبپیش آمد  .  از توقف درشکه 

  .  راه از قصر خارج شد جا بود که شوالیه چند ساعت بعد تنها و بدون هم آن هم
ادام  وقتی درِ خواب د  پشت سر او بسته شد»  ت «گاه م ، صداي خنده مارکی به گوشش رسی

لیه لحظه.  راهی کرد را هم و لحظاتی بعد صداي خنده زنی نیز وي ا  آن.  کند  تأمل میاي شوا ه
از آن چیزي  خواهد بیش ؟ او دیگر دلش نمی گذارند سر او می به ؟ آیا سر خندند براي چه می

بک به ، پس با قدم بشنود ا در تمام مدت در درونش .  شتابد طرف در خروجی می هاي چا ام
از د نمی.  شنود صداي آن خنده را می ن تواند خود را از آن خالص کند و هرگز هم  ست آ
آیا متوجه جنبه مضحک  «:  آورد که گفت یاد می سخنان مارکی را به.  خالصی نخواهد داشت
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از او کرد وقتی.  » ؟ نقش خود هستید ، شوالیه موفق شد  که آن روز صبح مارکی چنین پرسشی 
است و نزد خود با خوشحالی  دانست که مارکی فریب خورده او می.  ظاهرش را حفظ نماید

ل مالقات  قصد دارد مارکی را ترك کند»  ت «که یا مادام فکر کرد  ، که در این صورت احتما
ادام  ا م نتقام بگیرد که »  ت «که مادام  ، و یا این زیاد است»  ت «مجدد او ب ارکی ا قصد داشته از م

احتمال دیدار مجدد او و مادام  آخر کسی که امروز  (زیاد است »  ت «در این صورت هم باز 
رد  میانتقام ر  توانست این ساعتی پیش او می.  آري.  ) ، فردا هم انتقام خواهد گرفت گی طور فک
ادام  ، اما پس کند ادامه اي در:  چیز مشخص شد ، دیگر همه » ت «از آخرین سخنان م ن شب  پی  آ

با خود .  شود در سرماي تنهایی صبح از قصر خارج می.  فردایی وجود ندارد.  نخواهد داشت
بهاند می ر گذرانده چیزي برایش به یشد از شبی که  از س گی  اً .  جا نمانده جز همان خنده تاز حتم

به موجودي مضحک بدل  زودي سر زبان این داستان به ها خواهد افتاد و او را در چشم همه 
و همه می نی به یک موجود مضحک تمایل پیدا نخواهد کرد خواهد کرد  د که هیچ ز !  آه.  دانن

قدر قوي  اند و او خودش را آن سرش گذاشته ، کاله دلقکی به خودش بگویندکه به  آن بی
بتواند تحملش کند احساس نمی و  از درونش صداي اعتراضی می.  کند که  از ا شنود که 

ا داستانش را نقل کند می ن را همان خواهد ت ، با صداي بلند و براي همه تعریف  گونه که بود ، آ
  .  کند

تر از مضحک معرفی  شدن حتی بد رذل شناخته.  یی این کار را نداردداند که توانا او می
  .  خیانت کند و چنین کاري هم نخواهد کرد»  ت «او نباید به مادام !  نه.  شدن است

    
    
    

۴٨   
فتر هتل منتهی می ونسان از در دیگري که کم ،  گردد تر در معرض دید است و مستقیماً به د

ز کنار  کند داستان مربوط به اتفاقات هیجان مام مدت سعی میت.  شود از قصر خارج می انگی
است  که داستان شهوت نه براي این.  استخر را براي خود نقل کند نگیز  و  و حال (ا روز فعلی ا
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به ) چنان نیست که تحریک شود و  کمک آن داستان ، بلکه براي این که  ، خاطره دردناك 
ن  می.  مانده فراموش کند ش باقیقابل تحملی را که از ژولی برای غیر ن داستا داند که تنها آ

ا آن ساختگی می د ت دلش .  چه را که در واقعیت اتفاق افتاده فراموش کند تواند او را کمک کن
ا  و قدر پر سر ، آن را آن ، با صداي بلند داستان را نقل کند خواهد در اولین فرصت می صدا ب

ا آن عشق ب شد وي ژولی را از دست بدهدبازي درو شیپور جار بزند ت ،  غین لعنتی را که موج
  .  که انگار هرگز چنین چیزي وجود نداشته است ؛ طوري محو کند

ي  را براي خودش تکرار می»  من کیر در حالت جمع بودم «جمله  کند و در جواب صدا
نتون را می لبخند فریبنده ماچو را می.  شنود خنده مزورانه پو تو یک  «:  گوید اش می بیند که با 

از این به ر جمعی کیر جمعی هستی و ما  اسم دیگري صدا نخواهیم زد بعد تو را جز کی از .  » ، به 
لبخند می این فکر خوشش می   .  زند آید و 

ي  رود طرف حیاط پارك شده می طرف موتورسیکلتش که آن وقتی به ، چشمش به مرد
اسی رسمی مت افتد کمی جوان می تن دارد و در  هاي دور به علق به گذشتهتر از خودش که لب

  .  سمت وي است حال آمدن به
ب جنون واقعاً که پس.  دوزد او چشم می ونسان با حیرت به ن ش ك داغان شده از آ .  آمیز پا

ت براي آن موجود عجیب توضیح منطقی و هنرپیشه.  اي بیابد قادر نیس ت که شبیه به  آیا ا ي اس ا
اي که از طرف تلویزیون  ؟ شاید بین او و آن خانم برازنده هاي قدیم لباس پوشیده زمان
ارتباطی وجود دارد آمده ها دیروز در همین قصر داشتند مثالً براي یک فیلم  ؟ شاید آن بود 

،  کنند دیگر تالقی می هاي دو مرد با یک که نگاه ؟ اما وقتی کردند برداري می ، فیلم تبلیغاتی
د که می اي مشاهده می چنان حیرت خالص و واقعیهاي آن مرد جوان  ونسان در چشم د  کن دان

رپیشه   .  کند طور نقش بازي اي قادر نیست آن هرگز هیچ هن
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۴٩   

به غریبه نگاه  شوالیه د  از همه توجه او را جلب می که بیش چیزي.  کند می جوان  کن
ر  ست سیصد سال قبل زمانی بهها در دوی ها را سرباز خود  این قبیل کاله. خود اوست کاله س

،  آور نیست خود تعجب تر از آن کاله چیز دیگري که کم.  گذاشتند که عازم جنگ بودند می
و گشاد و بی.  وضع نامرتب آن شخص است و سر ا فقیر شلوارش بلند  ت و تنه ترین  قواره اس

لباسی بپوشند است چنین    .  ، یا شاید راهبان دهقانان ممکن 
است و تقریباً دارد حالش به او خسته و بی ن .  خورد هم می رمق  شاید در حال خواب دید

مرد .  ایستند روي هم می در هم می رسند و رو دو به ؟ باالخره آن ؟ شاید دچار وهم شده است
بیش کند و عبارتی را ادا می دهان باز می آیا تو از  «:  شود تر موجب حیرت او می کند که باز 

  .  » ؟ اي  آمده١٨قرن 
ا عجیب است ام لهجه سوأل عجیب و نامعقولی  ت که  ن مرد اس از آن طرز بیا اي ناشناس  تر 

بیگانه است و زبان فرانسه را در دربار دارد از یک امپراتوري  ا  ، انگار که پیکی  ، بدون آشنایی ب
است ه کند ک کم باور می ، شوالیه کم دلیل این لهجه و تلفظ غریب به.  کشور فرانسه آموخته 

  :  گوید پس می.  شاید واقعاً مرد متعلق به زمان دیگري باشد
  ؟  ، خود تو چطور  بلهـ 
  .  ، اواخر قرن بیستم کنم من در قرن بیستم زندگی می ـ 

  :  دهد و ادامه می
  .  ام نظیري را گذرانده ـ من شب بی

  : گوید شوالیه با حالت تفاهم می
  .  طور هم همین من ـ 
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د و یک ر مقابل خود مجسم میرا د»  ت «مادام  ه از احساس سپاس لب کن .  گردد ریز می بار
اهمیت قائل شود او چطور توانست آن!  پناه بر خدا ر مهم قدر براي خنده مارکی  ز  ؟ مگ ترین چی

ن  ؟ زیبایی بود ، زیبایی شبی نبود که او از سر گذرانده در تمام ماجرا اي که او هنوز چنان از آ
کند و خود را بیرونِ  هم مخلوط می ، رؤیا و واقعیت را با بیند باحی میسرمست است که اش

  .  یابد زمان می
جه عجیبش دو خود به مردي که کاله   :  گوید باره می سر دارد با آن له

  .  ام نظیري را گذرانده من شب بی ـ 
به عالمت تأیید تکان می ه چ!  کنم دوست من من تو را درك می:  دهد شوالیه سرش را 

د تو را درك کند د خورده که  یاد می گاه به ؟ آن کس دیگري ممکن بود بتوان آورد سوگن
از سر گذرانده نقل کند ، پس او هرگز نخواهد توانست آن دار باشد راز دار  اما آیا راز.  چه را 

آید که شاید خداي  نظرش می ؟ به دار بودن است از دویست سال باز هم راز بودن پس
، تا در  باشد تا او بتواند با وي حرف بزند این مرد را به سراغ او فرستاده»  ها تنیس لیبرتی «

گند راز عین ا نمی حال که سو ن گذارد گذارد دار بودن را زیر پ ،  ، بتواند رازش را با کسی در میا
  .  جایی در آینده منتقل کند و آن را قرین افتخار سازد اي از زندگی خود را به تا بتواند لحظه

ستم می ـ    ؟  آیی آیا تو واقعاً از قرن بی
جور که  همان.  آزادي اخالقی.  افتد هاي عجیبی می در این سده اتفاق.  البته دوست من ـ 
  .  ام نظیري را گذرانده ، من شب بی گفتم

اسخ می اده می»  طور هم همین من «:  دهد ـ شوالیه پ   .  شود تا ماجراي خود را نقل کند و آم
  .  نکردنی العاده عجیب و باور ، فوق جیبشبی ع ـ 

در این لجاجت چیزي وجود .  بیند اي براي حرف زدن می شوالیه در نگاه او میل لجوجانه
ل  طاقتی براي حرف زدن در عین فهمد که این نیاز توأم با کم می.  آزارد دارد که او را می حا

ن هم هست نشان دهنده عدم تمایل لجوجانه به گوش ق شوالیه براي حرف زدن به شو.  داد
.  دهد گو شدن بود از دست می چه شایسته باز رسد و او عالقه خود را به گفتن آن نتیجه نمی
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کند که  احساس می.  رسد که دیگر دلیلی ندارد وقتش را تلف کند بالفاصله به این نتیجه می
 عطر عشق کشد و اش می دستی بر چهره.  چگونه خستگی سراپاي وجودش را فرا گرفته

حاال دلش .  کند تنگش می آن عطر دل.  یابد را بر انگشتانش می»  ت «یادگار مانده از مادام  به
  .  کندي و غرق در رؤیا به سمت پاریس حرکت کند خواهد در درشکه تنها باشد تا به می

    
    
    

۵٠   
ین جهت ونسان ، به هم آید نظر ونسان خیلی جوان می تن دارد به که لباس قدیمی به مردي

و  ونسان دو بار به.  تر از خود گوش دهد داند که به اعترافات فرد بزرگ او را تقریباً موظف می ا
است »  ام نظیري را گذرانده من شب بی «است که  گفته اسخ داده  من هم  «و آن دیگري پ
ا این ،  اي وجود دارد رسد که در چهره او حالت کنجکاوي ویژه به نظرش می.  » طور همین ام

ن  تفاوتی متکبرانه شود و انگار در پس حالت بی دلیل ناپدید می باره و بی حالت یک اي پنها
از یک دقیقه دوام  ، بیش بایست اعتماد متقابل ایجاد کند اي که می فضاي دوستانه.  گردد می

بین رفت از  ن مرد نگاه می.  نیاورد و  به لباس آ ؟  کیستآخر این دلقک دیگر .  کند با آزردگی 
د رنگش کامالً چسب پا.  اي دارد هاي نقره هایش گیره کفش د سفی و نشیمن شلوار بلن گاهش  ها 

ونسان دست دراز .  قابل توصیفی مزین است هاي غیر ها و تور ، نوار اش با مخمل است و سینه
ه می کند می اهی را که به دور گردن جوان گره خورد لتی حاکی از  ، نوار سی و با حا گیرد 

  .  کند حسین دروغین به آن نگاه میت
لباس قدیمی به این حالت آشنا .  کند آشفته می تن دارد سخت بر ، مرد جوانی را که 

از نفرت پوشیده می هم می اش در چهره ، انگار  دهد حرکتی به دست راستش می.  شود رود و 
رد بی که می د و قدمی به عقب  ونسان نوار را رها می.  شرم سیلی بزند خواهد به صورت آن م کن

د و به سمت درشکه ، پشت می اندازد آمیزي به او می مرد نگاه تحقیر.  دارد می بر   .  رود اش می کن
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و دو افتد آمیزش مثل تفی به روي ونسان می وقتی نگاه تحقیر به ، ا هاي خود  یاد نگرانی باره 
ن   نخواهد بود درداند که قادر می.  کند ناگهان خودش را ضعیف احساس می.  افتد می باره آ

بتواند دروغ  داند که آن می.  ، چیزي براي کسی تعریف کند بازي عشق قدر قدرت ندارد که 
ت که بتواند دروغ بگوید غمگین.  بگوید از آن اس ن  دلش فقط یک چیز می.  تر  خواهد و آ

، خط  کند، پاك  ثمر را فراموش کند ، آري تمام آن شب بی تر آن شب را چه زود که هر این
د و در همان حال عطش شدید به سرعت را بزند قابل  رسد غیر نظر می ، که به ، نابود کن
  .  کند ، در خود احساس می نشاندن باشد فرو

، آن را  او موتورسیکلتش را می خواهد.  رود طرف موتورسیکلتش می هاي مصمم به با قدم
د  که او وقتی سوارش شود میعشق به موتورسیکلتی !  آري.  خواهد با عشق تمام می توان

  .  ، فراموش کند ، خود را چیز را همه
    
    
    

۵١   
  :  گویم می.  نشیند دست من در اتوموبیل می آید و بغل ورا می

ببین اون ـ    !  جا رو 
  ؟  ـ کجا رو

اسیش نمی!  ونسان رو!  جا اون ـ    ؟  شن
  ؟  ؟ همون که پشت موتورسیکلت نشسته ـ ونسان

نگرانم که تند برونه. ـ آها   .  واقعاً براش نگرانم.   
  ؟  اون هم دوست داره تند برونه ـ 
  .  ها خواهد روند اما امروز مثل دیوونه.  نه همیشه ـ 
احه این قصر پر ـ    .  تر راه بیفت کنم زود خواهش می.  آره شانسی می براي همه بد.  از اشب
  .  کمی صبر کن ـ 
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.  رود تماشا کنم اش می سمت درشکه ام را که آهسته به لیهخواهم یک بار دیگر شوا می
ر می چه دور هر.  هایش را با تمام وجود احساس کنم خواهم آهنگ قدم می قدر  ، همان شود ت

از سعادت می.  کند آهسته تر حرکت می   .  یابم من در این آهستگی نشانی 
به درشکه نگشتانش ر ایستد او می.  گوید او سالم می چی  ي  گیرد اش می ا زیر بینی، ا ، باال
د و پا ، در گوشه درشکه می نشیند ، می رود درشکه می ا آرامش دراز می نشین ،  کند هایش را ب

تمام مدت تالش .  برد و بعد بیدار خواهد شد ، بزودي خوابش می خورد درشکه تاب می
ا جایی که ممکن است نزدیک  دارد در دندگی تمام تر به شبی که با یک خواهد کرد ت

  .  ، باقی بماند رود روشنایی تحلیل می
  .  فردایی وجود ندارد

  .  اي وجود ندارد شنونده
م .  مند باشی کنم که سعادت از تو درخواست می!  من دوست احساس مبهمی در درون

امید ما می   .  مند بودن است ، بسته توانائی تو در سعادت گوید که تنها 
اشین را روشن می ید شده و من سویچ را میدرشکه دیگر در میان مه ناپد   . کنم چرخانم و م
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