
  

 آهستگی (متن کامل و بدون سانسور رمان)  
 میالن کوندرا

ي دریا نیامیترجمه  

  ح . هیه و تنظیم: مت
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  مقدمه:

در  باشد کهرمانی از میالن کوندرا می )، La Lenteur آهستگی (به فرانسوي:
کوندرا داستان خود را در  این کتاب، در .منتشر شده است در فرانسه 1995سال 

این کتاب از زبان یک راوي بوده که در . روایت کرده است صفحه 150حدود 
اي درباره مدرنیته، تکنولوژي، سرعت، حافظه بشري و نیز آن کوندرا فلسفه
  شري را به صورت بسیار زیبایی به تصویر کشیده است. احساسات عمیق ب

اي در مورد اثرات مدرنیته بر ادراك فرد از جهان است. این  این رمان، مراقبه
ان ها در طول رماي تشکیل شده است که این داستانهاي جداگانهرمان از داستان

چ خورده م پیهاي داستان که به هبه هم بافته شده و در انتهاي کتاب تمامی گره
  شوند.بودند از هم باز می

یرد گکوندرا به عنوان راوي اصلی داستان، در طول سفر خود تصمیم می •
که شبی را در هتلی بگذراند که این هتل یکی از قصرهاي قدیمی بوده که 

اي از تخیل و کند. این داستان آمیختهجا تعریف میداستانی را در آن
 حقیقت است:

 زیادي قصرهاي .بگذرانیم قصر یک در را شب و غروب مکردی هوس ناگهان
 دهگمش سبزي از چهارگوشی ؛اندکرده سازيباز هتل صورتبه فرانسه در را

 و هادرخت ،هاراهباریکه از کوچکی مجموعه ؛سبزيبی زشتی از ايدرگستره
 یک تا پاریس از ،دیگري سفر به من .هاراهبزرگ از عظیم ايشبکه بین هاپرنده
. کنممی فکر گرفت، صورت پیش سال دویست که شهر، حومه در واقع قصر
 زدیکن قدراین آنها که است بار نخستین. جوان شوالیه همراهی با »ت« مادام سفر
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 از ،فتهگر بر در را هاآن که شهوانی توصیفقابلغیر فضاي آن و هستند هم به

 تاب درشکه حرکت اثر در هاآن هايبدن. است شده ناشی ریتم آهستگی
 ازآغ داستان و ،رغبت با بعد و ،هوابی ابتدا. یابدمی تماس هم با و خوردمی
  .شودمی

اي از قرن هجدهم فرانسه به همان قصر رفته و یک شب به یاد ماندنی شوالیه •
  کند:و پر از احساس شهوانی را با مادام ت در قصر تجربه می

: است دهش گفته او نام اول حرف تنها داستان در( بیندمی را بانوئی مجاور لژ در شوالیه
 زا او. باشدمی شوالیه معشوقه که است کنتسی دوستان از »ت« مادام. )»ت« مادام
 داندنمی . جوانکند راهیشهم خانه تا نمایش پایان از پس که خواهدمی شوالیه
 نارک در نشسته ايدرشکه در را خود بارهیک خواهناخواه اما است قرار چه از موضوع
 در شهر خارج در درشکه ،نشیندل و راحت سفر یک از پس. یابدمی زیبا بانوي
 انش استقبال به »ت« مادام ترشروي همسر و کندمی توقف قصري هايپله مقابل
 شدن مرخص اجازه شوهر سپس و خورندمی شام هم با نفري سه هاآن.  آیدمی
 به فرمش که شبی. شودمی آغاز دو آن شب. گذاردمی تنها را دو آن و خواهدمی
 در بتداا آنها. ايمرحلهسه سفر یک چون شبی. است شبیه »ايلتهسهتابلوي« یک
 کی در هم باالخره و کنندمی عشقبازي آالچیق یک در سپس ،زنندمی قدم پارك
  . دهندمی ادامه بازيعشق به قصر داخل در مخفی اتاق

ونسان، دوست کوندرا، براي سمیناري که در همان هتل برگزار شده از  •
کند و او را کند که در آنجا با دختري در بار مالقات میآنجا بازدید می

ه به گیرند قبل از اینکها تصمیم میکند آنبراي عشقبازي با خود همراه می
آب تنی در استخر آن هتل بکنند که طی حوادثی اتاق آن دختر بروند یک 
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تواند کامیاب شود و خود را سرزنش افتد عاقبت نمیجا اتفاق میکه در آن

  کند: می

 صاحبت فکر جز. اندازدمی صندلی یک روي را خودش ،گرددمیبر اتاقش به وقتی
 اما ،ندبز کاريهر به دست او کردنپیدا براي است حاضر. ندارد سر در فکري ژولی
 انهصبح که رفت خواهد خوريغذا سالن به ژولی فردا صبح. کند چکار داندنمی

 لمح نه! آخ. بود خواهد پاریس در کارش دفتر در ،ونسان ،او موقع آن در اما بخورد
 ونسان. کندمی کار کجا او کهاین نه و را فامیلش نام حتی نه و داندمی را او سکونت

  .ماندمی تنها ،است آن گواه آلتش نامناسب اندازه که ،حدشبی سرگشتگی با

ي رمان هابرك، رقاص (لفظی که کوندرا برایش از زبان یکی از شخصیت •
قرار داده و به معنی فردي می باشد که تمایل به خودنمایی و شهرت دارد 

را خواهد که کانون توجه باشد) در همان سمینار درون هتل زنی و می
کند که زمانی عاشق او بوده و زن به او بی محلی می کرده است مالقات می

جا خواهد از او فیلمی بسازد که برك در آنو اکنون که مشهور شده زن می
  دهد:پوچی خود را به زن نشان می

 ،ابوسک ،شبح ،شب پرنده شوگم. اتدیوونه هايهمسایه اون با شوگم برو! پتیاره
 متعفن شاش ،من خاطرات آشغال ،من لوحیساده تجسم ،من هاياقتحم خاطره
 ... من جوانی

ایماکوالتا زنی که عشق قدیمی برك بوده و حاال توسط وي مورد اهانت  •
قرار گرفته بایستی با نا امیدي خود مواجه شود و یاد بگیرد که کمال ظاهري 

  تبیش نیس برك تصنعی بوده و فقط دورنماي زیبایی دارد و سرابی
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 چون شد امید و شادي غرق آن از و شنید هم را صدابی نظراظهار این انگار ایماکوالتا
 خیلی یگرد ،اندگرفته را دورش که زیرکی و زیبا زنان تمام وجود با ،برك که فهمید
 رختخوابش در او کنار در کسی دیگر و نداشته رمانتیکی ماجراي است وقت
 . خوابدنمی

نگرش متفاوتی را که کوندرا نسبت به مفهوم رقاص داشته است، نمایش هر قطعه 
 و ، لذت جوییاحساسات شهوانی نمایی از مدرنیته، حافظه بشري،دهد و دورمی

رسند و در محل دهد. در انتهاي کتاب تمام این قطعات به هم میارائه می را هوسرانی
همدیگر این موضوع را روشن هاي آن با و ارتباط شخصیت  شوندهمان هتل جمع می

ها در جهان هاي مختلف معرف تعامل آنهاي شخصیتسازد که چگونه آرمانمی
  است.

در انتهاي این رمان بصورت کامال سورئال ونسان با آن شوالیه قرن هجدهم در همان 
کند. با این مالقات کوندرا موفق شده است تا مدرنیته را با سنت و یا هتل مالقات می

ه پیوند زده و نشان دهد که چگونه مفهوم هوسرانی و لذت جویی با گذشت گذشت
زمان تغییر یافته است. چنانچه با مدرن شدن و پیشرفت تکنولوژي، بشر به ابزاري 
دست یافته است تا به وي را به سرعت به مقاصدش برساند و در عین حال به همان 

  سرعت فراموش کند.

م.ح
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میالن کوندرا  – آهستگی  1 

1  

 زیادي قصرهاي .بگذرانیم قصر یک در را شب و غروب کردیم هوس ناگهان
 شدهگم سبزي از چهارگوشی ؛اندکرده سازيباز هتل صورتبه فرانسه در را

 و هاتدرخ ،هاراهباریکه از کوچکی مجموعه ؛سبزيبی زشتی از ايدرگستره
 ،کنمیم رانندگی دارم که طورهمین. هاراهبزرگ از عظیم ايشبکه بین هاپرنده
 کچشم ماشین چپ راهنماي. شوممی سرم پشت در ماشینی متوجه آینه توي
 تیفرص دنبال راننده. کند پرواز خواهدمی عجله فرط از انگار ماشین و زندمی
 اسبمن لحظه کمین در که شکاري باز مثل درست ،بزند جلو من از که است
 .باشد گنجشک شکار براي

 هکشت فرانسه هايجاده در نفر یک دقیقه پنجاه هر: «گویدمی »ورا« همسرم
 همان هااین! ببین گردندمی ما بر و دور دارند که را هادیوانه این. شودمی
 زنیپیر کیف خیابان در چشمشان جلوي درست کسی وقتی که هستند هاییآدم
 شینندنمی فرمان پشت وقتی ولی ،باشند کارمحافظه بلدند خوب ،زندمی را

 . »رودمی یادشان ترس

 فقط ،ردهک قوز موتورسیکلت پشت که مردي: بگویم باید شاید ؟بگویم چه
 هب را خود او. کند متمرکز پرواز لحظه این روي را حواسش و هوش تواندمی

 چنگ از او. جداست آینده از هم و گذشته از هم که آویخته زمان از برشی
 قرار هجذب حالت در دیگر عبارت به. مانده زمان بیرون. گریخته زمان استمرار
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 شهای بچه ،همسرش ،خود سن درباره چیزي دیگر او وضعی چنان در. گرفته
 رد ریشه ترس که چرا. ندارد هم ترسی نتیجه در و داندنمی هایشنگرانی و

 . بترسد چیزي از نیست الزم ،است رها آینده از که کسی و دارد آینده

 بر. آورده ارمغان به بشر براي فنی انقالب که است جذبه از شکلی سرعت
 او. دارد حضور خود بدن در همواره دونده یک ،سوارموتورسیکلت خالف
 ودخ سن و وزن ،دویدن حین او. باشد خود نفس تنگی و هاتاول مواظب باید
 اما ،دارد آگاهی خود زمان و خود بر دیگر موقع هر از بیش و دارد یاد به را

 از وي مجس دیگر ،سپاردمی ماشین دست به را سرعت اختیار انسان که وقتی
. سپاردیم ماديغیر و جسمانیغیر سرعتی دست به را خود. افتدمی بیرون بازي
 . جذبه سرعت ،سرعت خود ،ناب سرعت

 از. ذبهج آتش و ،تکنولوژي سرد بودن شخصیغیر است غریبی ترکیب چه
 وتیسمار کارگزار انگار که آورممی خاطر به را آمریکایی زنی پیش سال سی
 ارهدرب برایم) نظري صرفاً حال عین در و( متعهدانه و جدي ايشیوه با و بود

 ،بردیم کار به توضیحاتش در او که ايکلمه. کردمی سخنرانی جنسی آزادي
 گراییسود. ارگاسم کیش. شد بار چهل ،شمردم من. بود ارگاسم کلمه
 نزلت. بخشلذت آسانیتن جاي به آئیکار. جنسی زندگی در طلبانهآسان
 تا ردک عبور آن از ممکن زمان ترینکوتاه در باید که مانعی حد تا بازيعشق
 آهستگی لذت چرا .گردد میسر است حیات و عشق هدف تنها که ،جذبه انفجار
  است؟ رفته میان از
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 از که مردمی هايتصنیف هايقهرمان ،قدیم هايگرددوره آن کجایند! آه
 سحر باز فضاي در را شب و کردندمی طی گردش به را دیگر آسیاب تا آسیابی
 طبیعت کالم یک در و هادشت ،هازارچمن با زمانهم هم هاآن آیا ؟کردندمی

 وصیفت اياستعاره با را آنان آسانی تن چکی المثلضرب یک ؟شدند ناپدید
 .  »اندخداوند پنجره تماشاگران هاآن: «کندمی

. ستا مندسعادت و شودنمی مالل دچار است خداوند پنجره تماشاگر که کسی
: است اربسی دو این میان فرق و شده تبدیل بیکارگی به آسودگی ما جهان در
 که است تحرکی دنبال به همواره و است مالل دچار ،است مأیوس کارهبی فرد
 . کندمی احساس را بودشکم

 این از انعم ترافیک. بینممی را اتوموبیل همان باز و اندازممی نظر پشت آینه به
 مرد چرا. ستا نشسته زنی راننده کنار در. بگیرد سبقت من از بتواند او که است
 زن زانوي روي را دستش چرا ؟کندنمی نقل وي براي جالبی مطلب
 چرا که دهدمی دشنام جلوئی ماشین راننده به دارد عوض در ؟گذاردنمی
 رونشد در. کند نوازش را مرد که نیست فکر این در نیز زن. راندنمی ترسریع
 . گویدمی ناسزا من به دارد هم او و است راندن حال در مرد راههم هم او

 سال تدویس که شهر، حومه در واقع قصر یک تا پاریس از ،دیگري سفر به من
. وانج شوالیه همراهی با »ت« مادام سفر. کنممی فکر گرفت، صورت پیش

 فضاي آن و هستند هم به نزدیک قدراین آنها که است بار نخستین

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 
 

میالن کوندرا  – آهستگی  4 

 شده ناشی ریتم آهستگی از ،گرفته بر در را هاآن که شهوانی توصیفقابلغیر
 تماس هم با و خوردمی تاب درشکه حرکت اثر در هاآن هايبدن. است
 . شودمی آغاز داستان و ،رغبت با بعد و ،هوابی ابتدا. یابدمی

2  

 تبیس ايزادهنجیب: کندمی نقل چنین را داستان) Vivant Denon(دنون ویوان
 کی را او من اما است نشده مشخص او عنوان و نام( رودمی تئاتر به شبی ساله
 تنها انداست در( بیندمی را بانوئی مجاور لژ در شوالیه. )کنممی تصور شوالیه
 کنتسی دوستان از »ت« مادام. )»ت« مادام: است شده گفته او نام اول حرف
 نمایش پایان از پس که خواهدمی شوالیه از او. باشدمی شوالیه معشوقه که است
 وصاً خص ،شودمی متعجب زن صریح رفتار این از جوان. کند راهیشهم خانه تا
 در ،بدانیم را او نام نباید ما(دارد خبر هم مارکی یک با »ت« مادام رابطه از که
 .  )نیست ممکن اشخاص از بردن نام اسرار جهان این

 در را خود بارهیک خواهناخواه اما است قرار چه از موضوع داندنمی جوان
 ،نشیندل و راحت سفر یک از پس. یابدمی زیبا بانوي کنار در نشسته ايدرشکه
 رويترش همسر و کندمی توقف قصري هايپله مقابل در شهر خارج در درشکه
 .  آیدمی شان استقبال به »ت« مادام

 شدن مرخص اجازه شوهر سپس و خورندمی شام هم با نفري سه هاآن
 فرمش که شبی. شودمی آغاز دو آن شب. گذاردمی تنها را دو آن و خواهدمی
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 آنها. ايمرحلهسه سفر یک چون شبی. است شبیه »1ايلتهسهتابلوي« یک به
 باالخره و کنندمی عشقبازي آالچیق یک در سپس ،زنندمی قدم پارك در ابتدا
 . دهندمی ادامه بازيعشق به قصر داخل در مخفی اتاق یک در هم

 هايراسرس آن در خود اتاق یافتن به موفق شوالیه. شوندمی جدا هم از سحرگاه
 روبهرو کیمار با تعجب نهایت در آنجا و گرددمیبر باغ به ،شودنمی پیچدرپیچ
 درست که مارکی. است »ت« مادام معشوقه مارکی که داندمی جوان. شودمی
 آن علت و کندمی برخورد روئیخوش با او با ،شده قصر وارد موقع همان
 تهداش »بدل« یک به احتیاج »ت« مادام: دهدمی توضیح برایش را مرموز دعوت

 الیخوشح اظهار مارکی. برود بین از مارکی به نسبت شوهرش هايظنسوء تا
 گذاردمی وانج شوالیه سربهسر و رفته پیش موفقیت با نقشه که این از کندمی
 .  است کرده بازي را دروغین معشوقه مضحک نقشراً اجبا که

 با ،است خسته سخت ،عاشقانه شب یک کردن سپري از پس که جوان
  . گرددمیباز پاریس به گذاردمی اختیارش در مارکی که ايدرشکه

 جاي. شد منتشر 1777 سال در »2فردابی روز« عنوان تحت بار نخستین قصه این
 انجه در آخر( بود گرفته. ر.د.و.گ.د.م آمیزاسرار حرف شش را نویسنده نام
 فوق حروف که کرد فرض شودمی. )بریممی سر به راز و رمز

                                                           
  .)Triptych( تابلو سه از متشکل نقاشی مجموعه 1 
 Point de lendemain: کتاب نام 2
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 بوده "Monsieur Denon, Gentilhomme Ordinarie du Roi"مخفف
 سال در کم بسیار تیراژ با و ناشناس کامالً  صورت به کتاب مجدد چاپ. است

 دیگري نویسنده نام به هم آن از پس سال یک ولی گرفت صورت 1779
 تجدید مزبور کتاب 1812 و 1802 هايسال در هم باز. گردید چاپ تجدید
 سال رد کتاب سرانجام. بود نامعلوم کماکان نویسنده واقعی نام ولی شد چاپ
 چاپ ردیگ بار ،بود شده سپرده فراموشی به که قرن نیم قریب از پس ،1866
 افزونیروز شهرت ما سده در و شد داده نسبت دنون ویوان به زمان آن از. شد
 قرن روح و هنر گرنمایان نحو بهترین به که ادبی آثار جزو اثر این امروز. یافت
  .شودمی شمرده ،هستند هژدهم

3 

 به اخالقیغیر گرایش به روزمره زبان در) Hedonism(گرائیعیش اصطالح
 این هک البته. شودمی اطالق) کارانهفساد نگوئیم اگر( جویانهلذت زندگی
 ممکن به سبتن ،لذت بزرگ پردازنظریه نخستین اپیکور. نیست درست تعریف
 رنج هک کند احساس تواندمی کسی را لذت. بود گمانبد سخت سعادت بودن
 انسان. اردد بنیادي اهمیت که است رنج گرائیعیش در فرض، اینبنابر.  بردنمی
 زا ولی نماید دور خود از را رنج بتواند که بودخواهد سعادتمند صورتی در
 یکوراپ چهآن ،لذت تا آوردمی بار به رنج تربیش غالباً جوئیلذت که جاآن

 .  است داريخود و احتیاط با توأم بردن لذت ،کندمی توصیه
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 و درد پر انجه به انسان: است انگیزيغم سرنوشت بر مبتنی اپیکوري حکمت
 ،اعتماد لقاب و بدیهی ارزش یگانه که بردمی پی کمکم و شودمی پرتاب رنجی
 ايرعهج: باشد ناچیز که هم قدر هر ،کند احساس اندبتو خود او که است لذتی
 . نوازشی یا و) خداوند پنجره سوي به( آسمان سوي به نگاهی ،گوارا آب

.  ندکمی تجربه را آن که است فردي به متعلق تنها ،زیاد چه و کم چه ،لذت
. کند قادانت ،دارد خود در ریشه که آن دلیل به گرائیعیش از دارد حق فیلسوف

 ،ستنی آن بودن مدارخود در گرائیعیش آشیل پاشنه من نظر به این وجود با
 این رد کاشاي و( است آباديناکجا مذبوحانه نحوي به که است این در بلکه
 ائیگرعیش مطلوب کمال که دارم شک من واقع در. )باشد من از اشتباه مورد
 موننره بدان را ما گرائیعیش که ايزندگی ترسممی و باشد یافتنیدست
 . نباشد سازگار بشر طبیعت با ،شودمی

 وارد شد زدوده آن از اخالق غبار که آن از پس جوئیلذت ،هژدهم قرن در
 نامیممی) Libertine(لیبرتین را آن ما که شد متولد چیزي. گردید هنر عرصه

 و جوان »بیلون سر سادم« هاينوشته و »واتو« و »فراگونار« تابلوهاي در ریشه و
 سده آن ونسان من جوان دوست که است دلیل همین به. دارد »دوکلو چارلز«
 ،تشک داخل نشان جاي به داشت دوست ،توانستمی اگر او. کندمی ستایش را

 هستم وافقم وي آمیزستایش نظر با من. بنشاند را »ساددومارکی« رخنیم تصویر
 که) کرد نخواهند درکم دانممی هرچند( کنم اضافه هم را این خواهممی اما

 حلیلت و تجزیه در بلکه ،گرائیعیش تبلیغ در نه دوره آن هنر واقعی عظمت
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 هايبستگیدل« معتقدم من که است علت همین به درست. است نهفته آن
 از یکی ،»دالکلو شودرلو« اثر) Les Liaisons dangereuse( »پرگزند
 . است تاریخ هايداستان ترینبزرگ

 اما ندهست لذت به یافتن دست تالش در پیوسته داستان این هايشخصیت
 ،لذت به نیل نه آنها واقعی انگیزه که شودمی متوجه تدریج به خواننده حالهربه

 ذتل که شوندنمی کوك این براي هاساز. است کردن غلبه به میل بلکه
 بازي یک ابتدا در چهآن. کنند اعالم را پیروزي که این براي بلکه ،بیافرینند

 و مرگ بردن به ناپذیرگریز و نامرئی ايگونه به ،بود کنندهسرگرم و جديغیر
   چیست؟ گرائیعیش و نبرد مشترك وجه اما. شودمی تبدیل زندگی

 اشدب داشته ارتباط جنگ به چهآنهر با را خردمند انسان: «نویسدمی اپیکور
  . »نیست کاري

 ،نامه لشک یعنی »پرگزند هايبستگیدل« براي شده انتخاب نگارش شیوه
 ویاگ خودخوديبه شکل این. شود گزینجاي دیگري شکل با توانستنمی
 تجربه رو آن از ،اندکرده تجربه هاشخصیت چهآن گویدمی ما به و است
 ،کردن اربرقر ارتباط ،کردن منتقل براي. کنند نقل ما براي بعداً که اندکرده
 ،شودمی نقل چیز همه آن در که جهانی در .نوشتن و کردن اعتراف
 آگاه ،حادثه ترینآفرینمرگ و است اسلحه ،رسدست در وسیله تریننزدیک
 . شدن
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 یجدائ نیت به اينامه داده فریب که زنی به ،والمون ،مزبور داستان قهرمان
 از وییبان ،مرتویل مارکیز را نامه. گرددمی زن شدن خرد سبب که فرستدمی

 که بینیممی داستان ادامه در. است کرده دیکته او به کلمه به کلمه ،دوستانش
 قیبر. دهدمی نشان وي رقیب به را والمون سري نامه ،انتقام قصد به مرتویل
 ،او مرگ از پس. میشود کشته والمون و خواندفرامی دوئل به را او والمون
 انجامسر و شودمی آشکار مرتویل مارکیز با اشخصوصی هاينگارينامه

 . رساندمی پایان به انزوا و بدبختی ،حقارت در را خود زندگی مارکیز

 وئیگ. ماندنمی باقی دو آن میان ویژه رازي صورت به چیز هیچ داستان این در
 تقویت صدائی هر آن در که دارند جاي آوائیپر عظیم صدف درون در همه
 .  رددگمی تبدیل متعدد و پایانبی هايطنین با فرعی صدائی به و شودمی

 ابدي غرش صداي ،بچسبانم گوشم به را صدفی اگر که بودم شنیده کودکی در
 در که ايکلمههر کهگونه همان به درست. شنید اهمخو آن از را دریا امواج
 .  شد اهدخو شنیده ابد تا ،شودمی ادا »الکلو« جهان

 شاید یا ؟است لذایذ بهشت هايآوا آیا ؟است هژدهم قرن آن از هاآوا این آیا
 ؟ستا زیسته طنینیپر صدف چنان درون در همواره بداند خود کهآن بی انسان
 وصیهت شاگردانش به اپیکور که نیست چیزي حالهربه ،طنینپر صدف یک
  !»نکنید عیان را خود: «گفتمی که گاهآن کردمی
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 در چهنآ از ترمحبت پر( است مهربانی آدم کندمی کار هتل دفتر در که مردي
 و ایمبوده جاآن هم پیش سال دو ما که دارد یاد به او. )است معمول شغل این

 یک. تاسکرده تغییر هاچیز خیلی حال به تا زمان آن از که کندمی خبردارمان
 شناي خراست یک نیز و شده گرفته نظر در هاسمینار انواع براي سخنرانی تاالر
 از. کندمی تحریک را ما کاويکنج اخیر مورد. است شده ساخته خوب
 هايهپل. کنیممی عبور دارد پارك به رو بزرگ هايپنجره که روشنی هرويرا

 ايشهشی سقف با ايشده کاريکاشی بزرگ استخر به راهرو انتهاي عریض
 خانهگل یک جااین قبل دفعه«:که کندمی آوريیاد ورا. شودمی منتهی

 ترك پارك قصد به را اتاق ،هایمانچمدان بازکردن از پس. »بود کوچک
 .  کنیممی

. ابندیمی امتداد پائین در »سن« رود کناره تا جاآن سبزسر متوالی هايتراس
 رويپیاده گیریممی تصمیم و دهدمی قرار تأثیر تحت را ما جا آن زیبائی
 رد سرعت با هااتوموبیل. رسیممی ايجاده به بعد دقیقه چند. بکنیم ايطوالنی
 . گردیمبرمی. شوندمی

 داشتبزرگ مراسم گوئی. دارند تن به خوب لباس همه و است عالی شام
 .  زندمی موج سالن سقف زیر در آن خاطره که است ايشده سپري دوران
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 آواز دبلن صداي با هابچه از یکی. اندنشسته خود بچه دو با زوجی ما کنار در
 شنگاه مادر. شودمی خم هاآن میز روي ،دست به سینی پیشخدمت. خواندمی
 وجهت مورد از مغرور که ،را بچه او که است منتظر و دوخته پیشخدمت به را

 حسینت ،کرده تربلند کمی هم را صدایش و رفته صندلی روي ،بودن همگان
 . شودمی گشوده رضایتی لبخند با پدر چهره. کند

 و سیر. خوریممی را رستوران مخصوص دسر و اردك ،عالی بوردوي شراب
  . باشد ماننگرانی مایه چیزي کهآن بی ؛شویممی زدن گپ مشغول راضی

 اما بار این. هابچه همباز. کنممی روشن را تلویزیون. گردیممیبر خود اتاق به
 هايههفت که زمانی با است مصادف قصر در ما اقامت. هستند مردنی و سیاه همه
 اسمش حاال که ،آفریقائی کشور یک کودکان از تصاویري روز هر ،پی درپی
 اتفاق پیش سال سه اقلحد هااین همه(شودمی داده نشان ،آورمنمی یاد به را

 جنگ دچار کشوري ؛)!؟داشت یاد به را هااسم همه شودمی چطور ،افتاده
 کردن دور توان حتی که اندرمقبی و نحیف چنان هابچه. قحطی و داخلی
 . ندارند ،نشینندمی شانصورت روي که را هاییمگس

 . »؟میرندنمی هم هاپیر کشور آن در مگر: « پرسدمی من از ورا

 عهفاج هامیلیون از را آن و است جالب قحطی این مورد در چهآن. وجههیچبه. نه
 همین درست ،کندمی متمایز شده دچار هاآن به زمین کره که دیگر گرسنگی

 .  اندکودك همه آن قربانیانِ که است نکته
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 اب هم آن ،ببرد رنج که ندیدیم سالبزرگ آدمِ یک حتی تلویزیون در ما
 توجه آن به دیگران شاید که ،نکته همین به بردن پی براي درست که وجودي
 . کردیممی نگاه را اخبار روز هر ،بودند نکرده

 این علیه هابچه بلکه ،ساالنبزرگ نه که نبود تعجب جاي چندان ترتیباینبه
 که طورآن ،جوشخود کامالً شکلی به و کردند شورش هاتربزرگ رحمیبی
 دکانکو براي اروپا کودکان« شعار با کارزاري ،آیدبرمی هابچه عهده از فقط

 باعث عارش این! است درست! سومالی. دادند ترتیب ،»فرستندمی برنج سومالی
 .  بیاورم یاد به بودم کرده فراموش که را نامی شد

 .  است شده فراموش دیگر امروز ماجرا تمام که افسوس

 گیبستهم از که هم مادرها و پدر. خریدند برنج هايبسته زیاد مقدار به هابچه
 فمختل هايسازمان و کردند مالی کمک ،بودند شده متأثر کودکان جهانی
 ،کردند آوري جمع هامدرسه در را برنج. نمودند اهدا کمکی خود سهم به هم
 داستان ستندتوان همگان و کردند آفریقا عازم هايِکشتی بارِ  ،فرستادند هابندر به

 صفحه بر که را مردنی هايبچه جاي اصلهفبال. کنند دنبال را برنج انگیزهیجان
 تا شش هايبچهدختر: گیرندمی دیگري هايبچه ،شدندمی دیده تلویزیون
 که ساالنیبزرگ مثل و اندپوشیده لباس هابزرگ آدم مثل که ايساله هشت
 . کنندمی رفتار ،اندباتجربه زدن الس در
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 ار هاتربزرگ اداي هابچه وقتی است بانمک و عجیب ،جالب قدرچه که آه
 هانناگ. بوسندمی را دیگریک هايلب هاپسربچه و هادختربچه! آورندمیدر

 مرد که موقع همان و دارد آغوش در نوزادي کودك که شودمی ظاهر مردي
 بچه هک زیري هايلباس شستن براي روش بهترین دهدمی توضیح ما براي دارد

 لبانش زن .شودمی پدیدار زیبایی زن ،چیست کرده کثیف تازگی به نوزادش
 به و آوردمی بیرون را خود انگیزشهوت نهایتبی زبان ،کندمی باز هم از را

 . کندمی فرو ،دارد بغل در را نوزاد که مردي نرمِ العادهفوق هايلب میان

  . کندمی خاموش را تلویزیون و »بخوابیم دیگه: «گویدمی ورا

5 

 پیش پا دخو آفریقاییِ کوچک دوستان به کمک براي که فرانسوي کودکان
 هايروز ،هاروز آن. اندازندمی روشنفکر برك یاد به مرا اشهمه ،گذارندمی
 ریانج در او افتخاراتِ  ،افتدمی اتفاق معموالً  که چنان و بودند وي شکوهِپر

 .  بودند شده کسب شکست یک

 ريبیما با جهان ،حاضر قرن هشتاد دهه در: کنیم فراموش نباید را چیز یک
 .  کندمی سرایت جنسی رابطه طریق از که شد روبهرو ایدز نام به ايتازه

 صاشخا که حال همان در. بود گرایانجنسهم میان در بیماري این اولیه شیوع
 خدایان جانب از ايعادالنه مجازات را واگیردار بیماري این متعصب

 ،تندجسمی دوري زدهطاعون بیماران همانند ،ایدز به مبتالیان از و دانستندمی
AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 
 

میالن کوندرا  – آهستگی  14 

 که کنند ابتث کردند سعی و گرفتند پیش در برادرانه رفتار ترصبور هايانسان
 . ندارد بر در خطري بیماران آن با معاشرت

 از کیی در ،روشنفکر برك و مردم منتخب دوبرك که بود ترتیب این به
. ردندخو ناهار ایدز به مبتال بیماران از گروهی با پاریس معروف هايرستوران

 فرصت یک خواستنمی که دوبرك و شد خورده نشینیدل فضاي در غذا
 چنان پیشاپیش ،بدهد دست از دیگران به نمونه رفتار دادن نشان براي را عالی

 لمح در تلویزیون دوربین چند ،دسر صرف موقع که بود کرده دهیسازمان
 جا از ناگهان دوبرك ،شدند وارد در از هاآن که آن محض به. باشند حاضر
 دهانِ  و کرد بلند اشصندلی از را او ،رفت بیماران از یکی طرف به ،شد بلند
 الفاصلهب. شد گیرغافل برك. بوسید ،بود شکالتکرم از پر هنوز که را وي

 اودانیج ،شود ثبت فیلم و عکس در دوبرك داغ بوسه وقتی که شد متوجه
 .  شد خواهد

 ابتدا. دببوس را ایدزي بیمار یک بایستمی هم او که انگار ،شد بلند جایش از
 کی دهان بوسیدنِ که نبود مطمئن کامالً چون کرد دور خود از را وسوسه این
 این هب گرفت تصمیم بعد مرحله در. شد نخواهد بیماري سرایت باعث ،بیمار
 کردن طرخ این به ،او بوسه تصویر که داد تشخیص چون کند غلبه خود ترس
 بیماري طرف به که شد این از مانع دیگري فکر سوم مرحله در اما. ارزدمی
 رارق دوبرك ردیف در عمل این با واقع در ،ببوسد را بیماري هم او اگر: برود

 ؛کرد خواهد تنزل مقلد میمون یک حد تا ،برعکس بلکه گرفت نخواهد
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 طاعتا بالفاصله که نوکر یک حتی یا ؛آوردمیدر را دیگري اداي که میمونی
 . کند یداپ بیشتري عظمت دیگري که شد خواهد باعث فقط نتیجه در و کندمی

 آن اما. نکرد کاري و ایستاد جایش سر ،لب بر ايابلهانه لبخند با ترتیب این به
 ضرحا محل در هادوربین که چرا ،شد تمام گران سخت برایش تردید لحظات
 تگیسرگش مرحله سه آن ،تلویزیون اخبار برنامه در فرانسه مردم همه و بودند
 .  خندیدند او به و دیدند را

 به قعمو به ،کردندمی آوريجمع برنج سومالی کودکان براي که هاییبچه اما
 نهات« زیباي شعار تا کرد استفاده مناسب موقعیت هر از او. رسیدند دادش

 سفر ریقاآف به هم بعد. کند ترویج را »کنندمی زندگی واقعی جهان در کودکان
 شستهن صورتش روي فراوانی هايمگس که مردنی و سیاه ايبچهدختر با و کرد
 تریشب خیلی حتی ؛شد مشهور جهان سرار در عکس آن. گرفت عکس ،بودند
 بدیهی سیارب اينکته این و ایدز به مبتال بیمار بوسیدن حال در دوبرك عکس از
 . بود نکرده درك موقع آن در دوبرك که بود

 زیونتلوی در بعد روز چند باز و برود شکست این بار زیر نخواست دوبرك
 کريف ،ندارد اعتقاد خدا به برك دانستمی و بود مؤمنی فرد که او. شد ظاهر
 راداف ترینخشک حتی که اياسلحه( برداشت شمع یک: رسید نظرش به

 شمع ،خبرنگار با مصاحبه حین در و) آورندمی فرود سر مقابلش در ناشناسخدا
 موذیانه ايگونه به داشت قصد که او. کرد روشن و آورددر خود جیب از را
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 از ،دهد قرار سوأل مورد را بیگانه کشورهاي کودکان با برك هايدرديهم
 پیرامونی هايمحله در و خودمان جامعه در ،خودمان کشور فقیر کودکان
 ،دست در شمعی تا خواندفرا را وطنانهم تمام و گفت سخن خودمان شهرهاي

 پاریس ،دیدهرنج کودکان با بستگیهم نشانه به ،جمعیدسته و بروند خیابان به
 دعوت وا از و برد نام برك از جلکیزیر لبخندي با سپس. بگذارند پا زیر را

 . کند رهبري را صف این وي دوشدوشا که کرد

 کند تشرک پیماییراه در دست به شمع باید یا: بود انتخاب به مجبور برك
 به را هاانتقاد و کند امتناع کار این از یا و) بیافتد دوبرك دنبال ايگوساله مثل(

 دازهان همان به کاري بایستمی او ،تله این از یافتن نجات براي. بخرد جان
 آسیایی کشوري به بالفاصله گرفت تصمیم. دهد انجام منتظرهغیر و شجاعانه

 لندب صداي با و آشکارا جاآن در و کند سفر بودند کرده قیام آن مردم که
 عیفض او جغرافیاي متأسفانه اما. نماید اعالم شدگاناستثمار از را خود حمایت
 مناطق زا متشکل ايفرانسهغیر و فرانسه به شدمی تقسیم دنیا او براي. بود

 شورک از سر اشتباه به خالصه. گرفتمی شانعوضی همیشه که نامشخص
 مزبور رکشو فرودگاه. بود حاکم صفا و صلح آن در قضا از که درآورد دیگري

 یک شد ورمجب برك. بود واقع کوهستانی سرد بسیار و افتادهدور منطقه یک در
 پاریس به هواپیمایی با باالخره تا بکشد انتظار خوردهسرما و گرسنه جاآن هفته

 . برگردد

 . »ستا شهیدان شاه مثل برك ،هارقاص بین: «که کرد نظر اظهار چنین پونتوَن
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 در. دداننمی پونتوَن اطرافیان از کوچکی جمع تنها را »رقاص« اصطالح معنی
 رویجت براي هرگز چرا که خوردمی تأسف آدم و بود او بزرگ کشف این واقع
 ارائه المللیبین سمینارهاي براي موضوعی عنوان به آنرا یا و ننوشت کتابی ،آن
 در ،عالوهبه و بود گردانروي عمومی شهرت از او که دلیل این به البد.نکرد
  . تداش سراغ خود نظرات به نسبت تريبیش توجه و عالقه دوستانش جمع

6 

 از و تندهس رقاص امروزکمی سیاستمداران همه سو یک از پونتوَن گفته بهبنا
 یدنبا امر این اما ؛کنندمی دخالت سیاسی امور در هم هارقاص همه ،دیگر سوي
 .  بگیریم عوضی هم با را گروه دو این ما که شود باعث

 ،قدرت کسب نه وي هدف که است متمایز سیاستمدار از نظر این از رقاص
 جهان هب را اجتماعی نظم یک که کندنمی سعی او. است افتخار کسب بلکه

 آن دنبال به هبلک ،)نیست قائل اهمیتی مسائل قبیل این براي اصالً ( کند تحمیل
 . سازد روشن خود »منِ« با را صحنه تمام که است

 هل ایینپ به را دیگران است مجبور انسان ،صحنه تمام داشتن اختیار در براي
 بردِن این پونتوَن. است ايویژه نبرد فن از استفاده ،هم کار این الزمه و بدهد
 .  نامدمی »اخالقی جودوي« را رقاص

 جهان این در کسی چه: «پرسدمی و جویدمی حریف جهان پهنه در رقاص
 ،ترکاردرست ،ترصادق ،ترشجاع(ترگرااخالق که دهد نشان تواندمی
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 کهآن براي را الزم هايشیوه تمام و »؟است من از) ترجوحقیقت و ترفداکار
 . است بلد ،دهد نشان تربر اخالقی نظر از را خود

 مذاکرات تمام ،کند پیدا را سیاسی بازي در دخالت امکان رقاص یک اگر
 هدخوا رد) است بوده سیاست اصلی عرصه هازمان تمام در که( را پرده پشت
 چهنآ او. نامید خواهد کثیف و ریاکارانه ،صادقانهغیر ،دروغین را هاآن و کرد
 راندیگ و گویدمی آواز و رقص با ،صحنه روي ،علنی بگوید خواهدمی که را
 .  کنند تبعیت او از تا خواندمی فرا نیز را

 درباره کردن بحث و اندیشیدن فرصت که دهدنمی امکان تماشاگران به رقاص
 از منتظرهغیر و علنی و جسورانه بلکه ،بیابند را احتمالی مخالف هايپیشنهاد
 به ار تانمارس ماهِ حقوق هستید حاضر) من مثل( هم شما آیا: «پرسدمی ایشان

   »؟کنید اهدا سومالی کودکان

 ننگ و »نه« بگویند باید یا: ندارند رو پیش تربیش راه دو و خورندمی جا مردم
 سیارب عذابِ و رنج رغم به ،فشار تحتِ یا و بخرند جان به را هابچه با دشمنی

 دِ تردی که همانطور ،داد خواهد نشان مضحکی شکل به را آن هم دوربین که(
 .  »هبل« بگویند) داد نمایش ایدز بیماران با ناهار پایان در را بیچاره برك

  »؟کنیدیم سکوت کشورتان در بشر حقوق به تجاوز درباره شما چرا »ح« دکتر«

 یک جراحی عمل مشغول وي که شد پرسیده »ح« دکتر از زمانی سوأل این
 را شده دهبری شکمِ که این ازبعد اما ،دهد پاسخ آن به توانستنمی و بود بیمار
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 توقع که را چهآنهر هم که بود شرمنده خود سکوت از قدرآن ،بود دوخته
 .  آورد زبان به ،را آن از تربیش کمی حتی هم و بگوید داشتند

 و ویژه بسیار فن یک این و( بود کرده باز را او زبان که رقاصی وقت آن
 . »...دیره مقدار یه چندهر ،خُب: «گفت) است اخالقی جودوي وحشتناك

 تواندمی) دیکتاتوري شرایط در مثالً( شرایط برخی در علنی گیريموضع
 راچ ،نیست خطر معرض در دیگران اندازه به رقاص یک اما ،باشد خطرناك

 ترؤی قابل طرف همه از و کندمی حرکت هاافکننور پرتو در همیشه او که
 دارد هم ناشناسی هواداران او اما. اوست محافظ پوشش جهانیان توجه و است
 ،دکننمی دنبال را اشاندیشیدور فاقد حال عین در و عالی هايدرخواست که
 در و دکننمی شرکت قانونیغیر هايجلسه در ،گذارندمی امضاء هابیانیه زیر

 قاصر اما ،شودمی رفتار رحمانهبی هواداران این با. کنندمی تظاهرات هاخیابان
 مشکالتی خاطربه را خود و شودنمی وجدان عذاب دچار هاآن خاطربه هرگز
 ،واال هدف یک داندمی کهچرا ،کندنمی سرزنش شوندمی دچارش آنان که

 اعتراض وَنپونت به ونسان. دارد نامگم فرد یک زندگی از ترباال مراتببه ارزشی
 بجان همگی ما و آدمی بدت برك از تو که دوننمی همه: «گویدمی و کندمی
 ،هکرد حمایت هاییچیز از اما یه احمقی آدم اون که درسته. گیریممی رو تو
 نظربه هک داده قرار هاییچیز از حمایت موضع در اونو اشبینیخود بگم بهتره یا
 وردم در باشه بنا اگه: بدونم خواممی رو چیز یه من حاال. هستند صحیح هم ما
 ،نیک جلب وحشتناك چیز یه به رو عمومی توجه ،بدي نظر علنی اختالف یه
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 عهده زا تونیمی چطور زمانه این در ،کنی کمک تعقیبه تحت که رو کسی
  »؟بیاي نظربه رقاص یه یا بشی رقاص یه که اون بدون بیآيبر

 هارقاص به من که کنیمی فکر اگه تو: «دهدمی جواب مرموز حالتی با پونتوَن
 خوادب که کسیهر. کنممی حمایت هااون از من. کنیمی اشتباه ،کنممی حمله
 بر عبور قابل غیر مانع یه به حتماً ،کنه نامشونبد بخواد یا کنه لج هارقاص با
 عرضه عموم به رو خودش دائم که رقاص یه. هااون شهرت حسن: خورهمی
 نبسته هدع شیطان با فاوست مثل اون البته. شد نخواهد محکوم وقتهیچ ،کنهمی
 و کنه بدیلت هنري اثر یه به رو زندگیش خوادمی اون. بسته عهد فرشته با بلکه
 دیدن جذبه! هنره رقص! نره یادت. کرد خواهد کمکش کار این در فرشته
 درونی واقعیت این و گرفتهفرا اونو هنري موضوع یک مثابهبه خودش زندگی
 اون! شهیم عرضه رقص یه شکل به بلکه اخالقی موعظه یه شکل به نه که اونه
 که طورهمون! کنه متأثر و متحیر خودش زندگی زیبایی با رو جهان خوادمی
 ندگیز شیفته هم اون ،بسازه خوادمی که یه ايپیکره عاشق تراشپیکر یه

  » .خودشه

7 

 ؟دکننمی عرضه عموم براي را جالب هاياندیشه این پونتوَن چرا دانمنمی من
 و ندارد دانیچن کار ملی کتابخانه در کارش دفتر در ،تاریخ فلسفه دکتر این
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 اهمیتی او براي هایشتئوري رواج مگر آخر. رودمی سر حسابی اشحوصله
  ؟ندارد

 . دارد وحشت چیزي چنین از اصالً او بخواهید را راستش

 مردم دنش قانع خطر دارد واقع در ،کندمی منتشر علنی را خود افکار که کسی
 افرادي ردیف در هم او ،دیگر بیان به و پذیردمی را عقایدش درستی به نسبت
 ! جهان دادن تغییر. دارند را جهان دادن تغییر نیت که گیردمی قرار

 طورهمان جهان که خاطر این به نه. است وحشتناك واقعاً فکر این پونتوَن براي
 به ناگزیربه تغییري هر که علت اینبه بلکه ،آیدمی عالی او نظر به هست که
 که رتخواهانهخود دیدِ  زاویه یک از ،عالوهبه. شودمی منجر ترياساسی تغییر
 فت زود یا دیر ،شود می عمومی که اياندیشه هر که بینیممی ،کنیم نگاه
 فکر نآ پروردن از وي که را لذتی و اندیشه آن صاحب براي شودمی باالییسر

 یکوراپ خوب شاگردان از یکی پونتوَن. گیردمی پس او از ،بودکرده احساس
 دلیل ینا به فقط پروراندمی را هاییاندیشه و کند می کشف را نکاتی او: است
 پایانبی منبع وي نظر در که ،را بشریت او. بردمی لذت کار این از که

 هک ندارد هم چندانی میل اما کندنمی تحقیر ،است خام و سطحی هاياندیشه
 ستا گاسکون کافه شانپاتوق که دوستان از جمعی با. شود نزدیک آن به

 میان در. کندمی کفایت او براي بشریت کوچک نمونه همین و دارد معاشرت
 از او. است شانترینانگیزترحم نیز و ترینمعصوم ونسان ،دوستان جمع این
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 را او خاطرشبه که چیزي تنها و است خورداربر من جانبهیک درديهم
 و آمیزاغراق ستایش حالت ،)حسادت کمی با راستش( کنممی سرزنش
 چیز مه دوستی این در حتی اما. دارد پونتوَن به نسبت که است ايکودکانه
 هانآ چون شودمی خوشحال او با بودن تنها از ونسان. دارد وجود انگیزيترحم
 و سیاست تا گرفته فلسفه از ،شانعالقه مورد متعدد هايموضوع بارهدر

 رايب ونسان آمیزتحریک و عجیب افکار. زنند می حرف ،مختلف هايکتاب
 الهام او به ،کند تصحیح را شاگردش کندمی سعی پونتوَن. است جالب پونتوَن
 تا یایدب میان به هم سومی نفر پاي است کافی اما. کند تشویقش نیز و بدهد
 دايص با: شودمی دیگري جور بالفاصله پونتوَن که چرا ،شود دلخور ونسان
 بیش فریحت ونسان نظر به( تفریح باعث کندمی سعی و زندمی حرف تريبلند
 . بشود) لزوم حد از

 اتفاقاتی ارهبدر تو: «پرسدمی ونسان و اندنشسته کافه در تنها هاآن ،مثال عنوانبه
   »؟کنیمی فکر چی واقعاً افتدمی سومالی در که

 در سانون. کندمی سخنرانی آفریقا بارهدر او براي فراوان حوصله با پونتوَن
 هن اما کنندمی شوخی هم گاهی و کنند می بحث. کندمی مخالفت مواردي
 لحظاتی ،يجد بسیار گفتگوي آن میان در که این براي بلکه ،نماییخود براي
 . باشندداشته اعصاب تمدد امکان

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 
میالن کوندرا  – آهستگی  23 

 حثب خواهدمی ونسان. شودمی وارد زیبا غریبه یک با راههم ماچو موقع این در
 گیمی وقتی اشهب اشتباه شاید کنینمی فکر ، پونتوَن ببینم بگو اما: «دهد ادامه را
 . دهدمی ارائه دوستش هايتئوري مورد در جالب نظري ترتیب این به و» ...که

 که نددامی و است طوالنی هايمکث استاد او. کندمی طوالنی مکثی پونتوَن
 به ،ندارند پاسخی وقتهر و ترسندمی چیزي چنین از خجالتی هايآدم فقط
 جلوه مسخره را هاآن نهایت در که پردازندمی کننده خسته هايرويحاشیه
 شیري اهر کهکشان حتی که قدرآن ،کند سکوت است بلد پونتوَن اما. دهدمی
 ايکلمه کهآنبی او. بماند پاسخ منتظر و بگیرد قرار سکوتش تأثیر تحت هم
 به ار نگاهش زدهخجالت رو چه از نیست معلوم که ،ونسان به بیاورد زبانبه

 داً مجد وقتآن و زندمی لبخندي زن به بعد و اندازدمی نظري ،دوخته پایین
 : گرداندمی بر ونسان طرف به را نگاهش

 العادهفوق عقاید ،خانم یه حضور در که این براي تو دندگییک همهاین ـ
 ! داره اشکالی تو لیبیدوي که میده نشون ،کنی ارائه مندانههوش

 نگاهی زیبا زن. شودمی پخش اشچهره در ماچو آشناي و احمقانه لبخند
 دهرنجی. شودمی سرخ ونسان. اندازدمی ونسان به تمسخر و تحقیر از حاکی
 معطوف او به را خود توجه تمام پیش ايدقیقه تا که دوست یک. است
 . برنجاند را او خانم یک آیندخوش براي است حاضر حاال بودکرده
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 چند اچوم. کنندمی گفتگو به شروع و نشینند می ،آیندمی دیگري دوستان
 رخ به را ودخ کتابی سواد ،خشک تذکر چند با گوژار ؛کندمی تعریف داستان
 .  دهندمی سر بلند هايقهقهه زن چند ،کشدمی

 به وتشسک کندمی احساس کهوقتی و است منتظر و نشسته ساکت پونتوَن
 : گویدمی کشیده طول کافی اندازه

 ! باشم خشن که خوادمی من از اشهمه دخترم دوست ـ

 مجاور هايمیز سر که هم کسانی حتی. بگوید باید چه داندمی خوب چه که آخ
 دهخن که کندمی احساس آدم و دهندمی گوش و شوندمی ساکت اندنشسته
 ترشدخ دوست که حرف این کجاي مگر آخر. است معلق فضا در صبرانهبی
  ؟است جالب قدراین ،باشد خشن خواهدمی او از

 حسادت تواندنمی ونسان. است پونتوَن جادویی صداي خاطربه هااین يهمه
 لوتف کشیدن سوت مثل پونتوَن صداي با مقایسه در او صداي آخر ،نکند

. کند ترقاب ویولونسل یک با که کندمی را خود تالش تمام که است حقیري
 این ودوج با. بیاورد فشار اشحنجره به کهآن بدون ،زندمی حرف آرام پونتوَن
 یزيچ هاصداوسر باقی از کسهیچ دیگر و کندمی پر را سالن تمام صدایش
 . شنودنمی

 : گویدمی صحبتش ادامه در پونتوَن
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 تونمب که اونم از ترمالحظهبا. نیستم خشن من. تونمنمی من.... باشم خشن ـ
 ! باشم خشن

 ،ندک احساسش خوب کهآن براي پونتوَن و است معلق فضا در چنانهم خنده
 : گویدمی بعد. کندمی مکث

 هک طورهمین من روز یه. آدمی من خونه به نویسماشین خانم دختر یه گاهی«
 بلند ندلیص از اونو و کشیدم و گرفتم رو هاشمو ،کردممی دیکته براش داشتم
 و کردم ولش رختخواب راه نیمه در ولی ،نداشتم بدي منظور هم اصالً. کردم
 اررفت خشن من داشت دوست که کسی! حماقتی عجب! اوه. افتادم خنده به

 . »!خواممی معذرت! ببخشید ،مادموازل! اوه! نبودید شما کنم

 احساس بارهدو که ،هم ونسان حتی. خندندمی دارند کافه در حاضرین تمام
  . است خندیدن حال در ،دارد دوست را استادش کندمی

8 

 : گفت پونتوَن به آمیزسرزنش لحن با ونسان بعد روز اما

 زرگیب رقاص هم خودت بلکه ،هستی هارقاص بزرگ پردازنظریه فقطنه تو ـ
 ! هستی

 : داد جواب دلخوري کمی با پونتوَن

 . کنیمی قاطی همبا رو مفاهیم داري تو ـ
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 لحقم ما به دیگري کس و هستیم هم با توومن وقتی همیشه: «گفت ونسان
 اون و من. شهمی تقسیم بخش دو به هستیم اون در ما که جایی یکهو شهمی
 هب شروع صحنه روي هم تو و شینیممی تماشاگران هايصندلی روي واردتازه

 » .کنیمی رقصیدن

 رقاص اصطالح. کنیمی قاطی هم با رو مفاهیم داري گفتم که جور همون ـ
 نمایش به »عام مالء« در خودشونو دارن دوست که افرادي براي فقط و فقط
 . بیزارم »عام مالء« از من و شهمی استفاده بذارن

 در برك که کردي رفتار جور همون درست زن اون حضور در تو دیروز ـ
. کنی جلب خودت به اونو توجه تمام خواستیمی تو. تلویزیون بردارفیلم مقابل
 به من با لهمقاب در و هستی ترینباهوش و بهترین که بدي نشون خواستیمی تو

 . شدي متوسل نمایشی جودوي ترینمبتذل

 وت که جهته همین به درست و! نه اخالقی جودوي اما ،شاید نمایشی جودوي ـ
 ترقیاخال خوادمی رقاص. هستم رقاص هم من که گیمی وقتی کنیمی اشتباه
 نظر به تو از تربد خواستممی ،عکسبر کامالً من کهصورتی در باشه سایرین از
 . بیام

 یتاکثر که بیاد نظر به دیگران از تراخالقی خوادمی خاطر این به رقاص ـ
 نای اما. آدمی زیبا نظرشون به اخالقی هايژست و هستن خام تماشاگرانش

 تو. هستن اخالقضد و خاطی ،اندسرکش ،ما تماشاگران کوچک جمع
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 نهکنمی نفی وجه هیچ به این و بردي کاربه من علیه رو اخالقیضد جودوي
 . هستی رقاص یه باطن در هم تو که

 : گفت صادقانه خیلی و کرد عوض را لحنش ناگهان پونتوَن

 ! خواممی معذرت رنجوندم رو تو اگه ،ونسان ـ

 : گفت ،بود خورده جا پونتوَن خواهیعذر از که ونسان

 . کنی شوخی خواستیمی که دونممی ،بخواي معذرت من از نیست الزم ـ

 رشتگانف میان از. نیست تصادفی شوندمی جمع گاسکون کافه در هاآن که این
 و ،دوستی محافظ فرشته: است شانترینبزرگ 3d'Artanian ،هاآن محافظ
 . است مقدس هاآن براي که است ارزشی تنها دوستی

 مورد این در و( بگیریم نظر در کلی خیلی اگر: «گفت صحبتش ادامه در پونتوَن
 تأیید کامالً من. داریم رقاص یه خود درون در ما همه) داري حق کامالً تو
. هستم قاصر دیگران از تربیش برابرده ،کنممی برخورد زنی با وقتی که کنممی

 . »!نیست خودم دست ؟بکنم تونممی چکار

 جویانهتیآش لحن با پونتوَن. شد منقلب پیش ازبیش و خندید دوستانه ونسان
 : داد ادامه

                                                           
  تفنگدار سه از یکی3 
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 هااصرق پردازنظریه ترینبزرگ ،گفتی تو که جور اون ،من اگه حال هر به ـ
 مشترك جوهو. باشیم داشته مشترکی چیز کمابیش هااون و من باید البد ،هستم
 این در تو به من ،ونسان بله. کنم درك رو هااون بتونم من تا هستن الزم

 . دممی حق خصوص

 : شد پردازنظریه بارهدو پونتوَن رسید که جااین به صحبت

 رد رقاص اصطالح از من که دقیقی مفهوم اون با چون! »بیشکما« فقط اما ـ
 مالاحتبه من نظر به. نیست زیاد چندان رقاص یه و من تشابه وجوه ،دارم نظر
 زن یه لمقاب در ،دوبرك یا برك مثل کسی ،واقعی رقاص یه ،یقین به قریب
 هم رو فکرش حتی اصالً. دهنمی نشون اغواگري یا خودنمایی به میلی هیچ
 رو هاشوم که کنه نقل نویسماشین خانمدختر یه بارهدر داستانی که کنهنمی

 ،بوده فتهگر عوضی دیگه یکی با اونو چون ،برده رختخواب طرف به و کشیده
 رؤیت قابل و واقعی زن چند ،داره اغواشونو قصد اون که تماشاگرانی آخه
 این به هارقاص نظریه مورد در! شنويمی! هستن نامرئی توده یه بلکه ،نیستن
 درست. هستن نامرئی همیشه رقاص تماشاچیان که کرد توجه باید مهم موضوع
. همدرن انگیزيحیرت اندازهبه شخصیت این مورد در که است نکته همین
 مایشن به جهانیان تمام برابر در بلکه ،تو یا من مقابل در نه رو خودش رقاص
 . »!تجرید یک! چهره فاقد نهایتیبی ؟چه یعنی جهانیان تمام و ذارهمی
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 به رو ورود محضبه ماچو. شد وارد ماچو همراهی با گوژار گفتگو میان در
 : گفت و کرد ونسان

 برات. کنی شرکت شناسیحشره سمینار در داري قصد که بوديگفته تو ـ
 . باشه جااون قراره هم برك! دارم خبري

 : گفت پونتوَن

 ! شهمی پیدا اشکلهوسر جاهمه که اون! ؟اون بازم ـ

  »؟جااون آدمی چی براي دیگه اون: «پرسید ونسان

 . »!چرا بدونی باید هستی شناسحشره خودت که تو« :داد جواب ماچو و

 دانشکده توي هم سال یه ،بود دانشجو هنوز که موقع اون: «گفت گوژار
 ناسشحشره عنوان بهش سمینار این توي قراره. بودخونده درس شناسیحشره

  »!بدیم افتخاري

 کرد ونسان هب رو بعد ،».بزنیم همبه رو برنامه و بیاییم هم ما باید: «گفت پونتوَن
 »!جااون ببري قاچاقی رو ما باید تو: «افزود و

9  

 بانهش زدنقدم به و کنممی باز را پارك به رو پنجره من. است خواب دیگر ورا
 که شدنین فراموش شبی. کنممی فکر قصر بیرون در جوان شوالیه با »ت« مادام
 : شد می تشکیل مرحله سه از
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 کنندمی یداپ نیمکتی. کنندمی صحبت. زنندمی قدم بازوبهبازو هاآن: اول مرحله
 ابمهت. دهندمی ادامه را گفتگو و دارند هم بازوي در بازو هنوز. نشینندمی و

 شررش صداي. شودمی منتهی سن رود کناره به تدریجبه پارك امتداد. است
 از ايگوشه به بیایید. آمیزدمی همدر درختان پچهپچ صداي با امواج
 : کنیم توجه دوآن گويوگفت

 گویمب اگر. ندارم مخالفتی: «دهدمی پاسخ »ت« مادام. خواهدمی ايبوسه شوالیه
 ورتص شد خواهد باعث تانپسنديخود. گرفت خواهید خیلی را خودتان ،نه

 . ».ترسممی شما از من که کنید

 که هنري. مکالمه هنر: است هنر یک محصول گویدمی »ت« مادام چهآن تمام
 پیشاپیش شود گفته بایدمی که را چهآن تمام و کندمی تفسیر را حرکات تمام
 ،بگیرد ردهک طلب که را ايبوسه شوالیه گذاردمی او باراین مثالً. کندمی تعیین
 ودخ دلخواه به را بوسه بخواهد وي که کندمی سلب او از را حق این ابتدا اما

 هک است این براي ببوسد را وي دهدمی اجازه جوان به او اگر: کند تعبیر
 . بزند لطمه او غرور به خواهدنمی

 مقاومت زا نمایشی به تبدیل را بوسه یک ،ايزیرکانه بازي چنین با زن وقتی
 هچ از موضوع که است معلوم جوان شوالیه جمله از و همه براي دیگر ،کندمی
 هاآن چون کند تلقی جدي را هاگفته این باید حالهربه او اما. است قرار
 طلب پاسخ عنوانبه را دیگري فکر خود که هستند فکر یک از هاییبخش
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 لشک را زمان مکالمه برعکس ،نیست زمان دادن هدر ،مکالمه یک. کنندمی
 قرار احترام مورد بایستمی که ،را خود قوانین و کندمی هدایت ،دهدمی

 . کندمی تحمیل ،بگیرند

 ات بودداده شوالیه به را اشاجازه او که ايبوسه ،شانشب اول مرحله پایان در
 هارفح هابوسه... « شد منجر دیگري بوسه به ،بگیرد را خودش خیلی او مبادا
 .  »...گرفتند را هاآن جاي و زدندپس را

 . شودمی بلند جا از بازگشت قصدبه زن ناگهان

 ات بود الزم حرکتی ،حواس اولیه گمیدرسر آن ازپس! ايگردانیصحنه چه
 تا برد رتباال باید را قیمت. استنرسیده فرا جوییکام زمان هنوز که دهد نشان
 ! شود تربیش هم تقاضا

. تاس الزم مبهم انتظار نوعی و هیجان یک ،کوچک حادثه یک مرحله این در
 البته. است حالپریشان که کندمی وانمود »ت« مادام ،قصر به بازگشت راه در
 عوض را جریان که داشت خواهد را آن قدرت ،کار پایان در داندمی خوب او
 هنر در که است الزم عبارت یک تنها. کند ترطوالنی را دیدار و کند
 اما ،شودمی پیدا آن از فراوانی هاينمونه ،ساله صدچند پیشینه با گوییسخن
 حتی واندتنمی او ،الهام نشده بینیپیش فقدان یا ،تمرکز عدم جوریک دلیلبه

 یادش هایشحرف ناگهان که است ايپیشههنر مثل. بیاورد یادبه را نمونه یک
 مثل مانز آن. بودمی بر از را خود نقش باید او که است این واقعیت. باشدرفته
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 ،خواهممی هم من ،خواهیمی تو: «بگوید بتواند جوان زن یک که نبود امروز
 یک فراسوي ،ايگوییرك چنین دو آن براي »!ندهیم دست از را وقت بیا پس
 زمینه در متداول هايباور تمام رغمعلی( مانع آن از عبور که داشتقرار مانع
 ايهانهب یافتن به موفق دوآن از یکهیچ اگر حال. بود ناممکن) خوشی و عیش
 دکر خواهد مجبور را هاآن سکوتشان ساده منطق ،نشوند گردش ادامه براي
 وضوح با قدرهر هاآن. کنند حافظیخدا هم از و شوند داخل قصر به که
 به را آن و دکنن پیدا ماندن براي ايبهانه زود خیلی باید که بینندمی تريبیش
 توانستندمی هک عباراتی تمام. آیدمی بند زبانشان تربیش قدرهمان ،بیاورند زبان

 نهانپ ،طلبندشانمی یاري به مأیوسانه که دوآن از را خود ،کنند کمکشان
 راث در هایمانگام« ورودي در نزدیکی در که است دلیل همین به. کنندمی

 . »شدند متوقف مشترکی غریزي احساس

 انگار. ندکمی پیدا ،بگوید بایدمی که را چهآن زن لحظه آخرین در خوشبختانه
 چندان نم: «گویدمی شوالیه به معترض لحن با او. شده بیدار باالخره سوفلور

   »...نیستم خوشنود شما از

 رايب ايبهانه او! شودمی عصبانی او! است روشن کامالً چیزهمه! بله! بله! آه
 پیدا ادامه اهآن گردش شود باعث تواندمی که یافته ساختگی عصبانیت یک
 خود معشوقه بارهدر ايکلمه او چرا اما ،کرده رفتار صادقانه او با زن. کند

  ؟است نگفته خانم شاهزاده
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 گوگفت! بزنند حرف هم با باید هاآن! شود روشن باید موضوع این! زود! زود
 هیچ بدون باراین که راهی امتداد در دیگر بار دوآن و کند پیدا ادامه تواندمی

 .شوندمی دور قصر از ،کرد خواهد هدایت عشق آغوش به را هاآن مانعی

  10  

 مرحله در چهآن براي و دهدمی نشان را صحنه خود هايگفته در »ت« مادام
 که فهماندمی همراهش به. کندمی سازيزمینه بیافتد اتفاق است قرار بعد
 بینینکته ،ظرافت با را کار این او. کند رفتار چطور و کند فکر چطور بایستمی
. زندمی حرف دیگري چیز بارهدر دارد اصالً انگار ،دهدمی انجام مستقیم غیر و
 منظور این به ،کندمی آوريیاد جوان مرد به را کنتس خواهانهخود سرديِ او
 بش آستانه در و سازد رها بودن وفادار وظیفه قید از را خود بتواند مرد که
 تريبیش عصبی آرامش ،دیده را تدارکش »ت« مادام که ماجراییپر

 را نتسک با رقابت قصد وجه هیچبه که فهماندمی مرد به وقتی او. باشدداشته
 یندهآ طرح فقطنه واقعدر ،ندارد) کند ترکش نباید وجه هیچبه شوالیه که(

 هب فشرده و سریع او. است ریخته هم را تردور آینده طرح حتی که ،نزدیک
 ،عشق بارهدر را خود عملیِ فلسفه و آموزدمی را دل مکتب هايدرس جوان مرد
 ترینواال این( مصلحت و بماند دور اخالقی قواعد ظالمانه تسلط از بایدمی که

 موفق یحت. کندمی تمرین او با ،شود داريپاس آن از که کندمی ایجاب) تقوي
 وي وهرش حضور در فردا که بفهماند مرد به ساده و طبیعی شکلی به شودمی

 . کند پیشه بایدمی رفتاري چگونه
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 ايگونهبه که فضا این کجاي در: کند باور باید را چیزي چه که فهمدنمی آدم
 شده همحاسب ،شده کشیخط ،شده گذاريعالمت ،گرفته شکل منطقی کامالً
 یباق »واردیوانه« کمی و جوشخود عمل یک براي جایی ،شده گیرياندازه و

 که »واردیوانه عشق« ،کور شهوت ،جنون آن کجاست ؟استمانده
   ؟ستودندمی هارئالیستسور

 که ،عاقالنه غیر خوب هايچیز آن تمام پس ؟خبريبی خوداز آن کجاست
 وجود جایی هاآن براي جااین! نه ؟شدند چه ،سازندمی را عشق از ما تصویر
 مانند ناپذیريانعطاف منطق نه البته. است منطق ملکه »ت« مادام که چرا ،ندارد
 آن نهایی هدف که منطقی ،نرم و گرم منطقی بلکه ،مرتویل کنتس منطق
 . است عشق از داريپاس

 و تدایسمی حاال. کندمی هدایت را شوالیه ،مهتاب نور زیر که بینممی را او من
 شنشان ،شودمی هویدا تاریکی درون از هاآن روي پیش در که را بنایی طرح
 . دهدمی

 افسوس گویدمی زن! است ندیده خودبه که هارانیهوس چه آالچیق این! آه
! بعجی چقدر. (روندمی پیش در مقابل تا هاآن. نیاورده خود همراه را کلید که

 ! است باز آالچیق در) !منتظره غیر چقدر

 چیزهمه ؟کنندنمی قفل را آالچیق در هاستمدت دیگر که نگفت او به زن چرا
 هک طور آن چیز هیچ. است شدهسازيصحنه و آماده پیش از ،یافتهسازمان
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 وصبخص مورد این در. است هنر چیز همه دیگر بیانبه. نیست ،هست واقعبه
 ندهز هنر ،آن از ترباال حتی یا و مبهم انتظار یک دادنکش هنر را آن توانمی

 .دانست ممکن حد تا هیجان نگهداشتن

 11 

 چیزي »ت« مادام ظاهري هايویژگی مورد در کتاب جاي هیچ در دنون
 او هک کنممی گمان: هستم مطمئن کمابیش مورد یک در من اما ،نویسدنمی
 تریننگیزا شهوت »گزندپر هايبستگیدل« در الکلو( »داشت نرمی و فربه کمر«

 نديک و انحنا موجب بدن هايانحنا و) کندمی توصیف طور این را زنانه پیکر
 را چیزهمه. است آسانتن مطبوع ايگونهبه او. شوندمی هاژست و حرکات

 امر نای او. دارد تمام دستیچیره سازيآهسته فن در و داندمی آهستگی بارهدر
 . کندمی ثابت آالچیق در شب آن دوم مرحله در ویژهبه را

 هماب ،افتندمی مبلی روي ،بوسندمی را دیگرهم ،شوندمی آالچیق داخل هاآن
 توجهم ما. افتاد اتفاق باید چهآن از ترسریع چیزهمه« اما. کنندمی بازيعشق
 در انسان. است حساسیت کمبود نشانه تعجیل. }...{ ایمکرده اشتباه که شدیم
 . »بردمی یاد از کلیبه را آن از پیش خوشی و است لذت شکار پی

 مطبوع کندي هاآن تا شد باعث که شتابی شوندمی متوجه بالفاصله شاندوهر
 مادام رايب امر این که کنمنمی فکر من اما. است بوده اشتباه ،بدهند دست از را
 ناگزیر باهاشت آن با او که کنممی فکر حتی. باشد بوده منتظرهغیر چندان »ت«
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 دلیل همین به درست. است بوده آن منتظر و داشته آشنایی ناپذیراجتناب و
 که داشت را 4»ریتارداندو« یک حکم او براي افتاد اتفاق آالچیق در چهآن
 در ماجرا تا کاهدب شده بینیپیش و بینیپیش قابل اتفاقات شتاب از توانستمی

 بازيعشق او. یابد جریان نشینیدل کندي با ايزمینه چنان اتکاي به سوم مرحله
 مقد او با دیگر باریک و رودمی بیرون مرد همراه. دهدنمی ادامه را آالچیق در
 رس از بارهدو را گفتگو و نشیندمی نیمکتی روي هاچمن میان در. زندمی
 تمجاور در که مخفی اتاق یک به قصر داخل در را شوالیه سپس. گیردمی

 معبد همچون را اتاق این همسرش روزگاري. بردمی دارد قرار گاهشخواب
 از دهانش و ایستدمی در آستانه در شوالیه. بود کرده تزیین عشق انگیزسحر
 کررم را هاآن تصویر اندپوشانده را هادیوار که هاییآیینه: ماندمی باز حیرت
 هانآ برودور در جفت نامحدودي تعداد بارهیک که است این مانند و کنندمی
 »ت« مادام انگار. کنندنمی بازيعشق جاآن در هاآن اما. بوسندمی را دیگریک
 که جایی تا و کند جلوگیري احساسات سریع حد ازبیش انفجار از خواهدمی

 زدیکین آن در دیگر اتاقی به را مرد پس ،سازد ترطوالنی را هیجان است ممکن
 کند جاآن در سرانجام. است بالش از پر تاریک غار یک شبیه که اتاقی. بردمی
 . کنندمی بازيعشق شب از پاسی تا ،طوالنی و

                                                           
  .شودمی تربیش و تربیش هانت میان فاصله که جاآن: موسیقی اصطالح 4 
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 ،لفمخت مراحل به آن تقسیم و شب آهنگ کردن کند با شد موفق »ت« مادام
 درست. بیافریند عالی ساختار یک ،داشتند هم با دوآن که کوتاهی فرصت از

  .فرم یک مانند

 ،هست مه حافظه ضرورت که زیبایی ضرورت فقط نه زمان به فرم یک تحمیل
 کهاین. سپرد یاد به تواننمی و دریافت تواننمی را فرم فاقد چیز یک که چرا
 ارزش داراي برایشان گرفتندمی نظر در فرم یک همچون را خود دیدار هاآن
 ادی در تنها و نداشت دنبالبه فردایی هاآن مشترك شب آخر،. بود ايویژه
 پیوند شیفرامو و شتاب میان نیز و حافظه و کندي میان. شود تکرار توانستمی

 توجه معمولی و ساده بسیار مورد یک به مثال عنوانبه. دارد وجود مرموزي
 اما ،بیاورد یاد به را چیزي خواهدمی ناگهان. رودمی خیابان در مردي: کنیممی

 یک. دکنمی کند را هایشقدم بداند خود کهآنبی او. کندنمی یاري اشحافظه
 ،ندک فراموش آمده پیش برایش تازه که را ناگواري اتفاق خواهدمی که نفر

 چیزي زا شاید تا کندمی زیاد را سرعتش ،باشد متوجه خود کهآنبی ،برعکس
 ،هستی ریاضیاتِ در. جوید دوري ،است نزدیک هنوز او به زمانی نظر از که

 تناسب کندي درجه: آیدمیدر ساده يمعادله دو شکل به ايتجربه چنین
 .راموشیف شدت با مستقیم تناسب شتاب درجه و دارد ذهن حضور با مستقیم
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 وا که دانستندمی وي نزدیکان از کوچکی جمع فقط دنون حیات زمان در
 براي او مرگ ازپس هامدت تنها راز این و است »فردابی روز« رمان نویسنده
 انیداست به آورحیرت ايگونهبه رمان سرنوشت. شد گشوده همیشه و همگان
 راز و رمز و ،اسرار از ايپیله سانیک به دوهر. دارد شباهت کندمی تعریف که

 ،مدارسیاست ،خراط ،طراح که دنون. است شده تنیده دورشان به گمنامی
 پشت در درخشان سوابق با بود مردي ،بود هاضیافت شیفته و شناسهنر ،سیاح
 کهاین هن. کند استفاده رمانش نفع به خود هنري اعتبار از نخواست هرگز ،سر

 آن در مانر این که دلیل این به بلکه ،بزند پاپشت افتخاري چنین به بخواهد
 گروه آن که رسدمی چنین من نظر به. داشت دیگري کاربرد زمان
 آن ،کند شانجلب خواستمی و بود عالقمند هاآن به او که هاییخوانکتاب
 جمع هبلک ،دارند را شانجلب قصد امروز هاينویسنده که نبود ناشناسی توده

 . بود قائل ارزش برایشان و شانشناختمی شخصاً او که بود کوچکی

 بود اسیاحس شبیه ،کردمی او نصیب خوانندگانش میان در موفقیت که لذتی
 او و گرفتندمی را دورش ايعده که وقتی ،دادمی دست او به هاضیافت در که
 وراند به که شهرتی: دارد وجود شهرت نوع دو من نظربه. بدرخشد توانستمی
 متعلق آن از پس دوران به که دیگر نوعی و دارد تعلق عکاسی اختراع از پیش
 پراگ هايمیکده به داشت دوست 14 قرن در واسالو نامبه چک پادشاه. است
 .داشت آزادي و شهرت ،قدرت او. کند گفتگو مردم با جاآن در و برود
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 عظیمی شهرت صاحب اما آزادي نه و دارد قدرت نه انگلیسی چارلز پرنس  
 17 که ايحفره در حتی نه و خود حمام وان در نه ،جنگل دل در نه او. است
 ،کنندمی تعقیبش و شناسندشمی که هاییچشم از است واقع زمین زیر طبقه

 داندمی او و استکرده سلب او از را اشآزادي تمام ،شهرت. ندارد خالصی
 شهرت یک داوطلبانه بود خواهد حاضر ابله فرد یک فقط امروز که

 . بکشد یدك خود دنبالبه را گیرپاودست

 مورد در نهات امر این ،یابد تغییر افتخارات ماهیت اگر حتی که بگویید شاید
 کهچرا! کنیدمی اشتباه اما. کرد خواهد صدق ايبرگزیده و معدود افراد

 . اندمربوط یزن عادي فرد هر به بلکه ندارند تعلق سرشناس افراد به تنها افتخارات

 یلتخ هاآن و است سرشناس افراد از پر تلویزیون و هفتگی هايمجله امروز
 در ار خود ،رؤیا در فقط شده اگر حتی ،فردي هر. اندکرده تسخیر را افراد همه

 به که واسالو شاه مانند نه البته( کندمی فرض مشابهی آمیزافتخار موقعیت
 طبقه 17 ،حمامش وان در را خود که چارلز پرنس مثل بلکه ،رفتمی میخانه
 و تاس فرد هر دنبالبه سایه همچون احتمالی چنین. )کندمی پنهان زمین زیر

 و( ندکمی ارائه هستی که نوي احتمال هر زیرا ،کندمی دگرگون را او زندگی
 اگر تیح) است هستی ریاضیات در شدهشناخته و ابتدایی اصول از یکی این

 .سازدمی دگرگون را هستی کل ،باشد هاآن ترینضعیف
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 نامهب شخصی را روشنفکر برك اواخر این که دانستمی پونتوَن اگر شاید
 سر رد را او هوس بیهوده برك که مدرسه در سابق کالسیهم یک( ایماکوالتا
 . بودنمی دلسنگ او به نسبت قدرآن ،داده آزار چقدر) بودپرورانده

 که یدد تلویزیون در ایماکوالتا روز یک ،سال بیست قریب گذشت ازپس
 براي انگار. پراندمی سیاه بچهدختر یک چهره از را هامگس برك چطور

 عاشق همیشه که کرد کشف ناگهان انگار. افتاد اتفاق ايمعجزه ایماکوالتا
 مانهمعصو عشق به آن در و نوشت اينامه برك براي روز همان. است بوده برك
 هک جایی تا ،عشق آن که آمدمی یادش خوب برك اما. کرد اشاره شانقدیم
 یزن. است بوده داغ هم خیلی و معصومیت از دور بسیار ،شدمی مربوط او به
 ار خود چقدر ،خواست را عذرش راحت خیلی دختر وقتی که آوردمی یادبه

 گرفتن الهام با برك که شد باعث دالیل همین درست. کرد احساس شدهتحقیر
 ستعارم نام به را دختر ،مادرش و پدر پرتقالی پیشخدمت مضحک کمی نام از

 . تراژیک هم و است اساطیري هم که بنامد) دامنپاك( ایماکوالتا

 ازسپ که بود عجیب( نبود آیندخوش هیچ برك براي اينامه چنان دریافت
 ،)کند ضمه را قدیمی شکست آن بودنتوانسته هنوز سال بیست قریب گذشت

 . نداد هم پاسخی جهت همین به
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 در و بنویسد دیگري نامه او شد باعث و ،آمد گران سخت زن به برك سکوت
. کند ريآویاد ،بودنوشته برایش زمانی برك که را فراوانی عاشقانه هاينامه آن
 »کندمی آشفته را امشبانه رؤیاي که شب پرنده« را زن او هانامه آن از یکی در

 . بودکرده توصیف

 نظرش به ناگهان ،بودکرده شانفراموش بود هامدت برك که کلمات این
 نز حاال که ندارد مناسبتی هیچ دید و آمدند ناپذیرتحمل و احمقانه سخت
 . کند آوريیاد را هاآن بخواهد

 هرگز ركب که( زن که شد دارخبر ،رسید گوششبه که شایعاتی طریق از هابعد
 ،نتلویزیو در معروف برك دیدن از بعد شام مهمانی یک در) نیالود را دامنش
 تگیآشف موجب زمانی که زنی یعنی( خودش به برك معصومانه عشق بارهدر
 اعدفبی و عریان را خود برك. استکرده حرفیپر) بودشده برك هايرؤیا

 او در ودنب گمنام به شدیدي میل اشزندگی در بارنخستین براي. کرد احساس
 . برداشت سر

 زن براي بلکه ،خودش براي نه البته ،داشت درخواستی او از زن سوم نامه در
 اثر در ینواب زن: بودشده ايظالمانه رفتار او با بیمارستان در که همسایه بیچاره
 غرامت ندخواستنمی حتی حاال ،بمیرد بوده نزدیک بیهوشی متخصص اشتباه

 میتاه افریقایی کودکان به قدرآن که برك. بپردازند او به هم مختصري
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 ،بدهد نشان عالقه خودش کشور عادي مردم به هم کمی بود خوب ،دادمی
 . دنکن فراهم برایش را تلویزیون در خودنمایی موقعیت امر این که چندهر

 به آن در و نوشت برك براي اينامه شخصاً ،همسایه زن هم بعد چندي
 که آوریدمی یاد به را جوان زن آن شما ،موسیو... : «کرد اشاره ایماکوالتا
 شفتهآ را هایتانشب و شماست دامنپاك دوشیزه بودیدنوشته برایش زمانی
 . »...کندمی

 رفتمی ورآن و وراین آپارتمانش در برك ؟دارد صحت آیا ؟دارد صحت آیا
 ردک تف آن به ،کرد پارهپاره را نامه. دادمی دشنام و زدمی فریاد و غریدمی و
 . انداختش آشغال سطل در و

 قصد ايکنندهتهیه که شنید تلویزیون هايکانال از یکی مدیر از برك روزي
 کهاین رهبادر را آمیزتمسخر تذکر آن ناگهان. کند تهیه او بارهدر ايبرنامه دارد
 ،شد آزرده و آورد یاد به کند نماییخود تلویزیون مقابل در دارد دوست او

 ! ایماکوالتا شخص جز نبود کسی برنامه کنندهتهیه آخر

 بارهدر یلمیف که است عالی بسیار کردمی فکر واقعدر: بود افتاده گیر جوريبد
 نريه اثر یک به را اشزندگی کردمی تالش داشت هنوز او آخر. شود تهیه او

 است نممک هنري اثر چنین که بودنکرده را فکرش وقتهیچ اما ،کند تبدیل
 ،ودب آوردهبر سر ناگهانی طوراین که خطري مقابل در. بیایددر آب از کمدي
 زا پس ،باشد دور او از است ممکن که جایی تا ایماکوالتا خواستمی دلش
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 که ردک خواهش) بود افتاده تعجب به او فروتنی از شدتبه که( مربوطه مدیر
 ترتاهمیبی و ترجوان خیلی هنوز را خود او چون ،بیاندازد تعویق به را پروژه
 ! شود تهیه فیلمی اشبارهدر که دانستمی هااین از

14  

 هاییتابک قفسه برکت به که اندازدمی دیگري شخص یادبه مرا داستان این
 . کردم داپی را وي با آشنایی شانس ،اندپوشانده را گوژار آپارتمان هايدیوار که

 هايبقهط از یکی به او ،نالیدم می خود حوصلگیبی از داشتم وقتی بار یک
: دشمی دیده خودش خط به برچسبی آن روي که کرد اشاره کتاب قفسه
. کشید ونبیر را کتابی آمیزشیطنت لبخندي با و »ناخواسته طنز هايشاهکار«

 1972 سال در را کتاب او. بود پاریسی نگارروزنامه زن یک کتاب نویسنده
 ترینروفمع کسی هنوز آیا دانمنمی. بودنوشته کیسینجر به خود عشق بارهدر

 ریکاآم صلح پرده پشت چهره و نیکسون مشاور که را هاسال آن مدارسیاست
 یسینجرک ،نویسنده: است قرار این از داستان ؟نه یا آوردمی یادبه ،بود ویتنام و
 مصاحبه ايمجله براي او با کهاین براي باریک: کندمی مالقات واشینگتن در را
 . تلویزیونی مصاحبه براي دیگر بار یک و کند

 محدوده از هرگز اما کنندمی مالقات دیگریک با هم دیگر بار چندین هاآن
 دنش آماده از پیش شام صرف بار دویکی. شوندنمی خارج جدي کاري رابطه
 تنها یداريد ،سفید کاخ در کیسینجر دفتر در مالقات چند ،تلویزیونی پخش
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 کمکم .غیره و تلویزیون تیم همراهیبه دیدار چند هم بعد ،کیسینجر خانه در
 و نیست احمق او. کند دوري زن از دارد میل که کندمی احساس کیسینجر

 ،دارد نگه دور خود از را زن کهاین براي و است قرار چه از موضوع فهمدمی
 که افزایدمی و زندمی حرف زنان براي قدرت جذابیت از صریح خیلی

 صداقت اب زن. بپوشد چشم خصوصی زندگی از که کندمی ملزم را او وظایفش
 او نزد در تصور این از مانع حالهربه که( را هابهانه آن تمام ايکننده منقلب
 البد: کندمی توجیه خود براي) !اندشده ساخته هم براي نفر دو آن که نشدند
 الً اص بابت این از زن. بدهد دست از را احتیاط خواهدنمی و است تردید دچار

 قبالً کیسینجر که غریبی و عجیب هايزن همهآن با. شودنمی متعجب
 عاشق رچقد او بفهمد کهاین محضبه اما ،کند فکر طوراین دارد حق شناختهمی
 خواهد کنار را احتیاط و کرد خواهد فراموش را هارنج تمام ،است وي

 هب تواندمی واقعاً  او! دارد اطمینان خود عشق پاکی به چقدر زن! آه. گذاشت
 . استنشده ناشی جنسی کشش از او عشق که بخورد سوگند جهان در چیزي هر

 با( هابار و »است جذابیت فاقد کامالً من براي او جنسی نظر از: «نویسدمی زن
 ،نیست فهقیاخوش ،است لباسبد او که کندمی تکرار) عجیبی مادرانه سادیسم

 باز و »نیست خوبی معشوق« که کندمی تأکید و است سلیقه بد هازن مورد در
 . کندمی عشق ابراز تربیش

 اصالً  دمر کهآنبی( کشدمی نقشه زن. طورهمین هم کیسینجر ،دارد بچه دو زن
 از و گذراند خواهند دازورکُت در را شانتعطیالت چطور که ،)باشدداشته خبر
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 بانز آرامش با که داد خواهد دست فرصتی کیسینجر هايبچه براي کهاین
 براي ار تلویزیون تیم زن روز یک. کندمی خوشحالی اظهار بیاموزند فرانسه
 ،شده تمام ملشتح دیگر که او اما ،فرستد می کیسینجر آپارتمان به برداريفیلم
 دیگر بار یک. کندمی بیرون اشخانه از متجاوز دسته یک مثل را هاآن

 دهدمی توضیح ويبه جدي و سرد خیلی و خواندمی دفترش به را زن کیسینجر
 . کند تحمل را او پهلويدو رفتار نیست حاضر دیگر که

 طبیعی. ندافتمی دیگري مسیر در افکارش کمکم بعد اما شودمی گیج ابتدا زن
 اهدستگ از حتماً و است خطرناك برایش سیاسی دالیل به زن حتماً! است
 یسینجرک. نماید معاشرت زن با نباید دیگر که شده گفته او به جاسوسیضد
 و استهشد گذاشته کار زیادي هايمیکروفون دفترش در که داندمی خوبیبه
 اپیدان هايپلیس آن به خطاب واقعدر بلکه زن به خطاب نه را خشن کلمات آن
 حاکی لبخندي با زن. کندمی ادا ،کنندمی گوش را هاآن هايحرف دارند که
 یک از آکنده صحنه این تمام او براي. کندمی نگاه او به درديهم و درك از
 کهاچر) کندمی تکرار هابار را دردناك صفت او( است دردناك زیبایی نوع
 . دنگرمی او به عاشقانه نگاه با ،اوست راندن به مجبور که حالعین در مرد

 یانم از که روشن بسیار حقیقت آن که گویممی او به من اما خنددمی گوژار
 همم کندمی فکر او که قدرآن واقعدر ،کندمی نماییخود عاشق زن تخیالت
 در که تاس حقیقتی و است زمینی و افتاده پاپیش خیلی حقیقت آن. نیست
. است تابک حقیقت ،آن از ترباال حقیقت اما. بازدمی رنگ دیگر حقایق مقابل
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 ،نامرئی ايهگونبه کتاب این ،محبوبش کیسینجر با زن دیدار نخستین همان از
 گیزهان نیز همواره و کرد جلوس داشت قرار هاآن بین که کوچکی میز رويبه

 کیسینجر با ماجرایش خالل در ،او نشدهاقرار و ناآگاهانه چندهر ،واقعی
 . استبوده

 شخصیت هباردر کتابی ؟داشت بردر سودي چه زن براي کتاب این مگر ؟کتاب
 مورد چهآن. بزند که ندارد کیسینجر بارهدر حرفی اصالً او! اصالً ،نه ؟کیسینجر

 ویژهبه ،خواستنمی را کیسینجر او. است خودش بارهدر حقیقتی ،است زن نظر
 تعالی را خود »منِ« خواستمی او ،)»نیست خوبی معشوق که او«( را او تن

 ايارهست به و بکشد بیرون زندگیش محدود دایره از را آن خواستمی ،بخشد
 که داربال یاسب ،بود اساطیري نقلیه وسیله یک کیسینجر او براي. سازد مبدل
 . پردازدمی گردش به آسمان در تمام عظمت با و آیدمی فرود آن بر او »منِ «

 جیکدهن من زیباي توضیحات تمام به و »بوده احمقی زن: «گویدمی گوژار
 یدتأی ،اندبوده شاهد که کسانی همه ،وجههیچبه ،نه: «گویممی من. کندمی
 به او. است حماقت جز چیزي موضوع. بوده هوشبا که کنندمی
 . »داشته اطمینان خود بودن»برگزیده«
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 کهآنیب شخص که است این معنایش و است دینی مفهوم یک بودن برگزیده 
 حتی یا ،زادانهآ خواستبه و طبیعی فوق قدرتی حکمبه باشدکرده ابراز لیاقتی
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 تنها. ابدبی دیگران از ترباال و ویژه مقامی تا شودمی انتخاب ،خداوند بلهوسانه
 رینتدالنهسنگ تحمل تاب ساختمی قادر را مقدسین که بود باوري چنین
 یداپ شباهت طنز به ما زندگی ابتذال در دینی مفاهیم. باشندداشته را هاآزار
 اندازه این تا ما زندگی کهاین از بریممی رنج وبیشکم ما از کدامهر. کنندمی

 رجهد به را خود و بگریزیم بودن دیگران همانند از خواهیممی ما. است معمولی
 دچار موه این به متفاوت ضعف و شدت با ما از یکهر. بدهیم ارتقاء تريعالی
 . ایمدهش برگزیده و تعیین پیش از که ،هستیم ارتقاء این الیق که ایمشده

 تعریف در کهچنان. است عاشقانه رابطه هر از جزئی بودنبرگزیده احساس مثالً
 شانن لیاقتی برایش کهآنبی ،شودمی ارزانی ما به که است ايهدیه عشق ،هم
 بر شودمی تلقی دلیلی خود حتی ،دلیل بدون شدن داشتهدوست. باشیم داده

 ،یهست هوشبا چون دارم دوستت بگوید من به زنی اگر. عشق بودن خالص
 ظرف ،نداري نظر دیگر هايزن به ،خريمی هدیه من براي ،هستی شریف
 ار چیزي خواهدمی انگار عشقی چنین. شوممی مأیوس من وقتآن ،شوییمی
 . بیاورد چنگبه

 تو هک چندهر ،امتو دیوانه من: «بشنود عوضدر انسان اگر است ترزیبا چقدر
 وضیع و خواهخود گويدروغ یک بلکه ،نیستی کاردرست و هوشبا فقطنه
 تجربه نوزادي در بارنخستین را بودنبرگزیده احساس انسان شاید. »هستی هم
 باشد داده نشان آن الیق را خود کهآنبی ،مادرانه مهر از کهوقتی ،کندمی
 دنش مدرسه وارد. کندمی طلب تربیش و تربیش را آن باز و شودمی مندبهره
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 باید یزندگ در که کند معلوم برایش و برهاند توهم این از را انسان بایستمی
 شما. است دیر خیلی موقع آن دیگر معموالً  اما. پرداخت بهایی چیزي هر براي
 نويشحرف به را دوستانش کهاین براي که ایددیده را سالهده دختر آن حتماً
 هانناگ ،آیدنمیبر هاآن کردنقانع عهده از دیگر که موقعی ،سازد وادار خود از

 چون« یا »گممی من چون: «گویدمی توضیح قابلغیر غروري با و راست و رك
 خواهد روزي اما. کند می احساس برگزیده را خود او. »خواممی جوراین من

 سانیک تمام تا »خواممی جوراین من چون« بگوید دیگر بار یک او که رسید
 . شوند برروده خنده از شنوندمی را حرفش که

 تا ندبک باید چکار ،کند احساس برگزیده را خود خواهدمی که انسانی پس
 او که دکنن باور بقیه هم و خودش هم تا ،است برگزیده واقعاً او که شود ثابت
 عاخترا آن اساس که ،جدید عصري فرارسیدن ؟نیست دیگر کسهر مانند

 ظیمع تصویر همه که مشهور هايآدم و هارقاص ،هاستاره تمام با ،است عکاسی
 هاآن به کسهیچ اما ستایندمی و بینندمی پرده روي بر دور از را هاآن

 برگزیده را خود که شخصی: کندمی فراهم را امکان این ،ندارد رسیدست
 ،نمایشی و علنی ايگونهبه سرشناس افراد به خود چسباندن با ،کندمی احساس
 ،مولیمع افراد تمام از و دارد تعلق دیگري سطح به که دهدنشان کندمی سعی
 هاآن با را زندگیش ناچاربه او که کسانی همه و هاهمکار ،هاهمسایه یعنی
 . گیردمی فاصله ،استکرده قسمت
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 قبیل از عمومی تأسیسات شبیه چیزي به سرشناس افراد  ترتیب، اینبه 
 هايبیمارستان و بیمه ادارات ،اجتماعی خدمات ادارات ،عمومی هايتوالت
 که هستند ادهاستف قابل شرطیبه فقط هاآن که فرق این با ،اندشده تبدیل روانی
 با ار خود بودنبرگزیده خواهدمی کسی وقتی. بمانند باقی رسدست از دور
 عرضم در را خود ،کند ثابت مشهور فرد یک با شخصیش ارتباط دادن نشان
 خواسته عذرش ،کیسینجر عاشق زن آن مثل که دهد می قرار هم خطر این
 درست. دشومی نامیده هبوط دینی اصطالح در دست این از نشدن پذیرفته. شود
 و کارآش خیلی کتابش در کیسینجر عاشق زن آن که هست هم علت همین به

 ،هبوط کهچرا گویدمی سخن کیسینجر به خود آمیزفاجعه عشق از حقبه کامالً
 . است آمیزفاجعه واقعدر ،بیاید مضحک گوژار نظر به که هم قدرهر

 مثل دگیشزن ،شود آگاه برك به نسبت خود عشق به ایماکوالتا کهآن ازپیش 
 و هابار که معشوق چند ،جدایی چند ،ازدواج چند: بود دیگر هايزن زندگی

 را او معشوقش آخرین اما. بودند شکسته را دلش سرديخون نهایت در هابار
 ابلق او که کندمی فکر خود نوبه به هم زن. پرستدمی دیگري جور کامالً
 به هم و آیدمی کوتاه مقابلش در هم مرد چون ،است سایرین از ترتحمل
 روعش تلویزیون در را کارش زن که زمانی و است سازفیلم او. خوردمی دردش
 . دبودن مؤثر بسیار هایشکار افتادن غلتک روي براي او هايکمک ،کرد

 گرشستای ابد تا که است شبیه شاگردي به اما است زن از ترمسن کمی مرد
 از ترساسح بخصوص و ترزیرك ،ترزیبا او که کندمی فکر مرد. ماندمی باقی
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 نقاشی هايمنظره به ،محبوبش بودن حساس ،مرد براي. است دیگر زنان
 در االب آن و ،خموپیچ پر درختان از پوشیده: دارد شباهت آلمانی هايرمانتیک

 وارد فضایی چنین در مرد که بارهر. خداوند مسکن: آسمان ،دستدور
 یباق حال همان در و بزند زانو کندمی وادار را او ناپذیرگریز میلی ،شودمی
 . است الهی معجزه یک شاهد گویی تو ،بماند

16 

 در اام هستند فرانسوي هاشناسحشره اکثر. اندشده جمع سالن در زیادي عده
 چکِ  نفر یک جمله از ،شوندمی پیدا هم خارجی نفر چند شانمیان

 وزیر دشای. دارد مهمی پست جدید رژیم در شودمی گفته که ساله چندوشصت
. اشدب مزبور آکادمی با ارتباط در محققی اقلال یا علوم آکادمی گويسخن یا
 جمع ینا فرد ترینجالب بیشکما او ،باشد کاوکنج که آدمی براي حالهربه

 جودو با. )است کمونیسم زوال ازپس جدید تاریخی عصر نماینده چون( است
 یستادها صداوسر پر جمعیت آن وسط تنها کامالً و گیج ،درازش قد آن با او این
 ،دپرسیدن هم سوأل دویکی و کردند سالم اوبه و آمدند جلو مردم اولش. است
 از بعد. رسید آخر به رفتمی انتظار که آن از ترزود خیلی گفتگو بارهر اما
 مگر هم واقعدر. بگویند باید چه نبود معلوم دیگر ،عبارت چند کردن بدلورد
  ؟بزنند همبه که داشتند حرفی چه هاآن

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 
میالن کوندرا  – آهستگی  51 

 هم او. کشاندند خودشان به مربوط مسایل به را صحبت زود خیلی هافرانسوي
» ...اما نم کشور در« گفتن با هم بارچند ،کند همراهی هاآن با کرد سعی البته
 ستندان به ايعالقه کسی شد متوجه کهاین ازبعد ولی ،شد شانصحبت وارد
 و لخت نه( مغموم کمی قیافه با ،ندارد گذردمی چه» ...اما من کشور در« که این
 . کشید کنار را خود) عبوس و بینواقع بلکه ،ناراحت نه

 به جاآن از مرد اما ،اندکرده اجتماع است واقع آن در بار که سالنی در همه
 چیده همکنار مستطیل یک شکل به بلند میز چهار آن در که کنفرانس سالن
 تمام اسامی فهرست که دارد قرار کوچکی میز ،در کنار. رودمی اندشده

 رسدمی نظربه که جوان زنی ،میز کنار در. شده گذاشته آن روي شدگاندعوت
 اسم و کندمی تعظیم اوبه چک محقق. استنشسته ،تنهاست او خود اندازهبه

 چون و کند تکرار را اسمش کندمی خواهش او از باردو زن. گویدمی را خود
 ظرن از را اسامی فهرست ناچاربه بپرسد هم بارسومین براي کندنمی جرأت
 چک محقق. کند برخورد شنیده چهآن شبیه اسمی به تصادفاً شاید تا گذراندمی
 فهرست در را خود اسم ،شودمی خم میز روي ايپدرانه آمیزمحبت حالت با

 . Chechoripsky: دهدمی نشان زن به و کندمی پیدا

  ؟پی شوري سه موسیو! آه ـ

 ! یه يکی_ریپس_خو_چه درستش تلفظ ـ

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

 کوچکی عالمت r و C حرف روي ،داردمیبر است میز روي که را قلمی مرد
 . است 7 عدد شکلبه که گذاردمی

 بارأسفت لحنی با و اندازدمی نگاه مرد به سپس و هاعالمت به ابتدا منشی خانم
 . »!سخته خیلی: «گویدمی

 . است ساده خیلی برعکس ـ

  ؟ساده ـ

  ؟شناسینمی رو هوس یان ـ

 توضیح فوري چک محقق اما اندازدمی نگاهی مدعوین فهرست به منشی
. لوتر اسالف از یکی ،بود کلیسا گراناصالح از او که دونینمی حتماً: «دهدمی
 در )دونینمی حتماً( که دانشگاهی همون ،کردمی تدریس کارل دانشگاه در

 ماالًاحت شما که چیزي اما. شد تأسیس هاآلمانی وسیلهبه رم مقدس سرزمین
. داشته اصالحاتی هم امالء زمینه در حالعین در هوس یان که اینه دونیننمی
 براي ثالًم. کنه ابداع کاراین براي نظیريبی و ساده بسیار روش شد موفق اون
 آلمانی زبان و شهمی استفاده h و c و t حرف سه از فرانسه زبان در »چ« امالء
 فقط ،هوس یان روش برکتبه ما اما. h و c و s و t یعنی داره الزم حرف چهار
 . »باالش 7 شبیه کوچک عالمت همین اضافهبه ،c ،داریم الزم حرف یه
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 ینمدعو فهرست گوشه در و شودمی خم منشی میز روي دیگر باریک محقق
 بعد. C: نشاندمی کوچولو 7 یک هم باالیش و نویسدمی درشت را C حرف
 منشی !»چ: «گویدمی شمرده و بلند خیلی و کندمی نگاه منشی هايچشم توي
 ! »چ: «کندمی تکرار و کندمی نگاه او هايچشم توي خود نوبهبه هم

 ! بود عالی! درسته ـ

 ،ندوننمی چیزي لوتر اصالحات این به راجع مردم که حیف. جالبه خیلی ـ
 . شما کشور در جزبه البته

 هوس انی روش: «گویدمی و زندمی نشنیدن به را خود ،زن اشتباه برابردر محقق
 رارق استفاده مورد روش این هم دیگه کشور یه در. نیس ناشناخته هم چندان
  ؟نه مگه ،کشور کدوم دونینمی حتماً شما و گیرهمی

 ! نه ـ

 ! دیگه لیتوانی ـ

 شاید تا وردآمی فشار اشحافظه به بیهوده و کندمی تکرار را لیتوانی نام منشی
 . است واقع کجا در کشور آن بیاید یادش

 این به قدراین هاچک ما چرا که شینمی متوجه شما حاال. لتونی نیز و ـ
 . نازیممی حروف باالي کوچک هايعالمت

 : کندمی اضافه و زندمی لبخندي مرد
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 ،کوچولو هايعالمت این براي اما داریم رو خیانت جورهمه آمادگی ما ـ
 . بجنگیم خونمون قطره آخرین تا حاضریم

 هامیز از لمتشک مستطیل سمتبه و کندمی تعظیم زن مقابل در دیگر باریک
 نوشته نامی آن روي که هست کوچکی کارت صندلیهر کنار در. رودمی
 ار کارت ،اندازدمی آن به دارکش نگاهی. کندمی پیدا را خود کارت. شده
 ردگیمی باال را آن ،گراغماض حالعیندر ولی محزون لبخندي با و داردمیبر
 . دهدمی نشان منشی به و

 است ورودي در کنار که میزي مقابل در دیگري شناسحشره موقع همان
 گاهن چک محقق به منشی. بگذارد عالمت اسمش کنار منشی تا ایستدمی
 : گویدمی و کندمی

 ! کنین صبر لحظه یه لطفاً ،کیپیچی آقاي ـ

 نگران ،خانم« که بفهماند منشی به تا کندمی اغماض از حاکی حرکتی محقق
 منتظر یزم کنار در خجوالنه حدوديتا و صبورانه. »نیست عجله به نیاز ،نباشید
 االخرهب وقتی و) اندایستاده میز کنار در هم دیگر شناسحشره دو حاال( ماندمی
 و دهدمی نشان او به را کوچک کارت محقق ،شودمی تمام منشی کار
 : گویدمی

  ؟مضحکه چقدر بینیدمی! کنین نگاه ـ
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 : چیست موضوع فهمدنمی اما کندمی نگاه زن

 ! دهش گذاشته کوچولو عالمت تادو اون که جااین ،کیپینیشه موسیو ولی ـ

 بینینب تازه. بکنن شونتهوسر انکرده فراموش. هستن 8 عدد شبیه هااین اما ،بلهـ 
 !   Chêechôripsky! o و e روي! انگذاشته کجا

 ! دارین حق شما! بینممی حاال ـ

 : گویدمی نمایدمی غمگین پیشازبیش که حالتی با محقق

 این آخه. شنمی فراموش هاعالمت این همیشه چرا که کنممی تعجب ـ
 مثل ؟کنیننمی تأیید شما! هستن شاعرانه خیلی 7 عدد شبیه هايعالمت
 . انردهک باز هاشونوبال که هستن هاییکبوتر مثل! پروازن حالدر هايپرنده

  افزایدمی تريمالیم لحن با سپس و

 ! هاپروانه مثل ،باشینداشته دوست اگه یا ـ

 تدرس را اسمش و بردارد را قلم تا شودمی خم میز روي دیگر بار یک آنوقت
 خواهیعذر خواهدمی انگار ،دهدمی انجام زیاد احتیاط با را کار این. بنویسد
 . رودمی ،بزند حرفی کهآنبی همبعد. کند

 رد ناگهان. است قوارهبی عجیب و دراز. رودمی دارد که بیندمی را او منشی
 کی خیالش در. شودمی پیدا مرد به نسبت ايمادرانه محبت احساس زن وجود
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 محقق رس گرد به که بیندمی پروانه یک شکلبه را 7 عدد شبیه کوچولو عالمت
 . نشیندمی او سفید موهاي روي هم باالخره و است پرواز در

 لبخند و گرددمیبر ،رودمی خودش جاي طرفبه که طورهمان چک محقق
 یدنرس تا و دهدمی جواب لبخندي با خود نوبهبه هم او. بیندمی را منشی گرم
 ولی هزدغم هاییلبخند. کندمی تکرار هم دیگر بار سه را کار این ،جایش به

 . کرد توصیف طوراین را چک محقق توانمی! زدهغم غرور! بله. مغرور

 گذاشته اسمش حروف روي غلط هايجا در که هاییعالمت دیدن با او کهاین
  ؟شدمی او غرور باعث عاملی چه اما. است فهم قابل ،شد غمگین بودندشده

 وسطت کشورش اشغال از بعد سال یک: است همین او نامهزندگی اصلی نکته
 بورمج و کردند اخراج شناسیحشره انستیتوي از را او ،)1968 سال در( هاروس
 سال یعنی اشغال دوران پایان تا و کند پیشه را ساختمان کارگري شغل شد

 . )سال بیست نزدیک( ماند باقی شغل این در 1989

 را انکارش دیگر جايهر و اسپانیا ،فرانسه ،آمریکا در انسان هاهزار و هاصد آیا
. شوندنمی غرور دچار اما بینندمی لطمه بابت این از هاآن ؟دهندنمی دست از
 اخراج علت که دلیل اینبه ؟نه هاآن و باشد مغرور تواندمی چک محقق چرا
 . استبوده سیاسی بلکه ،اقتصادي نه کار از او

 کهنای آن و آیدمی پیش دیگري سوأل باز ،باشد طوراین که گیریم ،خوب
 ؟باشدداشته تريکم اهمیت و ارزش باید دارد اقتصادي دلیل که ايحادثه چرا
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 نهکی او از اشرئیس که دهدمی دست از دلیل این به را کارش که کسی چرا
 عقاید تنداش علت به را کارش که کسی ولی باشد شرمنده باید ،گرفته دل به

  ؟است طوراین چرا ؟کند افتخار دارد حق دهدمی دست از سیاسی

 این در ودخ شودمی اخراج کار از اقتصادي دلیل به کسی وقتی که علت اینبه
 که داردن وجود جسارتی ،مسایل با او برخورد شیوه در و نداشته فعالی نقش امر

 . باشد تحسین شایسته

 که دلیل ینا به. نیست چنین واقعدر اما ،بیاید نظربه بدیهی خیلی امر این شاید
 بسیار رژیم روس ارتش کهزمانی ،1968 سال در چک محقق وقتی
 کردهن کاري واقعدر ،شد اخراج کار از ،کرد برقرار کشور در را انگیزينفرت
 بود یتوانست هايبخش ازیکی رئیس او. داد ربط جسارت به را آن بشود که بود
 دهششناخته افراد از ايعده روز یک. نداشت ايعالقه پشه جز چیز هیچ به و

 رگزاريب براي سالنی خواستند او از و ریختند کارش محل دفتر به رژیم مخالف
 کاستوکم بی هاآن رفتار شیوه. بگذارد اختیارشان در سرينیمه جلسه یک

 و آمدند سراغشبه ناگهان قبلی هشدار بدون هاآن: بود اخالقی جودوي
 برخورد این. کردند درست هم تماشاچی کوچک گروه یک خودشان
 راه هن و داشت پس راه نه که داد قرار وضعیتی در را محقق نشده بینیپیش
 دنبالبه ناگواري اتفاقات توانستمی هاآن خواست به مثبت پاسخ. پیش
 در لتحصی امکان از فرزندش سه و دادمی دست از را کارش شاید: باشدداشته
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 هايآدم این به که نداشت کافی جرأت حالعین در. شدندمی محروم دانشگاه
 . بدهد رد خپاس ،کردندمی تفریح او زبونی از داشتند پیشاپیش که پاوسربی

 از ناتوانی و حماقت و جربزگیبی خاطربه را خودش اینکه با  هم، آخر دست
 پس. کرد موافقت و آمد کوتاه ،کردمی سرزنش هاآن فشار برابر در مقاومت

 ودب بزدلی تحصیل از فرزندانش شدن محروم و کار از او اخراج علت واقعدر
 ورمغر قدراین چرا دیگر پس ،بوده قرار این از قضیه اگر حاال. جسارت نه و

  ؟است

 فراموش را مرژی مخالفین به نسبت خود اولیه بیزاري تدریجبه زمان گذشت با او
 و یآزادگ جوریک حساب به را مثبت پاسخ آن که کرد عادت کمکم و کرد
 اینبه. ردبگذا ،بود انزجارش مورد که قدرتی علیه شورش یا ،فردي انگیزه یک
 پا ختاری بزرگ صحنه در که بیندمی کسانی زمره در را خودش حاال ترتیب
 . شود ایجاد غرور او در شودمی باعث امر این به اعتقاد. اندگذاشته

 هازمان تمام در که شماريبی هايدسته همه گفت شودمی آیا صورت این در
 به هک زیرا باشند مغرور توانندمی ،اندداشته شرکت سیاسی هايدرگیري در

  ؟اندنهاده پا تاریخ صحنه

 ناشی واقعیت این از چک محقق غرور: بدهم توضیح را خودم تز باید حاال
 در رستد بلکه ،اهمیتبی زمان یک در نه ،صحنه به او گذاشتنپا که شودمی

 ،تاریخ روشن صحنه. شد روشن ناگهان صحنه که افتاد اتفاق زمانی
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 پرتو در پراگ 1968 سال در. کندمی عرضه را جهان تاریخ هايترینتازه
 از( ار جهان هايترینتازه ،داشتند حضور جاهمه که هاییدوربین و هاافکننور
 اریخت بوسه است هنوز که هنوز چک محقق. کردمی عرضه) آن شکوهمند نوع
 . بالدمی آنبه و کندمی احساس پیشانیش بر را

 مهم اخبار جزو هم عالی سطح در جلسات و تجاري مذاکرات دنیا این در اما
 شوندمی برداريفیلم ،شوندمی روشن که هستند هاییصحنه هم هاآن. هستند

 مشابهی غرور دچار هاآن بازیگران چرا پس ،شودمی صحبت شانبارهدر و
  ؟شوندنمی

 جهان یختار هايترینتازه: کنم اضافه هم را دیگري مختصر توضیح است الزم
 عنو از شد چک محقق سهم که همان درست قضا از و نیستند نوع یک از همه
 . بود آن 5»مند شکوه«

 حالدر انسانی ،صحنه جلوي در که است »ندم شکوه« زمانی تازه خبر یک
 و شود شنیده آتشین سالح رگبار صداي صحنه پشت از ،باشد کشیدنرنج

 هک گفت طوراین توانمی پس. باشد پرواز در او سر باالي در هم عزرائیل
 خیتاری خبر یک در بودن سهیم افتخار داندمی چون است مغرور چک محقق

 نینچ که داندمی خوبیبه او. استشده نصیبش »شکوهمند« نوع از جهانی و

                                                           
 5 Sublime  
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 که هاییانگلیسی و هافرانسوي ،هادانمارکی ،هانروژي تمام از را او ،افتخاري
 .کندمی متمایز دارند حضور سالن آن در

18 

 هايفتهگ به او. کنندمی واگذار بعدي نفر به را خود جاي یکییکی هاسخنران
 ورق نجپ اختیاربی انگشتانش و است خودش نوبت منتظر. دهدنمی گوش هاآن

. کند می لمس ،هستند اشسخنرانی متن حاوي و دارد جیب در که را کاغذي
 او ،تحقیق از دوري سال بیست ازبعد. دارد عرضه براي کمی چیز که داندمی
 کشف هب و بود اشجوانی دوره به متعلق که را کاري خالصه بودتوانسته فقط
 6musca pragensis را هاآن او که شدمی مربوط هاپشه ناشناخته گروه یک
 . نماید آماده ،بودکرده گذارينام

 بلند ،آورد می زبان بر او نام به شبیه ايکلمه برنامه اعالم مسئول شنودمی وقتی
 یستب که جاییبهجا این حین. رودمی سخنران ویژه جایگاه طرفبه و شودمی
 احساساتی: شودمی دچار اينشده بینیپیش وضع به ناگهان ،کشدمی طول ثانیه
 اشینتحس مورد که است کسانی میان در دیگر بار ،سال همهآن ازپس. شودمی

 اساحس هاآن با که محققینی میاندر ؛کنندمی تحسین را او هم هاآن و هستند
 به وقتی. استکرده جدا هاآن از را او سرنوشت دست اما کندمی نزدیکی
 شده هک هم بار یک براي. ننشیند گیردمی تصمیم ،رسدمی سخنران صندلی

                                                           
  .است »پراگی پشه« معنی به 6 
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 یدبگو کارانشهم براي و کند رفتار احساسش مطابق و جوشخود خواهدمی
 . گذردمی چه درونش در که

 را احساساتم جلوي توانمنمی که خواهممی پوزش شما از ،آقایان و هاخانم«
 سال بیست ازپس. کردند گیرمغافل و نداشتم را انتظارش که احساساتی ؛بگیرم
 همان به درست که بزنم حرف کسانی با دیگر بار توانممی حاال ،بودن دور
 روندیم اشتیاقی و شور همان دنبال به و اندیشممی من که اندیشندمی هاییچیز
 . روممی من که

 صدايهب خود عقیده بیان خاطربه صرفاً انسان آن در که آیم می کشوري از من
 رايب مگر. شود محروم ،بود زندگیش معناي و مفهوم چهآن از بود ممکن ،بلند
 هک طورهمان ؟اوست تحقیقی کار جزبه چیزي زندگی مفهوم محقق یک
 تانتابس ازپس ،ما جامعه روشنفکر قشر تمام یعنی ،نفر هزار هاده دانیدمی

 یک من پیش ماه شش همین تا. دادند دست از را خود مشاغل 1968 آمیزفاجعه
 بسیار برعکس! نه ،باشمکرده حقارت احساس کهایننه. بودم ساختمان کارگر
 ما هک فهمیدم و شدم آشنا داشتنیدوست و ساده هاییانسان با ،آموختم هاچیز
 مورد زمینه در بتواند آدم که این. هستیم اقبالیخوش هايآدم هامحقق
 . است اقبالیخوش نوعی ،کند کار اشعالقه

 زیرا ،اندنداشته من همکار ساختمانی کارگران را اقبالی چنین این ،من دوستان
 . باشد بوده کسی عالقه مورد که نیست کاري آهنتیر کشیدن دوشبه
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 آن از گردیبار امروز ،بودشده دریغ من از سال بیست مدتبه که اقبالی و بخت
 این با امیدوارم! گرامی دوستان. کنممی مستیسر احساس لذا و است من

 یک از لحظاتی مثل ،من براي هالحظه این که کنید درك بتوانید توضیحات
 . »است انگیزغم هم کمی من براي جشن این که چندهر ،هستند جشن

. هشد اشک از پر هایشچشم کندمی احساس ،شودمی تمام هایشحرف وقتی
 هربه و بمرت پیري در که افتد می پدرش یادبه و کندمی ناراحتی احساس کمی
 براي راچ کند می فکر خود پیش بعد اما. کردمی گریه و شد می متأثر ايبهانه
 در که یهایآن ؟بروند پیش طبیعی طوربه هااتفاق نگذارد شده که هم بار یک
 ،احساسات ینا در اندتوانسته که کنند افتخار هم خیلی باید اندنشسته سالن این
 . شوند شریک ،کندمی عرضه هاآن به پراگ از ايهدیه همچون او که

 هک جااین به هایشحرف. اندشده احساسات دچار هم جمعیت. نکرده اشتباه او
 یندورب. کندمی زدنکف به شروع و شودمی بلند جا از برك یکهو ،رسدمی

 ،او چهره از. گرددمیبر برك طرفبه بالفاصله) است آماده محل در که(
. شود می برداريفیلم چک محقق از همچنین و زدنشکف حالدر هايدست
 ،جدي هقیاف یا لبخند با ،تند یا کند و شوندمی بلند جا از سالن جمعیت تمام
 آن از کی دانندنمی که است جالب قدرآن برایشان کار این و زنند می کف
 رنظبه قوارهبی که دراز قدرآن ،دراز قد با چک محقق. کشید خواهند دست
 هم درقهمان ،باشد تربیش قدرهر قوارگیبی. ایستاده مقابلشان در ،آید می
 نمی هایشچشم کاسه در دارانهخود هایشاشک دیگر حاال. است ترانگیزرقت
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 و شوندمی سرازیر اشچانه و دهان و بینی رويبه تمام شکوه با بلکه ،درخشند
 کف تربلند و تربلند است ممکن که جایی تا کنند می سعی که ،همکارانش

 . بینندمی را هاآن ،بزنند

 لرزان صداي با چک محقق و کند می فروکش احساسات ابراز باالخره
 تشکر شما همه از قلب صمیم از! گزارمسپاس ،عزیز دوستان: «گویدمی
 که داندمی او. رودمی خودش صندلی طرفبه و کند می تعظیم بعد ،»کنممی
. افتخار آري. افتخار لحظات. هستند زندگیش لحظات ترینبزرگ ،لحظات آن
 ندکمی احساس او. کندمی احساس زیبا و بزرگ را خود او ؟گفت نباید چرا
 نیطوال قدرآن صندلیش تا او فاصله که کندمی آرزو و است تحسین مورد
 .شد نمی تمام هرگز که بودمی

19 

 اگر باشد رتدقیق شاید. بود ساکت ساکت سالن برگشت جایشبه کهوقتی
 توجهم فقط اما محقق. بود حاکم جاآن در سکوت نوع یک ازبیش که بگویم
 طورمانه ،تدریجبه که نشد متوجه او. تأثر از ناشی سکوت: بود هاآن از یکی
 یگرد ي پرده به پرده یک از را سونات ،نامحسوس ايگونهبه صدا کاهش که

 . بودشده یلتبد نامطبوع سکوت نوعیبه ،تأثر از ناشی سکوت ،کندمی منتقل

 دچار ودنب ممکن کسهیچ براي نامش تلفظ که مرد این که بودند فهمیده همه
 يهاپشه بارهدر را اشسخنرانی کرده فراموش که شده شدیدي هیجان چنان
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 ادب ازدور بسیار که دانستندمی همه. کند ایراد ،بودکرده کشف که جدیدي
 برنامه اعالم مسئول. کنند زدگوش را موضوع این بخواهند اگر بود خواهد
 موسیو از من: «وگفت کرد صاف را صدایش باالخره تا ،ماند مردد مدتی
 مهمان به تا دکر طوالنی مکثی رسید که جااین به( کنممی تشکر پیشیکوچه

 اضاتق بعدي سخنران از و... )بیاید یادش او شاید تا ،بدهد دیگري فرصت
 ايهلحظ براي سالن انتهاي از ايخفه خنده صداي. »بیاورند تشریف کنممی

 نه که استشده غرق خود افکار در چنان چک محقق. شکست را سکوت
 یکییکی هاسخنران. شنودمی را خود همکار هايگفته نه و خنده صداي
 مانند هک رسدمی بلژیکی سخنران یک به نوبت کهاین تا روندمی و آیندمی
! داخ واي: آیدمی خودبه ناگهان. هستند هاپشه اشتخصصی زمینه ،وي خود
 رقو پنج آن. بردمی جیب توي را دستش! کند ایراد را اشنطق رفت یادش
 . بیندنمی خواب کهاین بر است محکمی دلیل جیبش توي کاغذ

 چیزي شودمی آیا. کندمی احساس مضحک را خود. شوندمی داغ هایشگونه
 اساحس لحظاتی. بدهد نجات تواندنمی را چیزهیچ که داندمی! نه ؟داد نجات را

! باشدودهب مضحک خوب: دهدمی تسکینش غریبی فکر اما کندمی شرمندگی
 او هک خنديریش! نیست ايگستاخانه یا آورشرم یا منفی چیزهیچ کهاین

 و کندمی تقویت اوست زندگی از جزئی که را غمی فقط شودمی دچارش
 غمِ  زا هرگز غرور! نه! سازدمی ترزیبا و تربزرگ و ترانگیزغم را او سرنوشت
 ! نیست پذیر جدایی چک محقق
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 قاتا در دستبه گیالس که دارند هم فراري افراد تعدادي هاکنفرانس همه
 خسته هاشناسحشره هايحرف شنیدن از که ونسان. شوندمی جمع دیگري
 با حاال ،نیامده جالب چندان نظرشبه هم چک محقق عجیب رفتار و شده

 . استنشسته بار نزدیکی در میزي دور دیگر فراریان

 فتگوییگ وارد غریبه نفر چند با شودمی موفق ،نشستن ساکت مدتی ازپس
 . بشود

 . باشم خشن که خوادمی من از دخترم دوست ـ

 وقتنآ و کندمی کوتاهی مکث بعدش ،گویدمی را جمله این وقتهر پونتوَن
 نسانو. دهندمی گوش او به تريبیش توجه با و شوندمی ساکت همه هاشنونده
 دارند همه که شودمی متوجه و کند تقلید را مکث آن کندمی سعی هم
 با .درخشندمی هایشچشم. گیردمی قلب قوت. خندندمی دل ته از. خندندمی

 متوجه لحظه همان در اما ،بگیرد آرام جمعیت که دهدمی عالمت دستش
 از نفردو مگويبگو از و کنندمی نگاه را میز طرفآن دارند همه که شودمی

 موفق بارهدو ايدقیقه چند ازپس. کنندمی تفریح ايپرنده نام سر بر آقایان
 : برساند هاگوشبه را صدایش شودمی

 . باشم خشن که خوادمی من از دخترم دوست ،گفتممی داشتم ـ
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 مکث وردم در را قبلی اشتباه باراین ونسان و کنندمی گوش اوبه دارند همه حاال
 از را خودش خواهدمی انگار. زند می حرف عجله با ،کندنمی تکرار کردن
 : کند خالص ،دارد را حرفش کردنقطع قصد که کسی شر

 . مهربونم زیادي من ،دونیدمی آخه. باشم خشن تونمنمی من ولی ـ

 به ار دیگران او خنده که بیندمی وقتی اما ،کندمی خندیدن به شروع ونسان
 : گیردمی را حرفش دنباله تريبیش همباز عجله با ،نیانداخته خنده

 ... کنممی دیکته او براي من و آدمی من پیش نویسماشین خانم یه گاهی ـ

 : پرسدمی شده عالقمند موضوع به یکهو که مردي

  ؟نویسهمی کامپیوتر با نویسماشین خانم این ـ

 . بله ـ

  ؟مارکی چه ـ

. یستن مارك همان از مرد کامپیوتر شودمی معلوم. بردمی اسم مارکی از ونسان
 که وتريکامپی ،داشته کامپیوترش با که هاییماجرا به را صحبت موضوع مرد
 بارندچ حتی و خندندمی همه. کشاندمی ،بگذارد او سربهسر کرده عادت انگار
: آوردمی یادبه را خودش قدیمی نظریه ،تأسف با ونسان و. افتندمی قهقهه به
 ،دارد تگیبس او ظاهري شکل به بیشکما فرد یک اقبال که کنندمی فکر همه
! ستا اشتباه. ندارد یا دارد که موهایی به ،قد به ،چهره زیبایی یا زشتی به
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 ازهاند ازبیش و نازك ونسان صداي. کندمی تعیین را چیز همه که صداست
 او و دشونمی جلب کسی توجه ،کندمی زدن حرف به شروع وقتی. است خفه

 یغج دارد کنندمی فکر همه وقتآن. بیاورد فشار صدایش به است مجبور
 قدرآن او بم صداي و زند می حرف آرام خیلی برعکس پونتوَن. کشدمی

 . دهدنمی فرا گوش او جز شخصی به کسهیچ که است قوي و زیبا ،مطبوع

 گروه عضايا باقی و بیاید سمینار به ونسان با بودداده قول او! لعنتی پونتوَن! آه
 زیباست هايحرف اهل تربیش معمول طبق او. زد قولش زیر اما بیاورد هم را
 دیگر طرف از و استشده ناامید استادش از طرفیک از ونسان. عمل تا

 زیمتشع ازقبل چون ،دارد گردن بر او به نسبت ايوظیفه که کندمی احساس
 نامبه که دهمیم تام اختیار توبه من. باشی ما نماینده باید تو: «گفت اوبه پونتوَن
 . »کنی عمل ما مشترك امر براي و ما همه

 افهک دوستان گروه در اما داشت شوخی جنبه تربیش درخواست این البته
 شوخی به چهآن ،معنیبی و پوچ جهان این در که معتقدند واقعاً  همه ،گاسکونی
 . دارد یافتن فعلیت براي را ارزش ترینبیش ،شودمی مطرح

 و بودایستاده زیرك پونتوَن کناردر ماچو چطور که آیدمی یادش ونسان
 میمتص ،خنده آن و خواستدر آن آوريیاد با. خندیدمی باز دهان با چاپلوسانه

 رافاط در که جماعتی درمیان و اندازدمی نظري برشودور به. گیردمی عمل به
 .کندمی جلب را اشتوجه جوانی زن ،پلکندمی بار
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 اب که جوان زن این به نسبت هاآن. اندمالحظهبی واقعاً  هم هاشناسحشره این
 مالز وقتهر و خنددمی موقعبه ،دهد می گوش هایشانحرف به تمام اشتیاق
 . ندارند توجهی ترینکم ،گیردمی خود به جدي قیافه باشد

 البته که ،او محتاطانه رفتار و شناسدنمی را حاضرین از یکهیچ معلوم قرار از
 . است اشنگرانی کردن پنهان براي ،کندنمی جلب را کسی توجه

 رودمی نشسته هاآن با زن که گروهی طرفبه ،شودمی بلند میز پشت از ونسان
 مشغول و کنندمی ترك را بقیه دوآن ،بعد دقایقی. زندمی حرف وي با و

 . نماید می ناپذیرپایان و آسان ابتدا همان از که شوندمی گفتگویی

 ارک هاشناسحشره انجمن رئیس براي و است نویسماشین ،است ژولی زن نام
 براي را استثنایی فرصت این نخواسته و بوده بیکار ظهر ازبعد از. استکرده
 سیارب مقابلشان در را خود او که افرادي میان در بودن و قدیمی قصر آن دیدن

 نهمی تا چون( است کنجکاو بسیار شانبارهدر و کندمی احساس کوچک
 . دهدب دست از ،)باشددیده شناسحشره که بودنیامده پیش وقتهیچ دیروز

 صدایش بیندنمی الزم: است راحت زن حضور در که کندمی احساس ونسان
 هایشانرفح دیگران تا آوردمی ترپایین را صدایش حتی برعکس ،کند بلند را
 و ندنشینمی هم رويبهرو جاآن. بردمی کوچکی میز طرفبه را زن. نشنوند را

 : گویدمی و گذاردمی زن دست روي را دستش ونسان
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 نظرهب. باشه رسا چقدر آدم صداي که این به داره بستگی چیزهمه! دونی می ـ
 . بودنه قیافهخوش از تربیش اهمیتش داشتن رسا صداي من

 . داري قشنگی صداي تو ـ

  ؟گیمی راست ـ

 . گممی راست ،آره ـ

 . نازکه من صداي ولی ـ

 دايص مثل. تیزه و جیغوجیغ. زشته من صداي. خوشاینده که همینه درست ـ
  ؟نه مگه. مونهمی پیر خروس

 تحریک صدات. دارم دوست رو تو صداي من! نه: «گویدمی مالیمت با ونسان
 . »یهصمیمی. است کننده

  ؟کنیمی فکر طوراین جدي ـ

 زود هم تو! خودته مثل درست تو صداي: «گویدمی آهسته و نرم ونسان
 . »!کنیمی تحریک روآدم و شیمی صمیمی

 کنممی فکر. بله: «بردمی لذت ونسان هايحرف کلمهبهکلمه از ژولی
 . »طورههمین

 . »انداحمق همه ،هستن جااون که هاییاون: «گویدمی ونسان
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 . »دقیقاً: «گویدمی و است موافق اشگفته با کامالً ژولی

! نماخود هايبورژوا. بدن نشون خودشونو باید دایم که هستن هاییاون از ـ
 ! احمق مرتیکه ؟دیدي رو برك

 مرئینا او انگار که کردند رفتار طوري زن با هاآن. است نظرهم او با کامالً زن
 لمث و شودمی زن خوشحالی باعث ،باشد هاآن مخالف که نظريهر حاال. است
 ترتنیداشدوست او نظربه ونسان. شودمی گرفته هاآن از انتقامش که است این
 این رفک به مدام هایکیآن مثل که حالسر و شاد ،قیافهخوش مرد یک. آیدمی

 . بدهد نشان خودي که نیست

 : گویدمی ونسان

 ... بریزم همبه حسابی رو جااین خوادمی دلم من ـ

 شدل و زند می لبخندي ژولی! کنند شورش است قرار کهاین مثل! خوب چه
 . کند تشویق را او خواهدمی

 و گذردمی سالن میان از بعد و »بیارم ویسکی یه برات رممی: «گویدمی ونسان
 . رودمی بار طرفبه
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. کندمی اعالم را کنفرانس پایان ،برنامه اجراي مسئول ،احوال همین در
 از هانناگ مجاور سالن و روندمی بیرون کنفرانس تاالر از صداوسر با حاضران
 . شودمی پر جمعیت

 و» ...تأثیر تحت سخت من: «گویدمی و رود می چک محقق سمتبه برك
 رايب مناسب کلمه یافتن چقدر بدهد نشان تا کند می تردید به تظاهر عمداً

 شهادت... . «است دشوار ،کرد ایراد چک محقق که سخنرانی چنان توصیف
 چهنآ بگویم خواهممی. کنیممی فراموش زود چقدر ما. گرفتم قرار شما دادن
 اروپایی ،دیدبو اروپا افتخار شما. کرد متأثر عمیقاً مرا افتاد اتفاق شما کشور در
 مبهمی حرکت دستش به چک محقق. »ندارد کردن افتخار براي دلیلی خود که

 . دهدمی فروتنی از حاکی

 ،شما. گویممی جدي ،نکنید نفسیشکسته ،نه: « دهد می ادامه طوراین برك
 برابر در ايیرانهپیگ مقاومت هایتانبیانیه با کشورتان روشنفکران ،شما همین بله
 سیاريب ما که دادید نشان جسارتی. دادید نشان خودتان از هاکمونیست فشار
 ندارم یابای من و هستید آزادي تشنه که دادید نشان شما. هستیم فاقدش مواقع
 » ...تیراس. بگیریم درس شما وارنمونه طلبیآزادي از باید ما بگویم کهاین از
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 که دهدب خودمانی حالت چنان هایشگفته به کندمی سعی اخیر کلمه اداي با
 زنده سیارب شهري ،است نظیريبی شهر بوداپست: «دارند توافق همبا کامالً  انگار
 . »اروپایی بسیار کنم تأکید خواهممی و

 . »!است پراگ منظورتان: «گویدمی مؤدبانه چک محقق

 به گلتهدس باز که شودمی متوجه برك! لعنتی جغرافیاي این همباز! جغرافیا
 معلوم ،پراگ البته: «بازدنمی رفیقش نزاکتیبی مقابل در را خود ولی داده آب
 هم ورگپترزبسن ،صوفیه ،کراکوف منظورم ولی. بود پراگ منظورم که است
 ظیمع بازداشتگاه یک از تازگیبه که شرقی هايشهر این همه واقعدر. هست
 . »اندشده رها

 ستد از را شانمشاغل هاخیلی که است درست. بازداشتگاه نگویید لطفاً ـ
 . نبودیم بازداشتگاه در ما اما ،دادند

 ،باشدنداشته بازداشتگاه که نبود شرقی هايشهر از یکهیچ! عزیز دوست ـ
 ! کندنمی فرقی ،تمثیلی بازداشتگاه یا واقعی بازداشتگاه حاال

 : گویدمی و کندمی اعتراض دیگر باریک چک محقق

 ازهاندبه پراگ دانیدمی که طورهمان چون ،شرقی هايشهر نگویید لطفاً و ـ
 هاآلمانی توسط چهاردهم قرن در که کارل دانشگاه. است غربی پاریس
 تماً ح که طورهمان. بود رم مقدس امپراتوري دانشگاه نخستین شد تأسیس
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 روشی کرمبت نیز و کلیسا گراصالح و لوتر سلف که هوس یان ،دانیدمی خوب
 . کردمی تدریس جاآن در بود صحیح امالي براي

 دیگر که ،را صحبتش طرف هايحرف دارد اشهمه ؟شده اشچه چک محقق
 وفقم حالهربه که برك اما. کندمی تصحیح ،بروددر کوره از است نزدیک
 ماش کهاین ،عزیز همکار: «گویدمی کند حفظ را صدایش گرم لحن شودمی
 درديهم اساحس ترینبیش فرانسه. باشد خجالتتان باعث نباید آییدمی شرق از
 اطرخبه افتاد اتفاق نوزده قرن در که را مهاجرتی فقط شما. دارد شرق با را

 . »بیاورید

 . نگرفت صورت مهاجرتی ما کشور از نوزده قرن در ـ

 از کنممی غرور احساس واقعاً من ؟ایدکرده فراموش را یویچمیکی پس ـ
 ! کرد انتخاب خود دوم وطن عنوانبه را فرانسه او کهاین

 : کند اعتراض خواهدمی دیگر بار یک چک محقق

 ... که یویچمیکی ولی ـ

 متعال بردارفیلم به دست با. شودمی صحنه وارد ایماکوالتا لحظه همان در
 اوبه خطاب و نشیندمی برك کنار ،زندمی کنار را چک محقق ،دهدمی
 : گویدمی

 ... ،برك آلن ژاك ـ
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 صبر ظهلح یک: «گویدمی و کندمی جابهجا اششانه روي را دوربین ،بردارفیلم
 . »کنین

 : گویدمی بارهدو و اندازدمی نگاهی بردارفیلم به ،شودمی ساکت ایماکوالتا

 ... برك آلن ژاك ـ

23 

 بردارشیلمف و ایماکوالتا به کنفرانس سالن در برك چشم که قبل ساعت یک
 التاایماکو که خشمی حاال اما. بزند فریاد خشم شدت از بود مانده کم ،افتاد
 نظرش به ،کرد ایجاد چک محقق که عصبانیتی برابر در بود شده سببش
 بیگانه نآ دست از بتواند شد باعث ایماکوالتا کهاین از حتی. آیدمی اهمیتبی
 . زندیم هم لبخند بیشکما زن به که است ممنون قدرآن شود خالص گیرایراد

 انیخودم حالت و خوشحالی با و گیردمی قلب قوت او برخورد از ایماکوالتا
 : گویدمی ايمتظاهرانه

 اقض از که ايخانواده ،هاشناسحشره هماییگرد این در شما ،برك آلن ژاكـ 
 سر از را احساسی و شورپر لحظات ،هستید آن از عضوي هم خودتان
 . گیردمی برك دهان جلوي را میکروفون زدن حرف ضمن و ،...گذراندید

 : دهدمی جواب ايمدرسه بچه یک مثل برك
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 رداختنپ جايبه که دارد را چک شناسحشره یک میزبانی افتخار ما جمع. بلهـ 
 حضور از ما همه. بگذراند زندان در را عمرش تمام شده مجبور ،خود کار به
 . شدیم متأثر بسیار جمع این در او

 قتیو که است راهی این. نیست کافی خالیوخشک عالقه ،بودن رقاص براي
 دوبرك تیوق. بیایی بیرون آن از آسانیبه توانینمی دیگر ،گذاشتی پا آن در
 انگیزه. فتر سومالی به برك ،شد برك تحقیر باعث ایدز بیماران با ناهار ازپس
 باید که کردمی احساس او بلکه نبود اندازه ازبیش غرور فقط کار این در او
 ندکمی احساس هم حاال. کند تصحیح ،برداشته رقص در که را غلطی قدم

 ،است کم چیزي میان این در که داندمی. هستند روحبی خیلی هایشحرف
 همینبه رستد. مترقبه غیر اتفاقی یا نشده بینیپیش چیزي ،هیجان و شور کمی
 یم ادامه زدن حرف به طورهمین ،کند تمام را صحبتش کهاین جايبه علت
 : آیدمی سراغش به دارد جالبی فکر کندمی احساس باالخره تا دهد

 اتحادیه تأسیس پیشنهاد ،فرصت این از استفاده با خواهممی من ـ
 . کنم مطرح را چک ـ فرانسوي هايشناسحشره

 جادر و کندمی تعجب زده سرش به فکري چنین یکهو کهاین از هم خودش
 . است بهتر خیلی حالش کندمی احساس

 کردممی صحبت خصوص این در ،خودم چک همکار با داشتم اکنونهم من ـ
 زندگی هگذشت قرن در که ،تبعید در شاعر یک نامبه اتحادیه این کهاین از او و
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 ابدي یدوست سمبل ،نام این که باشد. کرد استقبال شود گذارينام ،کردهمی
 بزرگ سرايغزل این زندگی. یویچمیکی آدام. یویچمیکی: باشد ملت دو میان
 تا گرفته سرودن شعر از ،دهیممی انجام ما چهآن که است این آوریاد

 . است طغیان از مختلفی اشکال همه ،علمی هايفعالیت

: دهد یم ادامه چنین سپس و بیاید حالسر حسابی شودمی باعث »طغیان« کلمه
 کرده اپید شکوهیبا حالت واقعاً دیگر. »است طغیان حال در همواره انسان زیرا«
 لحظاتی براي( کندمی چک محقق به رو. داندمی را نکته این هم خودش و

 دهدمی تکان را سرش که شودمی دیده دوربین کادر در چک محقق تصویر
 ادامه و »؟من دوست نیست طوراین: «گویدمی و) کندمی تأیید دارد که انگار و
 و هاگذشتگیخوداز با. کردید ثابت خود زندگی با را این شما: «دهدمی
 ،است انسان امن شایسته که انسانی که دادید نشان دیگر بار شما. بله. هایتانرنج

 دیگر که رسید زمانی اگر و کند طغیان ستم علیه باید. کند طغیان باید همواره
 و نیطوال قدرآن مکثی ،کند می طوالنی مکث» ...نبود باقی ستمی جهان در
 صداي با پسس. بشود حریفش زمینه این در تواندمی پونتوَن تنها که مؤثر قدرآن

 ،نکرده نانتخابشا خود که ايانسانی شرایط علیه باید گاهآن: «گویدمی آهسته
 . »کند طغیان

 که ،اخیر کلمات این. ایمنکرده انتخابشان خود که ايانسانی شرایط علیه طغیان
 واقعاً . انداختند تعجب به هم را او خود بودند اشالبداههفی سخنرانی اوج

 سطحی به سیاسی سخنران سطح از را وي که کلماتی. بودند زیبایی کلمات
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 مالرو ،اموک تنها: بود کشور سخنوران ترینبزرگ به متعلق که دادندمی ارتقاء
 . بنویسند هاییچیز چنین بودند قادر سارتر یا

 متوقف ار برداريفیلم و کندمی اياشاره بردارفیلم به. است راضی ایماکوالتا
 : گویدمی و رودمی برك طرفبه چک محقق موقع این در. کندمی

 که بدم رتذک خواستممی فقط من اما ،زیبا واقعاً ،بود زیبا بسیار هایتانحرف ـ
 ... یویچمیکی

 وبخ که او. دارد مستی به شبیه حالتی هایشسخنرانی ازبعد همیشه برك
 حنل با ،کندمی قطع را چک محقق حرف ،بگوید خواستهمی چه دانستمی
 : گویدمی بلند صداي با و دارنیش

. بودن شناسحشره یویچمیکی که دانممی خوب شما مثل هم من ،عزیز دوستـ 
 هم ناسشحشره ،شاعر یک که بیاید پیش است ممکن ندرتبه خیلی واقعدر
. است بشریت افتخار باعث شاعر ،نقصی چنین رغمعلی ،حالهردر. باشد

 یعالجناب خود جملهاز و هم ها شناسحشره ،بفرمایید اجازه شما اگر همچنین
 . اندبشریت افتخار موجب

 که وقتی مثل درست. کندمی خالص را همه ،شدید ايخنده انفجار صداي
. ودش آزاد تواندمی سرانجام متراکم بخار و شودمی برداشته بارهیک فشار
 انهیج اثر در ،مرد این که شدند مطمئن هاشناسحشره که موقع همان از واقعدر

 ايهحرف. مردندمی خنده زور از داشتند ،کند سخنرانی کرده فراموش شدید
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 حاال و کرد خالص بودند دچارش که اخالقی محظور از را هاآن برك موذیانه
 . خندندمی آزاد و سرخوش همه

 میاحترا آن پس. پیش راه نه و دارد پس راه نه که کندمی احساس چک محقق
 رايب حاال ؟شد چه دادندمی نشان او به پیش دقیقه دو همین تا همکارانش که
 سینتح فاصله آیا ؟بخندند که دهندمی اجازه خودشان به چطور ؟خندندمی چه
 درديهم حس آیا. )بله ،عزیز دوست ،بله اوه( ؟است کم اندازه این تا تحقیر و

 . )البته ،عزیز دوست ،البته( ؟است اعتماد قابل غیر و ضعیف حد این تا انسان

 نظربه و خنددمی باز دهان با. آیدمی برك طرفبه ایماکوالتا موقع همین در
 : آیدمی مست کمی

 البته. هستم تو طنز عاشق من! اوه! همیشه مثل! ايالعادهفوق تو! برك! برك ـ
 ،برك ؟آدمی یادت رو مدرسه! ايبرده کاربه هم من مورد در رو طنز این
 اشتذنمی که شب پرنده ؟زديمی صدا ایماکوالتا منو که آدمی یادت ،برك
 ،کنیم تدرس فیلم یه تاییدو باید ما! کردمی آشفته رو خوابت که! بخوابی
 کردن رستد حق من فقط که کنیمی تصدیق کامالً تو مطمئنم. تو معرفی براي
 . دارم رو فیلمی چنین

 قمحق با برك گیريدر برکتبه که ايخنده ،هاشناسحشره خنده صداي
 در. افتدمی دوران به سرش و اندازدمی طنین برك گوش در ،شد ممکن چک
 تواندمی و کندمی فراموش را اندیشیدور ،پسنديخود شدت از او حالتی چنین
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 سپ. افتدمی وحشت به هاآن از هم خودش حتی که بزند دست هاییکار به
 اردد را دادنش انجام نیت حاال که کاري خاطربه را او پیشاپیش ما بیایید
 راندیگ چشم ازدور جاییبه را او و گیردمی را ایماکوالتا بازوي. ببخشیم
 در یواش وقتآن. بشنوند را هایشحرف نتوانند فضول هايگوش که بردمی

 شوگم. اتدیوونه هايهمسایه اون با شوگم برو! پتیاره: گویدمی او گوش
 ،من لوحیساده تجسم ،من هايحماقت خاطره ،کابوس ،شبح ،شب پرنده
 ... من جوانی متعفن شاش ،من خاطرات آشغال

 ندکمی فکر. کند باور خواهدنمی شنودمی که را چهآن و کندمی گوش زن
 هب خطاب بلکه ،اوبه خطاب نه شنودمی دارد که وحشتناکی هايچیز این

 خواهدمی ،کند گم رد خواهدمی فقط مرد و شودمی گفته دیگري شخص
 ستنی چیزي ،آوردمی زبانبه مرد چهآن کندمی فکر. بزند گول را حاضرین

 اب توأم و معصومانه لذا ،است عاجز درکشان از او که کلماتی فهرست جز
 : گویدمی احتیاط

 چطور رو هااین من ؟چی براي ؟زنیمی منبه داري رو هاحرف این چی براي ـ
  ؟کنم معنی

. دقیقاً. جور همون دقیقاً. کن شونمعنی گممی من که جور همون درست ـ
 ... شاش رو شاش و آشغال رو آشغال ،کابوس رو کابوس ،پتیاره رو پتیاره
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24 

. اردد نظر زیر را تنفرش مورد شخص ،ایستاده بار کنار که طورهمان ونسان
 يچیز مگوبگو آن از او اما افتاد اتفاق او متريده فاصله در ماجرا آن تمام

 یقاً دق برك کهاین آن و بود مطمئن چیز یک از ونسان این وجود با. نفهمید
 ،معیج هايرسانه دلقک: کردمی توصیفش همیشه پونتوَن که بود طورهمان
 ضورح خاطربه فقط. رقاص یک ،شود دیده باید دائم که کسی ،عوضی آدمی
 به تلویزیونی گرگزارش گروه یک ناگهان که بود جمع این در او

 شیوه و او مراقب ونسان. دلیل همین به صرفاً. بودندشده عالقمند هاشناسحشره
 ستا مراقب ،است دوربین به نگاهش مدت تمام چطور که دیدمی. بود رقصش

 توجه هک باشند موزون قدرآن حرکاتش و بایستد دیگران از ترجلو همیشه که
 یگرد ونسان ،گیردمی را ایماکوالتا بازوي برك وقتی. شود جلب او به همه

 اون يبرا جالب آدم تنها! کنین نگاه: «زندمی  فریاد و رسدمی سربه طاقتش
 رو خارجیش همکار بازوي! اومده تلویزیون طرف از که یهخانمی همین
 خارجی اگه مخصوصاً ،کنهنمی خورد هم تره همکاراش براي اصالً  ،نگرفت
 طشر من. همسرش تنها ،اشمعشوقه تنها: تلویزیونه اون ارباب تنها. باشن
 از ترهعرضبی آدمی دنیا توي. بندممی شرط ،نداره ايدیگه همسر که بندممی
 بر او زشت و ضعیف صداي باراین که است عجیب. »!نداره وجود اون
 تدافمی اتفاق گاه واقعدر. شنوندمی را آن همه و کندمی غلبه دیگر هايصدا
 داریشن کلمات که است زمانی آن و شود شنیده هم صدا ترینضعیف حتی که
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 ،زندیم نیش ،آیدمی هیجانبه. کندمی تشریح را نظراتش ونسان. شوندمی ادا
 ،شکالم فصاحت از راضی و زندمی حرف فرشته با او پیمان و رقاص بارهدر
 باال انآسم سمتبه نردبانی با دارد انگار کهطوري ،افزایدمی اغراق بر دمبهدم
 دهدمی گوش او به صبورانه ،دارد تن به شلواروکت که عینکی جوانی. رودمی
 وقتی. دارد نظر زیر دقت با را او ،باشد نشسته کمین در که شکارچی مثل و

 : گویدمی او ،کشدمی ته آوریشزبان ونسان

 خودمون کنیممی زندگی اون در که رو زمانی تونیمنمی ما ،عزیز آقاي ـ
 این پسایناز. کنیممی زندگی تلویزیون دوربین نگاه زیر ما همه. کنیم انتخاب
 هايشمچ برابر در ،جنگیم حال در وقتی حتی. انسانه زندگی شرایط جزو دیگه
 به ،کنیم اعتراض افتهمی که هاییاتفاق به خوایممی وقتی. جنگیممی دوربین
 که عریفیت اون با. بشنون صدامونو دیگران تا داریم احتیاج تلویزیون دوربین
 مبگ طوراین خواممی حتی من. هستیم رقاص ما همه واقعدر ،کردین ارائه شما
 خشینبب منو امیدوارم عزیز آقاي. جنگ از فراري یا ،هستیم رقاص یا ما همه که
. برگردین گذشته به پس. متأسفین رهمی پیش به زمان کهاین از شما انگار ولی
 کنینمی اعتراض هاکلیسا وجود به هم موقع اون البد ولی. دوازدهم قرن به مثالً
 به! دینبرگر اون از تردور گذشته به. دینمی نسبت نو بربریت به رو هااون و

 تهدید رو شما که نداره وجود نوي چیز ترینکم دیگه جااون! هاعنتر دوران
 . هارعنت برین بهشت توي ،هستین مقلدتون نوعانهم بین شما جااون ،کنه
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 ايحمله براي زتیوتند پاسخی نتواند آدم که نیست این از ترآمیزتحقیر چیزهیچ
 ،هاخندشری مقابل در و بدهد که ندارد جوابی ونسان. کند پیدا تیزوتند چنین
 آیدمی یادش ناگهان اما کند فرار کجا به داندنمی. رودمی در میدان از دالنهبز
 آن هب اصالً و دارد دست در که را گیالسی محتوي. است منتظرش ژولی که
 گیالس دو و گذاردمی پیشخوان روي را گیالس و کشدمی سر ،نزده لب

 . ژولی براي یکی و خودش براي یکی ،گیردمی دیگر ویسکی

25  

 او و خلیده روحش در خاري مانند داشت تنبه شلواروکت که مردي تصویر
 زن کی است قرار وضعیتی چنین در کهاین. ندارد خالصی تصویر آن دست از
 شآزار که خاري این با راستی. شودمی عذابش مایه تربیش ،کند اغوا هم را
  ؟بیایدبر زن کردن اغوا عهده از تواندمی چطور ،دهدمی

 دیگه کردم فکر ؟رفتی کجا: پرسدمی و شودمی او حالت متوجه زن
 . گذاريمی تنها جااین منو و گردينمیبر

 دهندهآزار چندان دیگر خار. شده عالقمند اوبه زن که شودمی متوجه ونسان
 : است مشکوك چنانهم زن اما باشد روخوش کندمی سعی. نیست

  ؟کردي برخورد آشنایی با. نیستی قبل دقیقه چند مثل تو! دیگه کن بس ـ

 ! نه! نه ـ
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 این که آزادي کامالً بري اون پیش خوايمی اگه! دیدي رو زنی! چرا! چرا ـ
 تونممی ،شناختمنمی رو تو اصالً پیش ساعت نیم همین تا که من. بکنی رو کار
 . باشمنداشته کاري تو با هم این ازبعد

 میغ اندازهبه مرهمی هیچ مرد یک براي و است غمگین بسیار آیدمی نظربه
 . نیست بخششفا ،انگیختهبر زن یک در او که

. کنه عواد خواستمی دلش که بود نفر یه. نیس میون در زنی پاي ،کن باور نه ـ
 . بس و بود همین. شد حرفم هاشبا که تحمل قابلغیر احمق یه

 نوازش صداقتی و محبت چنان با را ژولی گونه جمالت این گفتن ازپس
 . رودمی بین از او شک که کندمی

 . هستی دیگه جور یه تو حالاین با ،ونسان ولی ـ

 خواهدمی او. بروند بار کنار به همبا که خواهدمی زن از و »بیا: «گویدمی ونسان
 با وشپشیک آقاي. بکشد بیرون روحش از را خار ،فراوان ویسکیِ کمکبه
 همراهش هم دیگر نفر چند و جاستآن هنوز ،اشجلیقه و شلواروکت آن

 ار ونسان رفتهرفته که ،ژولی حضور. نیست زنی هیچ او برودور. هستند
 سفارش یگرد ویسکی گیالس دو. است ونسان سودبه ،یابدمی ترداشتنیدوست
 طرفبه بعد. کشدمی سر الجرعه را دیگري و دهدمی ژولی به را یکی. دهدمی
 و شلواروکت که عینکی احمق اون! جاستاون: «گویدمی و شودمی خم زن

 . »پوشیده جلیقه
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 ! يبذار بهش هم سگ محل که نداره روارزشش مرتیکه این ،ونسان ولی ؟اونـ 

 تو هخای ،کیربی مرتیکه. گذاشتن کونش جوريبد اونو ،گیمی راست ـ
 ! نداره تنبونش

 تربکس را شکستش بار ژولی حضور که کندمی فکر خودش پیش ونسان
 ،اشتگذ پیروزي را اسمش بشود واقعاً که چیزي آن ،واقعی پیروزي. کندمی
 زا عاري آمیزيفاجعه طوربه که ،هاشناسحشره جمع این در آدم که است این

 . کند تور را زنی زود بتواند ،است اروتیسم

 و شد تموم. مزخرف ،مزخرف ،مزخرف آدم یه: «گویدمی دیگربار ژولی
 . »رفت

 خُل ناو مثل ،کنم تلف وقت براش این از تربیش هم من اگه. گیمی راست ـ
 .هستم

 هايلب ،همه چشم جلوي ،بار کنار در جاهمان ونسان هاحرف این گفتن ازپس
 . بوسدمی را ژولی

 . است هاآن بوسه اولین این

 و دایستنمی ،زنندمی دوري ،روندمی پارك به و کنندمی ترك را سالن دوآن
 آن يرو و رسندمی هاچمن میان در نیمکتی به. بوسندمی را دیگریک بارهدو
 اما اندشده مجذوب دوهر. آیدمی امواج غرش صداي دور از. نشینندمی
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 هايشب رودخانه ،»ت« مادام رودخانه: دانممی من. چیزچه مجذوب دانندنمی
 ارانگ. دارد خردمندانه پیامی ونسان براي هالذت سده ،زمان قعر از. او عاشقانه

 : گویدمی که است دریافته را پیام او

. دادنمی ترتیب گروهی بازيعشق مجالس ،این مثل هاییقصر توي ،هاقدیم ـ
 رو 7»زنان پذیرایی اتاق در فلسفه. «ساددو مارکی زمان. هژدهه قرن منظورم
  ؟خوندي

 . نه ـ

 بازيقعش حین زن دو و مرد دو. دممی امانت تو به رو کتاب. بخونی باید حتماًـ 
 . کننمی صحبت همبا گروهی

 ! عجب ـ

 . کننمی بازيعشق همبا زمانهم همه و هستن لخت نفر چهار هر ـ

 ! عجب ـ

  ؟نه مگه ،آدمی خوشت ـ

 . دونمنمی ـ

                                                           
 7 La Philosophie dans le boudoir  
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 بسیار نمونه ،جوابی چنین. »نه« گویدنمی واقعدر ،»دونمنمی« گویدمی او وقتی
 . است داشتنیدوست حجبی با توأم ،تحسین قابل گوییرك از خوبی

 را آن ،دکر غلبه درد به توانمی. نیست آسانی چندان کار خار کشیدن بیرون
 و نجر محتاج خود بستن کاربه را هاشیوه این اما ،گرفت اشدیدهنا یا ،زدپس
 مجالس و ساد بارهدر اشتیاقوشور با قدراین ونسان کهاین. است بسیار تالش
 مرد آن توهین کردن فراموش نیتبه تربیش زندمی حرف او گروهی بازيعشق
 . خطرناك هايماجرا به ژولی کشاندن منظوربه ترکم و است عوضی

 ! دونیمی خوب هم خیلی! چرا ـ

 . بوسدمی و گیردمی آغوش در را ژولی هاحرف این گفتن ازبعد ونسان

 ! آدمی خوشت که دونیمی خوب ـ

 سفهفل« نظیربی کتاب از بسیاري هايصحنه و هاجمله خواهدمی دلش ونسان
 . کند نقل را »زنان پذیرایی اتاق در

 البالي از ماه کامل قرص. دهندمی ادامه زدن قدم به و شوندمی بلند جا از
 اگهانن و کندمی نگاه ژولی به ونسان. کندمی نماییخود درختان برگوشاخ
 داپی ايافسانه زیبایی جوان زن ،پریدهرنگ نور در: شودمی مسحور سخت
 است زیبایی از دیگري نوع این. شودمی زدهحیرت او زیبایی از مرد. استکرده
 و خوردهندست ،شکننده ،ویژه زیبایی نوعی. بود نشده اشمتوجه ابتدا او که
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 کون سوراخ ،چرا داندنمی هم خودش حتی و ،لحظه همان در. نایافتنیدست
 گیردیم شکل هیچ از ناگهان تصویر این. بیندمی هایشچشم برابر در را ژولی
 آن برکت به! بخشنجات کون سوراخ. بشود خالص آن از تواندنمی ونسان و

 از ههمیش براي داشت تنبه شلواروکت که عوضی مرد ،)!باالخره آه( باالخره
 اشعهده از ویسکی گیالس همهآن که را کاري. شودمی زدوده ذهنش

 ونسان. دهدمی انجام زدن همبه چشم یک در کون سوراخ یک ،بود نیامدهبر
 ،کندمی نوازش را هایشپستان ،بوسدمی را او ،کشدمی آغوش در را ژولی
 ،مدت تمام در حالعین در و کندمی تحسین را او ايافسانه و ناب زیبایی
 لشد چیزهر ازبیش. بیندمی خود مقابل در را او کون سوراخ ثابت تصویر
 ونتک سوراخ به اما کنممی نوازش رو تو پستون من: «بگوید او به خواهدمی
 چههر. دبیاور زبان به را آن نیست قادر. بگوید تواندنمی ولی. »کنممی فکر
 ترشفاف ،تررنگپریده را ژولی قدر همان ،کندمی فکر کون سوراخ به تربیش
 لندب صدايبه ،دارد سر در را چهآن تواندنمی هنوز ولی بیندمی تروشپري و

  .بگوید

26 

 این در که بینممی را نفر دو. امایستاده باز پنجره کنار در من و است خواب ورا
 . زنندمی قدم پارك در مهتابی شب
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. گردممیبر تختش طرفبه. شودمی ترتند و تند ورا هايکشیدننفس ناگهان
 ابوسک دچار که بودمندیده وقتهیچ. بزند فریاد که است دمیوحال بینممی
  ؟افتدمی دارد اتفاقاتی چه قصر این در! بشود

 بعد. کندمی نگاهم زدهوحشت و گشاده چشمانی با. کنممی بیدارش
 تو ،تله همین در من: «گویدمی دارتب هايآدم به شبیه حالتی در ،بریدهبریده
. کرد حمله طرفمبه و شد پیداش دور از مردي دفعهیه. بودم دراز راهروي یه

 داشت ؟شهمی باورت و کرد زدنداد به شروع که بود من متريده نزدیکاي
 چک هک یویچمیکی: گفتمی تهوسربی هايجمله! زدمی حرف چکی زبانبه

 ترنزدیک شاکننده تهدید حالت همان با بعد! است لهستانی یویچمیکی! نیست
 . »کردي بیدارم تو که نداشت فاصله من با تربیش متري چند. اومد

 . »شدي من تخیالت قربانی تو! خواممی معذرت: «گویممی او به

  ؟چطور ـ

 زخرفمم حد ازبیش هاينوشته که بوده آشغالی سطل تو هايرؤیا کهاین مثل ـ
 . امریخته توش را

  ؟داستان یه ؟توست سر توي هاییفکر چه ـ

 : گویدمی او و دهممی تکان تأیید عالمتبه را سرم
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 حرف مهکل یک حتی که نوشت خواهی داستانی روزیه که ايگفته هابار تو ـ
 فقط ؟رسیده وقتش نکنه. شخصی لذت براي چرندیاتی. باشهنداشته جدي
 ! کن احتیاط که بدم هشدار تو به خواممی

 : گویدمی او و دهممی تکان تربیش همباز را سرم

 همین انگار. هست گوشم توي هنوز صداش ؟گفت چی مادرت آدمی یادت ـ
 ور منظورت کسهیچ! نکن شوخی چیزهمه با قدراین! میالنکو: «بود دیروز
 یادت. »شنمی بیزار تو از مردم و رنجونیمی خودت از رو همه. فهمهنمی
  ؟آدمی

 . بله ـ

 ییعن نبودن جدي. کردمی حفاظت رو تو بودن جدي. کنممی اخطار توبه ـ
 رتمنتظ هاگرگ که دونیمی خوب و. وایستادن هاگرگ جلوي برهنه و لخت
 ... هستن

27 

 شکستهدل و باختهروحیه. آیدمی خود اطاق به چک محقق احوال همین در
 وششگ در هنوز شد شنیده برك هايطعنه دنبالبه که هاییخنده صداي. است
 مینه به واقعاً آیا: مانده باقی نشدهحل برایش معما یک هنوز. است اندازطنین

  ؟داد موضع تغییر تحقیر به تحسین از توانمی سادگی
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 رب »جهان شکوهمند تاریخی خبر« که ايبوسه آن شد چه پس پرسممی من
  ؟بودزده او پیشانی

 اشتباه دچار نکته این بارهدر غالباً ،دارند کاروسر تازه هايخبر با که کسانی
 ایقدق نخستین در فقط تاریخ بازي هايصحنه که دانندنمی هاآن. شوندمی

 یک رد فقط بلکه ،اتفاق مدت طول تمام در نه ،تازه خبر یک. شوندمی روشن
 . است تازه ،اتفاق شروع در درست ،کوتاه زمان

 شانسرنوشت اشتیاق با تلویزیون تماشاگر هامیلیون که سومالیایی کودکان آیا
 وريکش آیا ؟ترالغر یا اندشده ترچاق ؟میرندنمی دیگر ،کردندمی دنبال را
 وجود وقتهیچ کشوري چنین اصالً  ؟دارد وجود هنوز سومالی نامبه

  ؟باشد ساختگی نام یک فقط سومالی شاید ؟استداشته

 کنسرتی در که ماندمی این به شودمی زده حرف معاصر تاریخ از که طوري
 نتهام ،شود اجرا همسر پشت بتهوون موسیقی قطعه هشتوسیوصد ،بزرگ
 تکرار پیپیا سال ده کنسرتی چنین اگر. شود نواخته شاناول میزان هشت فقط
 یعنی. شد خواهد منجر قطعه هر از نت نخستین نواختن به سرانجام ،شود

 ازپس. سازندمی را ملودي یک که نت هشتوسیوصد شودمی کنسرت
 به شبیه ،زیر و دارکش نواي یک در بتهوون موسیقی تمام ،سال بیست گذشت

 ،شنیدیم شدنش کر روز نخستین در او که ناپذیرپایان و زیر بسیار نواي آن
 . شد خواهد خالصه
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 ،خود تسکین براي انگار و زندمی پاودست ناخوش افکار در چک محقق
 ،تمانساخ کارگر عنوانبه اشقهرمانانه کار روزگار از که آیدمی یادش ناگهان
 باقی برایش ملموس و مشخص یادگاري ،کنند فراموش خواهندمی همه که
 . توانپر هايماهیچه: مانده

 که دارد اطمینان او چون بنددمی نقش اشچهره بر مندانهرضایت لبخندي
 . ندارند او مانند عضالتی کنفرانس در کنندگانشرکت از کدامهیچ

 حالسر را او واقعاً آورخنده ظاهربه فکر این اما ،نکنید یا کنید باور خواهیدمی
 شنا و کشدمی دراز شکم به زمین روي و اندازدمی کناريبه را کتش. آوردمی
 . است راضی خودش از حاال و رودمی شنا بار ششوبیست. رودمی

 دنش تمام ازبعد ،همکارش ساختمانی کارگران و او که آوردمی یادبه را زمانی
 ار راستش. کردندمی تنیآب کار محل پشت در گیريآب در ،روزانه کار

 قصر آن در امروزش از ترمندسعادت مراتببه را خود زمان آن در او بخواهید
 . داشتند دوستش و زدندمی صدا اینشتین را او هاکارگر. کردمی احساس

 ،هست رشفک بودن احمقانه متوجه البته( زندمی سرشبه احمقانه فکري ناگهان
 هتل زیباي استخر در و برود کهاین آن و) آیدمی خوشش آن از حالاین با

 خود نبد خواهدمی دلش ،عریان پسنديخود نیز و خوشحالی با. کند شنا کمی
 مه گريموذي از پر حالعین در که فرهنگ با و باال سطح کشور این در را

 هک پراگ از خوشبختانه. دهد نشان اندام الغر روشنفکران این به ،هست
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 را مایو. است آورده همراه) دارد خود با همیشه که( را مایویش ،آمدمی
 خم را هایشبازو. کندمی تماشا را خود برهنهنیم بدن آینه در و پوشدمی
 بخواد کسی اگه: «گویدمی خودشبا. شوندمی برجسته هایشماهیچه و کندمی
 شهنمی دیگه که رو اینا ،گهمی چی رو هاماهیچه این ،بشه من گذشته منکر
 به و گرددمی استخر دور به که کندمی مجسم را خود هیکل. »زد زیرش

 و ،جسمانی کمال: دارد وجود اساسی ارزش یک که دهدمی نشان هافرانسوي
 ايبهره ترینکم آن از هاآن کهآن حال ،بالدمی خود به کمال این داشتن از او

 نچندا هتل هايراهرو از شدن رد برهنه نیمه که کندمی فکر بعد. اندنبرده
 رفتن رهنهبپا ؟چی هاپا پس. کندمی تن به بلوزي که است این ،نیست مناسب

 متصمی باالخره. داشتن پابه کفش که آیدمی عجیب قدرهمان نظرش به
 که اییهلباس و خودش به آینه در دیگر بار. کند پابه جوراب فقط گیردمی
 به اعتماد و آمیزدمی همدر غرورش با او غم دیگر بار. کندمی نگاه دارد تنبه

 . یابدمی باز را نفسش

28 

 مثال عنوانبه. برد کاربه همدیگري هاينام برایش توانمی. کون سوراخ
 هايوراخس براي او که شعري از. بدن سوراخ نهمین گفت آپولینر مانند توانمی
 11 در نخستین روایت. دارد وجود مختلف روایت دو سروده زن بدن گانهنه
 را دوم روایت. شد فرستاده لو اشمعشوقه به سنگر از اينامه در 1915 می ماه
. ادفرست مادلن دیگرش معشوقه به محل همان از سال همان دسامبر 21 تاریخبه او
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 اما ،تهرف کاربه متفاوتی تصاویر گرچه هستند زیبا دوهر که اشعار این در
 بدن هايسوراخ از یکی به شعر هايبند از یکهر یعنی ،است یکی ساختمان
 ،دوم گوش ،گوش یک ،دوم چشم ،چشم یک: شده داده اختصاص محبوب
 ول براي که شعري در سپس و دهان ،بینی چپ سوراخ ،بینی راست سوراخ
 ،یگرد شعر در اما. فرج ،نهم سوراخ گاهآن و »گاهنشیمن سوراخ« شده فرستاده

 جاهبجا جالبی طرزبه هاسوراخ شعر آخر در ،شد فرستاده مادلن براي کهآن
 شایشیگ که کون سوراخ و کندمی پیدا تنزل ششم جایگاه به فرج. شوندمی
 بسی« عنوانبه و داراست را نهم مقام ،است »مروارید کوه دو« میان در

 رأتج کسهیچ که هاییبازيشعبده« سويبه دري ،»هایکیآن از ترآمیزاسرار
 . شودمی وصف »برین دریچه« و »بگوید سخن شانبارهدر ندارد

 چهار. کنممی فکر شعر دو بین زمانی اختالف روز دو و ماه چهار آنبه من
 کهاین تا دبو شهوانی تخیالت در غرق و بودنشسته سنگر در آپولینر که ماهی
 ايج چنان کون سوراخ که کرد کشف ناگهان و آمد پدید دیدش در تغییري
. استدهش متمرکز آن در برهنگی ايهسته انرژي تمام که است انگیزيشگفت
 ،)؟دبشو منکرش کندمی جرأت کسی مگر( دارد اهمیت فرج که است مسلم
 ،شدهنديبطبقه ،شدهثبت است اينقطه. دارد رسمی جنبه تربیش آن اهمیت اما

 شده تجلیل ،شده بازرسی ،شده آزمایش ،شده تشریح ،شده تفسیر ،شده کنترل
. است قالوقیل پر بشریت برخورد محل که است شلوغی تقاطع فرج. ستوده و

 هااحمق فقط. گذرندمی آن از دیگري ازپس یکی هانسل که است تونلی
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 ،است جا »ترینعمومی« واقعدر که ،جایی چنین که کنند باور است ممکن
 که است ممنوع قدرآن که ،محرمانه واقعاً جاي تنها. باشد محرمانه تواندمی
 هدریچ. است کون سوراخ ،گردانندمی بر رو آن از هم پورنو هايفیلم حتی
 هک آسمانی زیر. است ترنهانی و ترآمیزاسرار همه از که رو آن از برین. برین
 ،برسد یبینش چنین به آپولینر تا کشید طول ماه چهار ،باریدمی گلوله آن از
 نآ در که ،مهتاب در ژولی با زدنقدم بار یک تنها ونسان براي کهحالیدر

 . ببرد پی نکته همانبه تا بود کافی ،بودشده شفاف انگار ژولی

29 

 را آن و باشدداشته گفتن براي حرف یک فقط انسان که است سخت چقدر
 و بیاورد نزبابه را »کون سوراخ« نتوانست وقتهیچ ونسان. کند بیان نتواند هم
 اهنگ آسمان به. استکرده الل را او که است بندي دهان ناگفته حرف این
 را نگاهش گویا آسمان. گرددمی کمک پی در جاآن که انگار. کندمی
 : داردمی ارزانی شعر طبع اوبه و خواندمی

 ! آسمونه میون در کونی سوراخ مثل ماه! کن نگاه ـ

 ربانمه و شفاف ژولی. کندمی نگاه ژولی به حرف این گفتن ازپس ونسان
 که است آماده پیش ساعت یک از او چون ،»آره: «گویدمی و زندمی لبخند
 . کند تحسین آیدمی بیرون ونسان دهان از که را چههر
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 کی مثل ژولی. بشنود تربیش باز خواهدمی دلش و شنودمی را »آره« ونسان
. »نکو سوراخ« بگوید هم او که خواهدمی دلش ونسان و است محجوب فرشته
 رچقد که آه! ببیند آوردمی زبان بر را آن کهوقتی را او دهان خواهدمی دلش
 :کن تکرار گویممی من چههر بگوید او به خواهدمی دلش! خواهدمی دلش
 رگی به عوضدر. کندنمی جرأت اما ،کون سوراخ ،کون سوراخ ،کون سوراخ
 یکون سوراخ همان: «شودمی غرق خود استعاره در و افتدمی سنجیده کلمات
 عدب. »سازدمی روشن را جهان هايروده و تابدمیبر پریدهرنگ نوري آن از که
 کون خسورا سويبه! پیشبه: «گویدمی و کندمی اشاره ماه طرفبه دستش با

 . »ابدیت

: نمک خودداري توانمنمی ونسان سراییبدیهه بارهدر مختصري نظر اظهار از من
 خود زدیکن رابطه خواهدمی ،کون سوراخ به نسبت اشعلنی شیفتگی این با او
 او هک جاآن از اما. بدهد نشان هانیستلیبرتی گروه تمام و ساد ،هژده قرن با را

 دیگر میراثی از ،دهد نشان آزادانه کامالً را شیفتگی این تا ندارد کافی قدرت
 دارد بعدي رنق در ریشه که ،متضاد گفت بشود شاید حتی یا متفاوت کلیبه و

 مگر را خود نیستیلیبرتی زیباي شیفتگی او کهاین خالصه. گیردمی کمک
 را نیستیتیلیبر روح او کار این با. کند بیان تواندنمی استعاره یا شعر کمکبه

 نآسما در و گیردمیوا زن بدن از را کون سوراخ و کندمی شاعرانه روح فداي
 . نشاندمی
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 دشمچن که من. است دشوار و انگیزتأسف چقدر جاییبهجا این دیدن که آخ
 رهشی به که مگسی مثل درست او. کنم دنبال را ونسان راه این در شودمی

 بار یک. ودشمی گرفتار و افتدمی دامبه خود استعاره این در ،بچسبد چسبناك
 اوندخد عکاسی دوربین چشم مانند آسمان کون سوراخ: «زندمی فریاد دیگر
 . »است

 ازبیش نباید دیگر ونسان شاعرانه هايپالوپرت که شودمی متوجه انگار ژولی
 ناورش نور در ،عظیم هايپنجره حصار در که سالن به پس کند پیدا ادامه این
 همه اًتقریب دیگه: «گویدمی و کندمی قطع را او گفته ،کندمی اشاره است
 . »انرفته

 آن. اندندهنما باقی نفر چند ازبیش میز دور. بله. گردندمیبر ساختمان داخل به
 انونس براي چنان او غیبت اما. شده ناپدید هم پوششلواروکت عوضی مرد

 هايخنده دنبالشبه و او موذي و سرد صداي دیگر بار که است محسوس
 طورآن چرا آخر. کندمی شرمندگی احساس دیگر بار. شنودمی را دوستانش

 از را رفک آن کندمی سعی ؟کرد سکوت انگیزترحم شکل آن به چرا ؟زد جا
 همه: «فتگ مرد که شنودمی دیگر باریک. شودنمی موفق اما کند بیرون سرش
 رایطش جزو این پساین از. کنیممی زندگی تلویزیون دوربین نگاه زیر ما

 . »...انسانه زندگی
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! یبعج چقدر. شودمی جمله دو این گرفتار پاك و کندمی فراموش را ژولی او
 دخو ونسان که است فکري همان به شبیه خیلی عوضی مرد آن استدالل

 ختالفا یک مورد در باشد بنا اگر: «کرد مطرح پونتوَن با بحث در تازگیبه
 ونبد بیاییبر عهده از زمانه این در توانست خواهی چطور ،بدهی نظر علنی
 . »؟بیایی نظربه رقاص یا بشوي رقاص خودت کهآن

 قدرآن وا نفسبه اعتماد شد باعث پوششیک مرد آن که بود علت همینبه آیا
 ملهح امکان که بود نزدیک ونسان به قدرآن وي هايگفته آیا ؟شود ضعیف

 هب ما همه و هستیم دام یک گرفتار ما همه آیا ؟کرد سلب ونسان از را او به
 بدیلت ايصحنه به ناگهان به پایمان زیر جهان کهاین از حیرتیم در سانیک
 مرد نآ با ونسان فکر طرز حقیقت در آیا پس ؟ندارد خروجی راه هیچ که شده

  ؟ندارد چندانی تفاوت عوضی

 آن ،ندکمی تحقیر را برك ونسان! ندارد امکان چیزي چنین. است بس دیگر
 ردم آن که هاییتفسیر همه به او تحقیر و کندمی تحقیر هم را عوضی مرد

 ایهم که را چیزي تا آوردمی فشار خودش به. چربدمی ،بدهد ارائه است ممکن
 مثل اهآن. کندمی کشف عاقبت کهاین تا ،بیابد است هاآن از خودش تمایز
 ،دهش تحمیل ایشان به انسانی شرایط عنوانبه که چههر از ،بختبد هايگدا

 در. اندراضی خود بودن رقاص از که هستند هاییرقاص. شوندمی خوشحال
 خواهدمی باز ،ندارد وجود گریزي راه داندمی چهگر ،ونسان کهحالی

 بایدمی که را جوابی بارهیک وقتآن. کند اعالم را جهان این با اشناسازگاري
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 زندگی اگر: «کندمی پیدا دادمی پوششیک مردك آن تحویل موقعهمان
 شورش آن علیه من ،شده ما زندگی جزو تلویزیون دوربین مقابل در کردن
 . »!امنکرده انتخاب من رو زندگی جوراین چون کنممی

 ايهکلم بدون و شودمی خم ژولی طرفبه پس! است همین درست پاسخ ،بله
 رایطش اون علیه که اینه مونده باقی ما براي که راهی تنها: «گویدمی توضیح
 . »کنیم شورش ،ایمنکرده انتخابشون خودمون که انسانی

 مه گفته این و کرده عادت ونسان هايگوییپراکنده به دیگر که ژولی
: گویدمی زدههیجان صداي با جواب در ،آیدمی جالب خیلی نظرشبه
 ،باشدکرده لبریز جوشانی انرژي از را او شورش کلمه که انگار و »یهبدیهی«

 . »تو اتاق توي باال بریم تاییدو بیا: «گویدمی

 و کندمی نگاه ژولی به. رودمی بیرون ونسان فکر از عوضی مرد آن دیگر بار
 . شودمی زدهشگفت آورده زبان بر اکنونهم او چهآن از

 ژولی که کسانی از نفر چند هنوز. است زدهحیرت قدرهمان هم ژولی خود
 با هاآن. اندایستاده بار کنار ،بود نشسته شانجمع در ونسان با آشنایی ازپیش
 شدهتوهین را خود ژولی. ندارد وجود او انگار که کردند رفتار طوري وي

. یابدمی ناپذیرآسیب و قوي بسیار شانمقابل در را خود حاال اما. کرد احساس
 اراده و خواست برکت به ژولی. نیست تأثیرشان تحت وجههیچبه دیگر او

 را خود او. دارد پیش در عاشقانه شبی ،خودش جسارت برکت به ،خودش
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 حساسا اندایستاده جاآن که هاییآن از ترقوي خیلی و اقبالخوش ،غنی بسیار
. »!نهست کیر بی هااین همه: «گویدمی ونسان گوش در آهسته ژولی. کندمی
 با کندمی تکرارش او که حاال و بود زده قبالً ونسان را حرف این که داندمی
 . هستم تو مال فقط و تو مال من بفهماند مرد به که است نیت این

 بصاح تواندمی او حاال. شودمی منفجر خوشحالی شدت از دارد دیگر ونسان
 فرمانی ،دور جایی از انگار اما ،ببرد اتاقش به راستیک را کون سوراخ زیباي
 . بریزد همبه را جاآن باید رفتن از قبل کندمی احساس او و رسدمی او به

 مرد آن آورتهوع هايحرف ،دارد پیش در که بازيعشق آن ،کون سوراخ
 رهبري الح در پاریس در ستادش از تروتسکی همانند که پونتوَن سایه ،عوضی
 به دست همه ،مانندبی سرگشتگی یک و است متالطم و آشوبپر اوضاعی
 . ببرند فرو نشئگی حالت یک در را ونسان تا اندداده هم دست

 استخر متس به هاپله از دو با و »بزنیم آب به تنی بیا: «گویدمی ژولی به ونسان
 باال بقهط از که ناظرانی براي استخر. نیست استخر در کسهیچ. رودمی پایین
 باز ار پیراهنش هايدکمه. است تئاتر صحنه مثل درست کنند نگاه آن به
 . دودمی طرفشبه ژولی. کندمی

 به و کشدمی پایین را شلوارش. »بزنیم آب به تنی بیا: «گویدمی بارهدو ونسان
 . »!بیاردر لباستو: «گویدمی ژولی
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30 

 ،کرد ادا آهسته صداي با را ایماکوالتا به خطاب خشن هايحرف آن برك
 ابلمق که نفهمیدند هم بودند شاننزدیکی در که کسانی حتی که طوري
 ار ظاهر خوب قدرآن ایماکوالتا. افتدمی اتفاق دارد ايحادثه چه شانچشمان
 باال هاپله زا هم او ،برك رفتن ازبعد. نیافتاده اتفاقی هیچ انگار که کرد حفظ
 ،دشدنمی منتهی هااتاق به که خلوت هايراهرو در کهآن ازپس ابتدا و رفت
 . بایستد هایشپا روي نیست قادر که شد متوجه ،ماند تنها

 دید و دش وارد شانمشترك اتاق به جاهمه از خبربی بردارفیلم ،بعد ساعتنیم
 . استافتاده شکمبه تخت روي ایماکوالتا

  ؟شدهچی ـ

 . نداد جوابی او به زن

 را او دست طوري زن. گذاشت او سر روي را دستش و نشست کنارش مرد
 . کند دور خودش از را ماري خواهدمی انگار که زد پس

  ؟شده چی آخه ولی ـ

 : فتگ باالخره زن کهاین تا کرد تکرار را سوأل همان هم دیگر بار چندین مرد

 . ندارم دهنتو بد بوي تحمل دیگه من. کن قرقره برو لطفاً ـ
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 ابونص بوي هم همیشه و بود تمیز بدنش جايهمه همیشه. نبود بوبد مرد نفس
 رفت حمام به همهاین با. گویدمی دروغ زن که دانستمی همین براي ،دادمی
 . داد انجام بودخواسته زن که را کاري و

 خاطره تشعل و نبود مناسبتبی واقعدر دهان بد بوي به راجع ایماکوالتا گفته
 سر یکهو حاال ولی بودکرده دور ذهنش از سرعتبه او که بود نزدیکی

 هايرفح به شکستهدل او که موقع آن. برك بويبد نفس خاطره: بودآوردهبر
 توجه او بويبد نفس به بتواند که نبود حالی چنان در دادمی گوش برك تند
 احساس را نامطبوع بوي آن او جايبه ،درونش در پنهان ناظري انگار اما کند
 تواندنمی بوبد چنین نفسی با مردي که گرفت نتیجه آن از حتی و کرد

 کسیهر. کند تحمل را بد بوي این تواندنمی کسهیچ. باشد داشته ايمعشوقه
 باید و هددمی بد بوي دهانش که بفهماند او به کردمی سعی موقعیتی چنین در
 اایماکوالت ،برك درشت هايحرف شنیدن حین. بیاندیشد ايچاره آن براي
 چون شد امید و شادي غرق آن از و شنید هم را صدابی نظراظهار این انگار
 دیگر ،اندگرفته را دورش که زیرکی و زیبا زنان تمام وجود با ،برك که فهمید
 رد او کنار در کسی دیگر و نداشته رمانتیکی ماجراي است وقت خیلی

 . خوابدنمی رختخوابش

 قرقره مشغول ،عمل اهل هم و رمانتیک هم مردي ،بردارفیلم که موقع همان
 خشم نخواباندفرو براي ممکن راه تنها که کرد فکر خودش پیش ،بود کردن
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 حمام در پس. کند بازيعشق او با ترزود چههر که است این همراهش زن
 . نشست زن کنار تخت روي تردید کمی با رفت و پوشید را اشپیژامه

 از موضوع: «پرسدمی هم دیگر باریک اما بزند دست او به ندارد جرأت دیگر
 جمله این ازغیر چیزي اگه: «دهدمی جواب تمام هشیاري با زن. »؟قراره چه

 ايدهفای چون ،بگذرم تو با زدنحرف خیر از بهتره ،بگی که نداري احمقانه
 . »نداره

 هاياهنپیر به و کندمی باز را آن. رودمی لباس کمد طرفبه و شودمی بلند زن
 کنندمی وسوسه را او هالباس. اندازدمی نظر است آویزان آن در که معدودي

 و نرود دربه میدان از که انگیزندمیبر او در قوي حالعین در و مبهم میلی و
 ستشک که ؛بگذارد پا زیر را حقارت هايخطه باز که ؛نگذارد خالی را صحنه
 هب را خود باخت ،باشدخورده شکست واقعاً هم اگر حتی و نپذیرد را خود

 سرکشش ورغر و اشگرفته نادیده زیبایی آن در که کند تبدیل بزرگی نمایش
 . یابد ظهور مجال

 . »؟بري خوايمی کجا ؟کنیمی داري چکار: «پرسدمی مرد

 . نمونم تنها تو با که اینه مهم. کنهنمی فرقی هیچ ـ

  ؟چیه موضوع بگو من به آخه ـ
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 »هفتم فعهد: «کندمی فکر خود پیش و کندمی تماشا را هاپیراهن دارد ایماکوالتا
 . نکرده حساب اشتباه که است مطمئن و

 واقعاً  تو: «دگویمی بگیرد نادیده را زن خلقیبد گرفته تصمیم که بردارفیلم
 اجعر تو هاينقشه. اومدیم جااین که کردیم درستی کار عجب. بودي محشر
 اتاق به که امداده سفارش شامپانی بطر یه من. رفته پیش درست برك با کار به

 . »بیارن

 . بنوشی ،خواست دلت کیهر با ،خواست دلت چیهر تونیمی تو ـ

  ؟چیه موضوع ببینم بگو آخه ـ

 خسته هنتد بوي از من. ابد تا. ندارم کاري تو با دیگه من. بود بار هفتمین این ـ
 مایه نم براي تو. خوامنمی کابوس من و هستی کابوس مثل من براي تو. امشده

 و رك. بگم باید رو هااین. منزجرم تو از من. هستی تحقیر و شرم ،رسوایی
 نباید ارهند عاقبتی هیچ که رو داستان این. تردید و شک بدون و کندهپوست
 . داد کش این از تربیش

 و امآر. دارد بردارفیلم به پشت. است ایستاده کمد باز هايدر مقابل در زن
 هایشلباس آوردندر به شروع سپس. زندمی حرف آهسته صداي با و شمرده
 . کندمی
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 در فاوتتبی و نمایشی حالتی با و خجالت بدون طوراین او که است بار اولین
 برایم: که است این معنایش او شدن لخت طوراین. شودمی لخت او مقابل
 رایمب. باشیایستاده مقابلم در تو که ،ندارد اهمیت ايذره حتی ،ندارد اهمیت
 رب واکنشی هیچ من تن در تو هاينگاه. هستی موش یک یا سگ یک مثل
 کاري هچ انجام مشغول تو برابر در که کندنمی فرقی من براي. انگیزندنمی
: همبد انجام تو چشم پیش هم را هاکار ترینناپسند توانممی حتی. هستم
. بشاشم یا و نمبز جلق ،بشویم را امتنهپایین یا هایمگوش ،کنم استفراغ توانممی
 مثل نم غرورپر تفاوتیبی. هستی سربی و گوشبی ،چشمبی من براي تو

 و مباشداشته کامل آزادي تو مقابل در من شودمی باعث که است پوششی
 . نکشم خجالت ايذره

 آن تا که نت این. استکرده تغییر کامالً  اشمعشوقه تن که بیندمی بردارفیلم
 رهپیک یک مانند او برابر در حاال انگار ،بود او مال آسان و ساده قدرآن موقع
 پیدا ردم در شدید کششی. کشدمی قد ،متريصد سکوي یک روي به یونانی
 او رس فقط و ،را او سر ولی ،ندارد احساسی نمود که عجیب کششی. شودمی
 و آمیزاسرار جنون یک ،ذهنی جاذبه یک به شبیه کششی. استکرده پر ،را
 ندگیز تمام ،را او زندگی دیگري تن هیچ نه و تن همین درست که این به علم
 . گرفت خواهد خود اختیار در را او
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 پوست هب نگاهش و گرفته قرار تأثیر تحت چطور مرد که کندمی احساس زن
 را وا و کندمی بلند سر درونش از موجی مانند سرما احساس. شده کوبمیخ او

 موج. ودبنکرده احساس را موجی چنین هرگز ترپیش چون ،کندمی زدهشگفت
 وجود هم اشتیاق موج و خشم موج ،گرما موج که طورهمان ،دارد وجود سرما
 بودن اربردفیلم محبوب انگار ؛هست هم اشتیاق نوعی واقعاً  سرما این آخر. دارد
 یرهای آن از خواهدمی او که هستند نفرینی وجه دو ،برك جانب از شدنطرد و

 آغوش در بارهدو او که بوده این براي برك جانب از شدنطرد انگار. یابد
 این به سبتن کمال و تمام تنفر ابراز اشچاره تنها پس ،بیافتد معمولیش معشوق
 ودخ از را او افروختگیبر چنان با زن که است جهت همین به. است معشوق
 ،عنکبوت به را موش ،کند تبدیل موش به را او خواهدمی و کندمی طرد

 . شودمی بلعیده دیگري عنکبوت توسط که مگسی به را عنکبوت

 صمیمت. پوشیده رنگیسفید پیراهن و کرده عوض را لباسش زن دیگر حاال
 وشحالخ. دهد نشان دیگران و برك به را خود و برود پایین طبقه به گرفته
 آخر. عروس پیراهن مثل سفید ،دارد همراهبه خود با سفیدي پیراهن که است

 هک عروسی یک. برود عروسی به خواهدمی انگار. دارد بخصوصی احساس
 اهنپیر پشت در زن. است داماد بدون و انگیزغم. است متفاوت آن در چیزي
 نآ کندمی احساس او و ،عدالتیبی از ناشی جراحتی ،دارد زخمی سفیدش
 هک طورهمان. شود ترزیبا و بیابد تريبیش عظمت او که شده باعث زخم

. وندشمی ترزیبا ،هاآن بر ايحادثه گذشت ازپس تراژدي یک هايشخصیت
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 ژاماپی طورهمان ،وفابا سگ یک مثل دیگري که داندمی و رودمی در طرفبه
 وضع همانبه درست دوآن که خواهدمی دلش زن. آمد خواهد اشپی از ،تنبه
 که ايملکه مانند ،نیست شانمیان تناسبی هیچ که زوجی ،بگردند قصر در
 . دودمی دنبالش سگیتوله

32 

 مرد. شودمی زن تعجب موجب سخت ،کرده تبدیلش سگ به او که کسی اما
 هیچ ردیگ حاال. آیدمی نظربه عصبانی و ایستاده در مقابل در راست قامت با

 در ادگیایست به را او یأس با آمیخته میلی. شودنمی دیده او در تسلیم از اثري
 تحقیر را او منصفانه غیر و رحمانهبی طورآن که زیبا موجود این برابر
 کتکش ،بزند سیلی او به که نیست گستاخ قدرآن. کندمی وادار ،استکرده
 ،لدلی همین به درست اما. نماید تجاوز او به و کند پرتش تخت روي ،بزند
 عملی ،دهد انجام جبرانی قابل غیر عمل که خواهدمی دلش تربیش همباز

 . آمیزخشونت یا مبتذل بشدت

 . کند توقف در مقابل در شودمی مجبور زن

 ! شم رد بذار ـ

 ! بري ذارمنمی ـ

 . نداري وجود من براي دیگه تو ـ
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  ؟ندارم وجود تو براي دیگه من چطور ـ

 ! شناسمنمی رو تو دیگه من ـ

  ؟شناسینمی منو دیگه تو پس ـ

 : گویدمی و کندمی تربلند را صدایش. دهدمی سر آمیزيتشنج خنده مرد

 ! کردمت من صبح امروز همین ـ

 کلماتی همچو دمنمی اجازه! بزنی حرف طوراین من با دمنمی اجازه تو به من ـ
 ! ببري کاربه

 ! بکن! بکن! بکن منو: گفتی دقیقاً تو صبح امروز همین ـ

 . داشتم دوستت هنوز من که بود موقعی تا اون ـ

 : کرد اضافه شرمندگی کمی با زن سپس

 . اندمبتذل خیلی کلمات جوراین حاال اما ـ

 ! کردمت من این وجود با: زندمی فریاد مرد

 ! دمنمی اجازه تو به من ـ

 ! کردمت ،کردمت ،کردمت هم دیشب همین ـ

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

 . آدمی بدم مبتذل چیزاي همه از من که دونیمی خوب تو ـ

 ! پتیاره! آدمی بدت چی از تو که چه من به ـ

 ركب که ايکلمه همان! بودنیاورده زبانبه را آخر کلمه این درست مرد کاش
 : زندمی فریاد زن. بودگفته او به هم

 ! خورهمی همبه حالم هم تو از. خورهمی همبه حالم مبتذلی چیزهر از من ـ

 : زندمی فریاد خود نوبهبه هم مرد

 که دمر یه به زن وقتی! دادي خورهمی همبه حالت اون از که کسی به تو پس ـ
 ! پتیاره ،پتیاره ،پتیاره جز نیس چیزي ،بده خورهمی همبه حالش اون از

 ترسیده اایماکوالت که آیدمی نظربه و شودمی تردهانبد رفتهرفته بردارفیلم
 داندمی دلش ته او. کنمنمی فکر من ؟ترسیده مرد از او واقعاً آیا ؟ترسیده. است
 هک داندمی. بگیرد ترجدي هست واقعاً چهآن از را سرکشی این نباید که
 هک داندمی او. است مطمئن کامالً  مورد این در هم هنوز و است دلبز بردارفیلم
 ،ودش شنیده صدایش خواهدمی که است این براي دهدمی فحش او به مرد اگر

 تاس این براي دهدمی فحش اگر او. گیرد قرار توجه مورد و شود دیده خودش
 وسلمت تواندمی زشت کلمات به فقط عضالتش جايبه و است ضعیف که
 او به بتنس حد آن تا زن اگر. کنند بیان را خشمش بتوانند که کلماتی ،شود
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 جلب را ترحمش ،ناپذیر عالج ضعف از ناشی انفجار این ،نبود عالقهبی
 هب درست. برنجاندش تربیش باز که خواهدمی ،ترحم جايبه زن اما. کردمی

 هايحشف ،بگیرد خودبه را او هايگفته تمام که گیردمی تصمیم علت همین
 گرمایانن بایدمی که نگاهی با دلیل همین به درست. بترسد و کند باور را او

 . کندمی نگاه مرد به خیره ،باشد ترس

 عموالًم آخر ،شودمی تربیش جرأتش و بیندمی ایماکوالتا چهره در را ترس مرد
 قدرت او که حاال اما. خواهدمی معذرت و آیدمی کوتاه ،ترسدمی که اوست

 او. لرزدمی ترس از ناگهان که است زن باراین ،دهدمی نشان را خود خشم و
 ،بشود سلیمت و کند اعتراف خود ضعف به ایماکوالتا که است حاال کندمی فکر
 ادفری را خود معنیبی و خشن مزخرفات و کندمی تربلند را صدایش پس
 و است بوده زن بازیچه او مدت تمام در واقعدر که داندنمی چارهبی. زندمی
 راث در کردمی تصور که موقعی همان درست حتی ،است کرده هدایتش زن

 . استیافته باز را آزادیش و قدرت ،خود خشم

 ! خشنی! وحشتناکی. ترسونیمی منو تو ـ

 ردم ،او و شد نخواهد پاك هرگز که است اتهامی این که داندنمی بیچاره مرد
 قلمداد متجاوز همیشه براي و بارهیک ،نزده زور حرف هرگز که آزاريبی

 . شد خواهد
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 یرونب و زندمی پس را مرد و »ترسونیمی منو تو: «گویدمی دیگر باریک زن
 که سگیتوله مثل. رودمی دنبالشبه خود و بشود رد زن گذاردمی مرد. رودمی
 . بدود ايملکه دنبالبه

33 

 بارهدر ،1993 سال اکتبر ماه شماره »اوبزرواتور نوول« نشریه بریده من. برهنگی
 ،دانندمی چپ را خود که نفر دویستوهزار. امداشته نگه را خواهینظر یک

 ینا میان از بایستمی و کردند دریافت کلمه دهودویست شامل فهرستی
 شانهتوج که را کلماتی ؛بود جالب یا جذاب برایشان که را هاییآن ،کلمات

 الس چند. کردندمی مشخص ،بودند حساس هاآن به نسبت و کردمی جلب را
 دهودویست بین از زمان آن. بودشده انجام مشابهی خواهینظر هم ترپیش
 انتخاب همه طرف از کلمه 18 ،بودند کرده دریافت چپ هواداران که ايکلمه
 کلمات نآ به نسبت مشترکی حس هاآن که گرفت نتیجه شدمی و بودندشده
 آیا. بودند تاسه فقط مشترك شدهانتخاب کلمات ،دوم خواهینظر در. دارند

 چه و تنزلی چه آه ؟دارند نظر توافق کلمه سه مورد در فقط چپ هواداران
 و قیام. برهنگی ،سرخ ،قیام: کنید گوش ؟هستند هاکدام کلمه سه آن! زوالی
 گیبرهن کلمه فقط ،دو آن جزبه کهاین اما. هستند گویا خودخوديبه سرخ
 میراث برهنگی تنها دیگر کهاین ،داردمیوا تپش به را چپ هواداران قلب
 تاس چیزي تمام این آیا. شودمی تعجب باعث ،هاستآن مشترك و وارنمونه
 آغاز شکوهبا ايگونه به فرانسه انقالب با که ،درخشان تاریخ سال دویست که
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 زار ،ژورس ،دانتون ،روبسپیر میراث آیا ؟گذاشته یادگاربه خود از ،شد
 ؟هنگیبر ؟است همین فقط گواراچه و آراگون ،گرامشی ،لنین ،لوکزامبورگ

 تنها نای ،سال همهاین گذشت ازپس آیا ؟برهنه باسن ،برهنه دول ،برهنه شکم
 دتواننمی آن زیر در آمدن گرد با چپ بازماندگان آخرین که است بیرقی
  ؟دارد ادامه هاقرن خالل از مندشانشکوه گذر که کنند وانمود

 در چپ دارانطرف همه که کلمه این مگر ؟برهنگی کلمه درست چرا اما
 براي ،دکردن انتخاب بودکرده ارسال برایشان خواهینظر مؤسسه که فهرستی

 یک در چپ هواداران هفتاد دهه در که آیدمی یادم ؟داشت مفهومی چه هاآن
 ،جنگ ،ياهسته نیروگاه علیه( چیزي علیه خود خشم دادننشان براي پیماییراه

 هايانخیاب در ،کنان فریادوداد و برهنه) دیگر چیز چه دانمنمی یا و پول قدرت
 . دویدندمی سوآن و سواین به آلمان بزرگ هايشهر ازیکی

  ؟کنند بیان خواستندمی را چیزي چه خود برهنگی با هاآن

 اقیب هنوز که بود ايآزادي ترینبزرگ هاآن براي برهنگی: نخست فرضیه
 انهوادار. بود تهدید مورد هاارزش تمام ازبیش که بود ارزشی نیز و بودمانده
 شهر هايخیابان در شانبرهنه هايآلت با گونههمان درست آلمان چپ
 هاشانشانه روي بر چوبی صلیبی با تعقیب تحت مسیحیان که کردند پیماییراه
 . شدند روان مرگ سويبه
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 قصد نهات بلکه ،باشند ارزشی گربیان خواستندنمی چپ هواداران: دوم فرضیه
 ،نندک توهین! آري. کنند اهانت بود انزجارشان مورد که جمعیتی به داشتند
. کنند غرقشان هانج باتالق در. بریزند رویشان فیل تاپاله. کنند منقلب ،بترسانند

 ترینارزشبی یا است هاارزش ترینباال سمبل برهنگی آیا! عجیبی تناقض چه
ه مثل شودمی که آشغالی   ؟ریخت دشمن دسته روي به گُ

: گویدمی ژولی به دیگر بار یک که چیست ونسان نزد در برهنگی مفهوم و
 وريجبد که هاییبدبخت همه چشم جلوي: «افزایدمی و »بیار در هاتولباس«

  ؟»!افتهمی داره جالبی اتفاق گذاشتن کونشون

 گفت شودب شاید حتی و تسلیم حالت به که چیست ژولی براي برهنگی مفهوم
  ؟کندمی باز را پیراهنش هايدگمه و »باشه« دهدمی پاسخ اشتیاق با

34 

 ناگهان و کندمی تعجب کمی امر این از هم خودش. است برهنه ونسان
 طوراین آخر ،ژولی براي تا است خودش براي تربیش که دهدمی سر ايقهقهه
 همین به ،دارد تازگی کامالً او براي بزرگ ايشیشه اتاق یک در ایستادن برهنه
. ستا عجیب چقدر ماجرا تمام که کند فکر تواندنمی این جز چیزيبه جهت
 را او واقعدر ونسان ولی آوردهدر تن از هم را شورتش و بندسینه دیگر ژولی
 چه رهنهب ژولیِ  که بیندنمی اصالً  اما هست ژولی برهنگی متوجه او. بیندنمی

 چیزي هب توانستنمی او پیش دقیقه چند همین که آیدمی یادتان. است شکلی
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 پوشش از کون سوراخ آن که هم حاال آیا ؟کند فکر ژولی کون سوراخ جز
 یگرد او. نه ؟کندمی فکر آن به دارد ونسان باز ،آمده دربه ابریشمی شورت
 بدنی تمام دقت با کهاین جايبه. ندارد کون سوراخ به توجهی ترینکم اصالً
 ،ودش نزدیک آن به کهآن جايبه ،کند تماشا شده برهنه او حضور در که را
 و رداندگمیبر را رویش ،کند لمس حتی شاید یا ،کند کشف را آن کنديبه

 . زندمی شیرجه

 ماه و کند پارهتکه را هارقاص خواهدمی که او. دارد عجیبی شخصیت ونسان
 شروع و زندمی شیرجه. دارد را ورزشکاران خلقیات واقعدر ،کندمی اششیفته
 موشفرا را ژولی و خودش برهنگی دیگر لحظه آن در و کردن شنا به کندمی
 نیست بلد هک ژولی او سرپشت. کندمی فکر خود سینه کرال شناي به و کندمی

 نسانو. شود آب داخل که آیدمی پایین هاپله از احتیاط با دارد ،بزند شیرجه
! باستزی ژولی چقدر! حیف چقدر! بیاندازد نگاهی او به که گرددنمیبر حتی
 ،ستا خجالتی او که رو این از نه. درخشدمی گویی تنش! زیباست العادهفوق
 شخود خلوت و تنهایی در: زیباست اندازه همان که دیگري دلیلبه بلکه
 تاس مطمئن ژولی و است آب زیر سرش ونسان. دارد ناشیانه رفتار جوریک
 شهایمو نوك تا آب که هست قدرآن استخر عمق. بیندنمی را او کسی که

 آب توي را خودش خواهدمی دلش. آیدمی سرد نظرشبه استخر آب. برسد
 تردید دچار و ایستدمی هاپله باالي لحظاتی. کندنمی جرأت اما ،کند رها
. رسدیم نافش تا آب. آیدمی پایین دیگر پله یک احتیاط با گاهآن. شودمی
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. یباییز منظره چه. مالدمی هایشپستان به سپس و کندمی فرو آب در را دستش
 ايبرهنگی خود مقابل در سرانجام من اما ،فهمدنمی چیز هیچ دلساده ونسان
 از اريع ايبرهنگی. زوال نه ،آزادي نه ،نیست چیزهیچ گرنمایان که بینممی
. گردی چیزهیچ نه و است خود که همان تنها. برهنه برهنگیِ ،محتوي گونههر

 . کندمی جادو را مردي هر که ايبرهنگی

 با و ندکمی شنا ونسان از ترکند خیلی. کردن شنا به کندمی شروع باالخره
 و برسد پله به او که وقتی تا. داردمی نگه آب سطح باالي را سرش ناشیگري

 ونسان. استکرده شنا را استخر متري پانزده طول بارسه ونسان ،برود باال آن از
 اپ استخر لب به دوهر وقتی و رودمی باال هاپله از عجله با ژولی دنبال به
 . شودمی شنیده هاییصدا باال طبقه سالن از گذارندمی

 اعثب شوندنمی دیده شانصاحبان که چندهر ،نزدیک قدرآن هاییصدا شنیدن
 تپش از خواهممی: «زندمی فریاد ناگهان او. بیاید خودبه ونسان که شودمی

 زندمی خندلب جنسی تشنگی النوعرب مثل حرف این گفتن ازپس و »بکنمت
 . اندازدمی ژولی رويبه را خود و

 رفح ترینکم گفتن جرأت ،خلوت در زدنقدم وقت که او چرا نیست معلوم
 ،بشنود را هایشحرف کسیهر است ممکن که حاال ،نداشت را مستهجنی

 . کندمی دهانیبد قدراین
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 ارجخ خصوصی ايمحدوده از ،نامحسوس ايگونهبه او کهدلیل این به درست
 کلمه همان با شودمی ادا محصور و کوچک اتاقی در که ايکلمه. استشده
 یزيچ دیگر کلمه آن. دارد فرق ،شودمی اندازطنین نمایش سالن در کهوقتی
 ،شود تهگف او مقابل طرف به خطاب و باشد آن مسئول تنهاییبه او که نیست
 جاآن رد که دیگرانی ؛شود گفته خواهندمی دیگران که است ايکلمه بلکه

 تاس خالی نمایش سالن که است درست حال. بینندمی را هاآن و دارند حضور
 . هستند دوآن با ،جاآن در احتمالی و خیالی و فرضی تماشاچیان آن اما

 کنمیم فکر من ؟هستند کسانیچه تماشاچیان آن که پرسید خود از شودمی
 که یانیتماشاچ. باشدداشته نظر در بوددیده کنفرانس در که را کسانی ونسان
 ندهست کاوکنج و زدههیجان ،متوقع ،دندهیک ،زیاد ،اندکرده احاطه را او حاال
 تماشاچیان آن آیا. است ناممکن شانهویت کردن مشخص حالعین در اما
 انآرزویش رقاص یک که نیستند هاییهمان درست آوردمی نظر در او که محو
 پونتوَن هايتئوري که تماشاچیانی همان یعنی ؟نامرئی تماشاچیان یعنی ،دارد را
 ؟جریدت یک ؟چهره فاقد نهایتبی یک یعنی ؟جهانیان تمام یعنی ،دارد نظر مد
 مشخصی هايچهره ،ناشناس جمعیت انبوه میان از چون ندارد صحت امر این اما
 صحنه روي حوادث عالقه با هاآن. رفقایشان سایر و پونتوَن: کنندمی نماییخود
 جمعیت آن حتی بلکه ،را ژولی و ونسان فقطنه هاآن. کنندمی تعقیب را

 هک است هاآن خاطربه. دارند نظر زیر کرده احاطه را آنان که هم را ناشناسی
 . دارد ار آنان تحسین و تأیید جلب قصد او. زندمی فریاد را کلمات آن ونسان
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 یستن قرار اصالً: «زندمی فریاد داندنمی پونتوَن بارهدر چیزي اصالً که ژولی
 در هک است تماشاچیانی به هم ژولی خطاب حتی واقعدر. »بکنی پشت از منو
 آنان نتحسی هم او آیا. باشندداشته حضور توانستندمی اما ،ندارند حضور جاآن
 او. خواهدمی ونسان خوشایند براي فقط را آن او اما ،بله ؟خواهدمی را
 براي او که مردي تا بزنند کف برایش نامرئی و ناشناس تماشاچیانی خواهدمی
 تشدوس ،برگزیده دیگر هايشب بسیاري شاید داندمی چه کسی و شب آن

 به نشینلد ايگونهبه اشبرهنه پستان دو و دودمی استخر دور ژولی. باشدداشته
 . خورندمی تاب عقب و جلو

 کمی ار هاآن زنندگی که چیزي تنها. شودمی ترجسورانه همباز ونسان کلمات
 . است هایشحرف اياستعاره لحن کندمی پنهان

 ! بدوزم دیوار به و کنم سوراخ وسط از رو تو کیرم با خواممی ـ

 ! بدوزي جاییبه منو نیست قرار اصالً  ـ

 ! کشممی صلیب به استخر سقف روي رو تو ـ

 ! بکشه صلیب به منو کسی ذارمنمی اصالً ـ

 ! ببیننش بتونن همه که کنممی پارهتکه رو تو کون سوراخ من ـ

 ! بشه پارهتکه چیزي جااین نیست قرار ـ

 . ببینن کونتو سوراخ بتونن همه خواممی ـ
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 . ببینه منو کون سوراخ تونهنمی هیشکی ـ

 هاداص. شودمی شنیده نزدیک بسیار فاصله از هاییصدا بارهدو لحظه همان در
. ایستدب که کنندمی امر او به و کنندمی سنگین را ژولی سبک هايقدم انگار
 جاوزت مورد دارد که زنی مثل ،کردن فریادوداد و زدن جیغ به کندمی بنا ژولی
 هايمچش با ژولی. افتدمی زمین روي او با و گیردشمی ونسان. گیردمی قرار
 هک عملی. کند دخول او در مرد که است منتظر و کندمی نگاهش باز گشاد
. کندمی ازب هماز را هایشپا. نکند ممانعت آن از گرفته تصمیم پیشاپیش ژولی
 . گرداندمیبر کنار به کمی را صورتش و بنددمی را هایشچشم

35 

 که نکرد دخول او در هرگز علت این به ونسان. نکرد دخول او در هرگز مرد
 انگشتانه مثل یا و پالسیده فرنگیتوت یک مثل درست ،است کوچک آلتش
 . بزرگمادر مادر

  ؟کوچک قدرآن چرا آخر ولی

 ختس که آلت و کنممی طرح ونسان آلت به خطاب مستقیم را سوأل این من
 ندیدم الزم اصالً  ؟نمانم کوچک چرا: «دهدمی را جوابم طوراین کرده تعجب
 من به! ردنک خطور هم فکرم به چیزي چنین اصالً که کن باور! بشوم بزرگ که

 نآ ،ونسان با تفاهم نهایت در من. بود نشده داده هشداري هیچ پیشاپیش
 که بودم کرف اینبه تربیش و کردممی تعقیب را استخر دور به عجیب دوندگی
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 ونسان به اهیدخومی البد حاال! بود جالب برایم! افتدمی اتفاقی چه باالخره ببینم
 دش خواهد باعث چیزي چنین! کنممی خواهش! است ناتوان که بزنید تهمت
 ام چون ،نیست عادالنه اصالً این و کنم احساس کارگناه سخت را خودم من
 دهمیم اطمینان شمابه من و کنیممی زندگی دیگریک با کامل هماهنگی در
 امردهک افتخار اوبه همیشه من. کندنمی مأیوس را دیگري ما از یکی هرگز که
 . »!من به او و

 اگر. بودن عصبانی آلتش رفتار از چندان هم ونسان. گفتمی درست کامالً آلت
 سر شسکونت محل آپارتمان در مثالً ،خصوصی موقعیت یک در رفتاري چنین
 هک دارد آمادگی کامالً  ونسان جااین در اما. بخشیدشنمی هرگز او ،بود زده
 تصمیم ونسان ترتیب این به. کند ارزیابی متناسب و معقول را العملعکس آن
 کینزدی اداي که این به کندمی شروع و نپذیرد آمده پیش را چهآن گیردمی
 . بیاورد در را

 در او روي ونسان بدن کهاین البته. نیست عصبانی یا ناراحت هم ژولی حتی
 است عجیب حدودي تا ،کندنمی حس چیزي خود داخل در او اما است جنبش
 اتشحرک با هم ژولی و است کار در اشکالی بیاید نظرش به که قدرآن نه اما
 . دهدمی پاسخ جفتش تن هايتماس به
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 راستخ در ايتازه صداي اما اندکرده فروکش شنیدندمی هاآن که هاییصدا
 ربسیا فاصله از که است دونده یک هايقدم صداي آن و شودمی اندازطنین

 . شودمی رد دوبه هاآن کنار از نزدیک

 زندمی ادفری و نعره او. زندمی نفسنفس تريبیش صدايوسر و شدت با ونسان
 ونسان خیس بدن انقطاعبال حرکات که دلیل این به هم ،کندمی نالهوآه ژولی و
 او هايفریاد ترتیب این به کهاین براي هم و کندمی ناراحتش ،او تن روي بر
 . باشدداده پاسخ را

36 

 توانستونمی بودشده دیر دیگر که شد دوآن متوجه چک محقق وقتی
 اديع چیزهمه که کند وانمود کندمی سعی حاال حالهربه. بگیرد شاننادیده
 هنوز او آخر. شودمی عصبی. نکند نگاهشان که کندمی زیادي تالش و است
 ،تیکمونیس کشور یک در. نیست آشنا چندان غرب در مردم زندگی شیوه با

 دیگر هايکار خیلی مثل ،بود ممکن غیر کاري استخر کنار در کردن بازيعشق
 استخر ارکن به دیگر حاال. بیاموزد حوصله و صبر با باید چک محقق حاال که

 حال رد زوج آن به سریعی نگاه و برگردد که داردمیبر سر او در میلی. رسیده
 آیا هکاین آن و کندمی مشغول را ذهنش سوألی چون ،بیاندازد کردن نزدیکی
 پرورش براي ؟نه یا هست ورزیده او اندازهبه اندامش ،بازيعشق حال در مرد
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 نترلک را خود شودمی موفق ؟بدنی کار یا است ترمفید جسمانی عشق اندام
 . است بدیدندید که کنند فکر خواهدنمی چون کند

 شروع را هایشتمرین و ایستدمی استخر، دیگر گوشه در ها،آن رويبهرو
 بعد. پردازدمی جادر دویدنِ  به ،باال طرف به شدهخم هايزانو با ابتدا. کندمی
 موقع همان از. داردمی نگاه باال هوا در را هایشپا و ایستدمی هایشدست روي
 »زدن باالنس« را آن هاژیمناست که حرکت این انجام در بود کودکی که
 انجام تواندمی خوبی همانبه را حرکت این او هم اآلن. داشت مهارت ،نامندمی
 بزرگ محقق چند کهاین آن و کندمی پیدا راه ذهنش به سوألی باز. دهد

 است ممکن وزیر چند یا و ؟آیندمیبر حرکت آن انجام عهده از فرانسوي
 یا نددامی را نامشان که را فرانسوي وزراي تکتک ؟دهند انجام را آن بتوانند
 حال در را هاآن کندمی سعی و گذراندمی نظر از دارد خاطربه را شانقیافه
 چون ،تاس رضایتش باعث نتیجه. کند مجسم دست روي باالنس حرکت انجام
 روي سباالن بار هفت که این ازپس. یابدمی چلفتیپاودست و ضعیف را همه
 کندمی شروع و کشدمی دراز شکم روي به ،دهدمی انجام موفقیت با را دست
 . رفتن شنا به

37 

. گذردمی چه شاننزدیکی در که کنندنمی توجه کدامهیچ ونسان نه و ژولی نه
 مینه به و آیندنمی هیجان به دیگران نگاه از و دتننیس دادننمایش اهل هاآن
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 تماشاي به خود و کنند جلب خودبه را دیگران هاينگاه ندارند قصد جهت
 ددهنمی انجام هاآن کهکاري. است آنان تماشاي حال در که بپردازند کسی
 با ندارند دقص بازیگران آن در که است نمایشی بلکه نیست گروهی بازيعشق
 کندمی شتال ونسان از تربیش باز ژولی. کنند برخورد شانتماشاچیان هاينگاه
 ،افتاد وا صورت روي پیش دقیقه چند همین که نگاهی اما ،نبیند را چیزهیچ که
 . کرد احساس را آن ناخواهوخواه ژولی که بود سنگین قدرآن

 العادهفوق سفید پیراهن که زن. بیندمی را زنی و کندمی نگاه باال به ژولی
 در و دور. است عجیب نگاهش. کندمی نگاه او به خیره ،دارد تنبه قشنگی
 آن از که ايیسنگین. تردید سنگینی به. سنگین خیلی ،است سنگین حالعین
 ینیسنگ آن زیر در را خود ژولی. شودمی استفهام »بکنم بایدچه دانمنمی من«

. شوندمی متوقف کامالً بعد و منقطع ،کند حرکاتش. کندمی احساس مفلوج
 . رددگمی ساکت کامالً بعد و شودمی شنیده ناله صداي او از دیگر بار چند

 قابلم در اما ،بزند جیغ خواهدمی دلش شدتبه کندمی احساس پوشسفید زن
 شسر به خواهدمی او که شخصی که واقعیت این. کندمی داريخود میل این
 و کندمی ترشدید همباز را او تمایل ،نیست صدایش شنیدنبه قادر بزند فریاد

 جیغ و دهدمی دست از را مقاومت توان هم باالخره. تردشوار را آن از خالصی
 . کشدمی وحشنتاکی

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 
 

میالن کوندرا  – آهستگی  122 

 را شورتش و شودمی بلند. آیدمی بیرون خود مانندفلج حالت از ژولی
 اندتادهاف جاآن و جااین که هاییلباس با را خود سرعتبه. پوشدمی و داردمیبر
 . گذاردمی فرار به پا و پوشاندمی

 واریششلزیر اما پوشدمی را شلوارش و پیراهن. نیست سریع او اندازهبه ونسان
 کسی لیو ایستاده تنبهپیژامه مردي ،ترعقب قدم چند. شودنمی پیدا و شده گم
 نگاه ار پوشسفید زن دارد فقط چون ،بیندنمی را دیگران هم او. بیندنمی را او
 . کند می

38 

 ،بیاید نارک زده اشسینه به رد دست برك که فکر این با نتوانست زن وقتی
 او رابرب در را خود سفید زیبایی خواستمی. بگذارد او سربهسر خواست دلش
. )؟نامید سفید زیبایی را نخوردهدست زیبایی تواننمی آیا( بگذارد نمایشبه

 چون ،نداشت آمیزيموفقیت نتیجه قصر هايسالن و هاراهرو در او گردش
 سگلهتو یک مثل نه اما آمدمی او دنبالبه بردارفیلم. بودشده ناپدید برك
 قموف زن. زدمی داد او سر به ناخوشایندي طرزبه مدت تمام در کهچرا ،مطیع
 ،خواست می دلش که را توجهی نوع آن نه اما کند جلب خود به را هاتوجه شد
 فرار حین قضااز و کرد ترتند را هایشقدم. را ریشخند با توأم توجهی بلکه
 ،دش روبهرو نزدیکی حال در زوج آن با وقتی و ،آورددر استخر از سر یکهو
 . کشید جیغ
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. شده تارگرف ايتله در که بیندمی تمام وضوح با ناگهان: کرد بیدارش جیغ آن
. ستا آب برابرش در و کندمی تعقیب را او دارد که است کسی سرش پشت
 هک راهی تنها. ندارد فراري راه و است محاصره در که بیندمی تمام وضوح با

 ايهعاقالن کار تنها و است آمیزجنون ،کند انتخاب تواندمی خود نجات براي
. زندب سر او از منطقی غیر کامالً  عملی که است این دهد انجام تواندمی هنوز که
 خابانت را آمیزجنون رفتار باالخره و طلبدمی کمک به را اشاراده قدرت تمام
 . پردمی آب توي و داردمیبر جلو به قدم دو. کندمی

 بود بلد خوب ژولی برعکس او. بود مضحک کمی آب توي او پریدن طورآن
 بعد و هایشپا اول که انداخت آب توي را خودش طوري اما بزند شیرجه
 . شدند آب داخل اشگشوده هماز هايبازو

 ترراف هستند محتوایی داراي شانعملی بردکار از گذشته ،بدن هايحالت همه
 هچآن پردمی آب توي کسی وقتی. دارد نظر در حرکات دهندهانجام چهآن از

 بیننده و شودمی انجام که است حرکتی آن زیبایی ،بیندمی چشمبه بیننده
 اب کسی وقتی. کند مشاهده را شخص آن احتمالی ترس از چیزي تواندنمی
 تمام با کسی فقط. کندمی فرق کامالً موضوع پردمی آب توي لباس
 می کهکسی و کند غرق را خودش دارد قصد که پردمی آب توي هایشلباس
 دکنمی ول را خودش بلکه ،زندنمی شیرجه سر با کند غرق را خودش خواهد

 دلیل همینهب درست. گویدمی حرکات کهن زبان که است چیزي این. بیافتد تا
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 زیبایش اهنپیر با جوري ،بود قابلی شناگر کهاین وجود با ،ایماکوالتا که بود
 . انگیختمیبر را بیننده تأسف فقط که پرید آب توي

 هک است جاآن خاطر این به او. است آب توي منطقی دلیل هیچ بدون او حاال
 را روحش دارد کمکم حرکت آن محتواي حاال و شده خود حرکت تسلیم
 جز نیست چیزي ،افتدمی دارد که اتفاقی شودمی متوجه. کندمی تسخیر
 باله ،بزند سر او از بعدبه لحظه این از که عملی هر و او شدن غرق و کشیخود
 اشنیامده زبانبر کالم گویاي او انگیزغم حرکات آن در که است پانتومیمی یا

 . بود خواهند

 اجآن در استخر. اندازدمی نگاهی خودش به ،افتدمی آب توي کهآن ازبعد
 سر اب ،حال همان به دقیقه چند. رسدمی کمرش تا آب و است عمقکم تقریباً
. بیافتد تا کند می ول را خودش بارهدو بعد. ماندمی باقی ،خمیده تنه و گرفتهباال
 مثل درست ،گرددمی روان او دنبالبه و شودمی جدا شالی پیراهنش از

 و گشوده هم از را هایشبازو. شودمی بلند بارهدو. مرده یک پی از ايخاطره
 سریع قدم چند ،بدود بخواهد که انگار. کرده خم عقب به کمی را سرش
 بارهدو بعد. داردمیبر ،شودمی تربیش استخر عمق که جایی ،جلو طرفبه

 حیوان یک مثل درست ،رودمی ترپیش و پیش ترتیب همانبه. شودمی ناپدید
 دیگر ارب ،کندمی فرو آب در سر که ايافسانه مرغی حتی و مرغابی یک آبزي،
 حرکاتش در. گرداندمی آسمان طرفبه را نگاهش و آوردمیبر سر آب از
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 قعم در یا و کند زندگی آب سطح در همیشه یا دارد آرزو که خواند توانمی
 . آن

 : کندمی گریه و افتدمی زانو به ناگهان دارد تنبه پیژاما که مردي

 !برگرد ،مقصرم من ،مقصرم من. برگرد ،برگرد ـ

39 

 طورهمان چک محقق ،است تربیش آب عمق که جایی ،استخر طرفآن از
 جیزو کرد تصور ابتدا او. کندمی نگاه مبهوت و خیره ،رودمی شنا دارد که
 باالخره او و شد خواهند ملحق بازيعشق حالدر زوج به اندشده وارد تازه که
 جمعیدسته هايبازيعشق آن از یکی شاهد ،شده که هم بار یک براي
 ،یستیکمون طلبیمنزه دیار آن در ساختمانی کارگران که بود خواهد ايافسانه
 گرا کرد فکر خود پیش که بود خجالتی آنقدر. زدندمی هاحرف اشبارهدر

 اتاقش به و کند ترك را جاآن بایدمی او ،باشد کاردر گروهی بازيعشق
 دکن سوراخ را هایشگوش بودماندهکم که را جیغ صداي وقتآن. برگردد
 ماند ازب حرکت از ،باشدشده سنگ که انگار ،راست کامالْ هايبازو با و شنید
 بارژدهه ازبیش لحظه آن تا که چندهر ،دهد ادامه را رفتن شنا نتوانست دیگر و
 با راههم شالی و افتاد آب توي او هايچشم جلوي پوشسفید زن. بودنرفته شنا
 . شد شناور دنبالشبه ،آبی و صورتی هايرنگبه کوچک مصنوعی گل چند
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. استزده خشکش ،شده خم باال طرفبه اشتنهباال که جورهمان چک محقق
 سعی دارد او. کند غرق را خودش دارد قصد زن آن که فهمدمی باالخره
 قوي کافی اندازهبه اشانگیزه چون اما دارد نگه آب زیر را سرش کندمی

 است ايکشیخود شاهد چک محقق. آوردمی بیرون را سرش بارهر ،نیست
 مصدوم ای ،است بیمار یا البد زن آن. بکند توانستنمی هم را فکرش هرگز که
... باز و زبا. شودمی ناپدید آب زیر باز و آیدمی آب روي باز. تعقیب تحت یا و

 زوديبه. شودمی تربیش آب عمق رودمی ترجلو چههر. کند شنا نیست بلد البد
 پوشیپیژاما مرد چشم جلوي درست زن و گذشت خواهد سرش از آب دیگر
 کندمی گریه زده زانو استخر کنار در طورهمان و کند حرکت نیست قادر که
 . شد خواهد غرق ،کندمی نگاه را زن و

 جلو رفطبه. شودمی بلند. کند معطل این ازبیش تواندنمی دیگر چک محقق
 عقب طرفبه راست را هابازو و کندمی تا را هازانو ،شودمی خم آب روي
 . بردمی

 ،ناسناش مردي حالت فقط او. بیندنمی را زن دیگر دارد تنبه پیژاما که مردي
 رد ،او مقابل در درست که بیندمی را قوارهبی عجیب و هیکلدرشت ،دراز
 ردندا او به ربطی هیچ که درامی در شودمی آماده دارد متریشپانزده فاصله
 رايب فقط خواهدمی تمام حسادت با پوشپیژاما مرد که درامی ؛کند دخالت
 ندتوانمی کسی و است چنین آري. کند حفظ دارد دوست که زنی و خودش

 او. بود گذرا او رنجش. دارد دوست را زن آن او که کند تردید مورد این در
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 او. بیازاردش زن اگر حتی ،باشد بیزار زن از همیشه براي و واقعاً تواندنمی
 ملع خود کنترل قابلغیر و منطقی غیر حساسیت فرمانبه زن که داندمی
 قابل شبرای اما کندنمی درك چندهر او که انگیزشگفت حساسیتی ،کندمی

 ته ماا گرفت اهانت بادبه را او پیش دقایقی مرد که است درست. است احترام
 ظرهمنت غیر مشاجره در اصلی مقصر و بود گناهبی زن که داندمی خوب دلش
 ودوج با ،کجاست یا و کیست مقصر داندنمی او. است دیگري شخص هاآن
 مردي او ،روحی وضعیت آن در. کند حمله وي به که است آماده کامالً این
 هايآدم مثل. کندمی نگاه شده خم آب روي هاورزشکار شبیه که را

 پهن هايران ،را نامتناسبش عجیب و عضلهپر و درشت اندام دارد شدههیپنوتیزم
 عدالتیبی نفس مثل درست که را هیکلی ،را اشاحمقانه هايساق و زنانه

 هیچ در ،داندنمی مرد آن بارهدر چیزي او. کندمی تماشا است ناخوشایند
 زشتی تجسم که مرد آن در ،خود رنج از کور اما نیست ظنین او به موردي
 هدادروي خودش براي که را توضیحی قابل غیر حادثه از تصویري ،است
 دچار او هب نسبت منطقیغیر نفرتی به دارد چطور که کندمی احساس و بیندمی
 . شودمی

. رساندمی زن به تقریباً را خود قوي حرکت چند با و زندمی شیرجه چک محقق
 خودش بعد و» !باش نداشته کاري او به: «زندمی فریاد غیظ با پوشپیژاما مرد
 . پردمی آب توي هم
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. رسدیم استخر کف به دیگر پاهایش. ندارد فاصله زن از متر دو ازبیش محقق
 اريک او به: «گویدمی  دوباره و آیدمی او سمت به کنانشنا پوشپیژاما مرد

 . »!نزن دستش! باش نداشته

 دکنمی جمع را خودش زن. کندمی زن بدن گاهتکیه را بازویش چک محقق
 . کشدمی بلندي آه و

 . است رسیده هاآن به پوشپیژاما مرد دیگر حاال

 ! کشمتمی گرنهو ،کن ولش ـ

 دستش. ارهقوبی هیکلی مگر چیز هیچ. ببیند چیزي گذاردنمی چشمانش اشک
 وردخمی سکندري محقق. دهدمی تکانش و گیردمی را او شانه. کندمی دراز را
 هب که زن به توجهی مرد دو آن از کدامهیچ دیگر. شودمی ول دستش از زن و

 هايمچش در محقق وقتی. ندارند ،رودمی باال آن از بعد و کندمی شنا پله سمت
 تنفر نیز او خود هايچشم از ،بیندمی را نفرت دارد تنبه پیژاما که مردي
 . کشدمی زبانه مشابهی

 . کندمی حمله و گیردنمی را خودش جلو دیگر پوشپیژاما مرد

 را اشجلویی هايدندان ازیکی زبان با. کندمی حس دردي دهانش در محقق
 راگپ اهل پزشکدندان یک زمانی. استشده کنده جا از دندان. کندمی معاینه
 یلیخ ،کرد پیچ جایشسر را مصنوعی دندان آن فراوان زحمت با کهآن ازبعد
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 نداند چندین اتکاي ستون ،دندان همان درست که داد توضیح او براي دقیق
 را او ،دندان یک آن دادندستاز لذا و است خود اطراف در دیگر مصنوعی
 چک محقق که چیزي ترینوحشتناك( کرد خواهد عاریتی دندان محتاج
. زدلغمی شدهکندهجااز دندان رويبه زبانش. )بکند را فکرش توانستمی

 دگیشزن تمام. شودمی سفید عصبانیت شدت از بعد و ترس از ابتدا رنگش
 آن رد باردومین براي و شودمی رد هایشچشم مقابل از فیلمی هايصحنه مانند
 کريف ،گریه عمق از و کندمی گریه او ،بله. شودمی پر اشک از چشمانش ،روز
 شهایماهیچه جز دیگر او. استباخته را چیزهمه او: کندمی پیدا راه سرش به

 دوا او از را دردي بیچاره هايماهیچه آن ،هاماهیچه آن آخر. ندارد چیزي
 راست بازوي پرسش این ؟خورندمی دردش چه به هاماهیچه آن آخر. کنندنمی
 مشت یک یعنی ،داردمیوا وحشتناکی حرکت به و پراندمی جااز فنر مثل را او
 هب و است کرده انبار خود در را رفتهدستاز دندان غم همه که مشتی. زندمی

 ردم. است فرانسه هاياستخر تمام کنار در امانبی گائیدن قرن نیم عظمت
 ساده و سریع قدرآن او شدن دیدیدپنا. شودمی ناپدید آب زیر در پوشپیژاما
 جارد ابتدا. است کشته را او کندمی تصور چک محقق که افتدمی اتفاق

 لندب را مرد ،شودمی خم بعد ولی کند حرکتی تواندنمی و زندمی خشکش
. ندک می باز را هایشچشم مرد. زندمی صورتش به آهسته چک چند و کندمی
 رها را خود بعد ،شودمی متوقف قوارهبی مخلوق آن روي ناهشیارش نگاه
 . شود ملحق زن به تا رودمی ها پله طرفبه کنانشنا و کندمی
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 کندمی گاهن را پوشپیژاما مرد دقت با ،نشسته استخر کنار کردهقوز حالتبه زن
 از زن ،ذاردگمی پا استخر بیرون به مرد وقتی. بیندمی را شکستش و مبارزه و
 هاپله فطر به کند نگاهی را سرش پشت و برگردد کهآنبی. شودمی بلند جا
 خیس اپتاسر. برسد او به بتواند مرد که کندمی حرکت آرام قدرآن اما ،رودمی
 خالی تهاسمدت دیگر که( سالن میان از بیاورند زبان به ايکلمه کهآن بدون و

 از. رسندمی اتاقشان به تا شوندمی رد هاراهرو از ،کنندمی عبور) است
 شانهایلباس باید. لرزندمی دارند و است سردشان. چکدمی آب هایشانلباس
 . کنند عوض را

  ؟شودمی چطور بعد اما

 چه. کرد خواهند بازيعشق هاآن که است معلوم ؟شودمی چطور بعد چه یعنی
 هاییناله زن فقط. بود خواهند ساکت دوهر هاآن شب این در ؟ایدکرده خیال
 چیز همه بترتیاینبه. گرفته قرار آزار مورد که کسی هايناله شبیه کرد خواهد
 اجرا ارب نخستین براي امشب هاآن که اينامهنمایش و کند پیدا ادامه تواندمی

 کهاین براي زن. بود خواهد اجرا قابل هم آینده هايهفته و هاروز در ،کردند
 هايآدم همه و مبتذل هايچیز همه از که دارد قرار سطحی در دهد نشان

 خواهد ادارو را مرد هم باز ،است ترباال بسیار کندمی تحقیرشان او که متوسطی
 خواهد و کرد خواهد محکوم را خود مرد. بزند زانو مقابلش در که کرد
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 زن. باشد تررحمبی او با باز زن که شد خواهد باعث هارفتار این. گریست
. نیست وفادار او به نسبت که داد خواهد نشان مرد به و داد خواهد فریبش
 سخنان ،کرد خواهد مقاومت تحقیر این برابر در مرد. داد خواهد آزارش
 زيچی و گرفت خواهد خودبه کنندهتهدید حالت ،آورد خواهد زبانبه درشت

 خواهد را گلدانی. داد خواهد نشان قاطعانه عمل با آیدنمی در بیان به که را
 ،ستا ترسیده که کرد خواهد وانمود زن و کشید خواهد فریاد و نعره ،شکست

 ارب ،افتاد خواهد زانوبه باز مرد. کرد خواهد زدنکتک و تجاوز به متهم را او
 ههم و بخوابد وي با او تا گذاشت خواهد زن گاهآن و گریست خواهد دیگر
 . یافت خواهد ادامه ابد تا و هاسال ،هاماه و هاهفته هااین

41 

 دندان به را زبانش که حالی در او ؟یابدمی سرنوشتی چه چک محقق اما
 در که است هاییچیز تمام هااین: گویدمی خود با دهدمی فشار اششدهکنده

 نداند از گونهبیمار وحشت و شکسته دندان یک: مانده باقی برایم زندگی
 چیزهیچ! نه ؟نمانده باقی چیزهیچ ؟مانده باقی چیزي هم این جز آیا. عاریتی
 یماجرای مانند نه را خود گذشته او ناگهانی شهود حالت یک در. نمانده باقی
 از ناچیزي جزء همچون بلکه ،دراماتیک و نظیرکم حوادث از مملو ،العادهفوق

 هک نوردیدهدر را زمین سیاره سرعتی چنان با که دید عجیبی حوادث مجموعه
 اب را او که داشت حق برك شاید. است شده ممکن غیر آن اجزاي تشخیص
 ،انیمجارست او شاید هم واقعدر. بگیرد اشتباه مجارستانی یا لهستانی یک
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. دباش سومالیایی مرگ حال در کودك یک حتی یا روس ،ترك ،لهستانی
 بارهدر تواندنمی کسهیچ دیگر بیافتد اتفاق سریع اندازه ازبیش حوادث وقتی
 . خویشتن حتی ،چیزهیچ بارهدر. باشدداشته اطمینان چیزي

 طمربو مشهوري معادله به گفتم سخن »ت« مادام ماجرايپر شب از من وقتی
: کردم شارها هستی ریاضیات بارهدر درسی کتاب ابتدایی هايفصل از یکی به

 به وانتمی معادله این از. دارد فراموشی شدت با مستقیم تناسب سرعت درجه
 به و است سرعت دیو اسارت در ما دوران کهاین مثالً ،رسید مشخصی نتایج
 این عکس خواهممی حاال. کندمی فراموش را خود آسان قدراین دلیل همین
 و دارد ودخ کردن فراموش به واريشیفته گرایش ما دوران: کنم بیان را گفته
. سپاردمی سرعت دیو دست به را خود ،سازد عملی را میل این کهاین براي
 ،یاوریمب یادشبه ما ندارد میل که بفهماند مابه تا افزایدمی خود شتاب بر زمان
 هخاطر لرزان و کوچک شعله خواهدمی و است بیزار ،است خسته خود از زیرا
 . کند خاموش را

 قهرمان کارگر ،»پراگی پشه« مشهور کاشف ،من عزیز رفیق و وطنهم
! نمببی آب در مانده طورآن را تو ندارم تحمل دیگر من ،ساختمانی هايمجتمع
 بیرون! نده آزار را خود! برادرم! من دوست! کنی الریهذات است ممکن آخر
 پتوي در را خود. اندکرده فراموشت که باش خوشحال. بخواب برو! بیا

 فکر گردی شد تو رنجش موجب که ايخنده به. بپیچ مطلق فراموشی نرموگرم
 تو عمر هايسال ،ندارد وجود دیگر! آري. ندارد وجود دیگر خنده آن. نکن
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 یزن حکومت آزار و پیگرد دلیلبه تو افتخارات و ساختمانی هايمجتمع در
 طرع از اتاقت فضاي تا بگشا را اتپنجره. است خواب در قصر. ندارد وجود
 خشخش صداي. دارند عمر سال سیصد هابلوط این. شود آکنده درختان
 حین شوالیه و »ت« مادام که است جورهمان درست درختان برگوشاخ
 یقآالچ تو اتاق پنجره از شدمی زمان آن در. شنیدندمی آالچیق در بازيعشق
 سال هپانزد قریب. ببینی را آن توانینمی دیگر تو امروز که حیف اما دید را
 یادگار تنها و کردند خراب را آن ،1789 انقالب دوران در ،شب آن ازپس
 رمانی ،دنو ویوان رمان از صفحه چند در که است همان ،آالچیق از ماندهباقی
 ،خواند نخواهی هم هرگز زیاد احتمالبه و اينخوانده وقتهیچ را آن تو که
 . استشده ثبت

42 

 دنبالبه و پوشید را پیراهنش و شلوار ،خیس تن با. نکرد پیدا را شورتش ونسان
 هاراهرو در مدتی. آهسته خیلی او و رفت سریع خیلی ژولی اما ،رفت ژولی
 از. استشده ناپدید ژولی که کرد حاصل یقین تا دوید طرفآن و طرفاین
 چندان که گیردمی نتیجه ،دارد سکونت اتاق کدام در ژولی داندنمی که جاآن

 هاوراهر در چرخیدن به چنانهم اما ،باشدداشته تواندنمی او یافتن به امیدي
 همه یکنل ،»!بیا ،ونسان ،بیا: «بگوید ژولی و شود باز دري شاید تا دهدمی ادامه
. شودنمی گشوده هم دري هیچ و شودنمی شنیده صدایی هیچ. اندخواب در

 ترلندب را صدایش کمکم بعد ،زندمی صدا را ژولی نام لبی زیر بار چند ونسان
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 سکوت جز چیزي پاسخش اما کشدمی فریاد و غردمی آخر دست و کندمی
 یادبه مهتاب پرتو در را اشچهره. کندمی مجسم خود نظر در را ژولی. نیست
 که را او برهنه کون سوراخ! آه. کندمی مجسم را کونش سوراخ. آوردمی
 نه و کرد لمسش نه. داد دست از کامالً. داد دست از ،بود نزدیک قدرآن

 آلت و دهدمی نشان را خود باز وحشتناك تصویر آن! آه. کرد نگاهش
. شودمی بلند موردبی کامالً! آه. شودمی بلند ،شودمی بیدار اشچارهبی
 . بشناسد مرزيوحد یا منطقی کهآنبی

 رفک جز. اندازدمی صندلی یک روي را خودش ،گرددمیبر اتاقش به وقتی
 هب دست او کردنپیدا براي است حاضر. ندارد سر در فکري ژولی تصاحب

 خوريغذا سالن به ژولی فردا صبح. کند چکار داندنمی اما ،بزند کاريهر
 رد کارش دفتر در ،ونسان ،او موقع آن در اما بخورد صبحانه که رفت خواهد
 ار فامیلش نام حتی نه و داندمی را او سکونت محل نه! آخ. بود خواهد پاریس

 ندازها که ،حدشبی سرگشتگی با ونسان. کندمی کار کجا او کهاین نه و
 . ماندمی تنها ،است آن گواه آلتش نامناسب

 یشیستا خوردر درایت ،مناسب اندازه حفظ با قبل ساعت یک همین آلت این
 هک کرد ارائه معقولی استدالل چنان ،توجهی جالب نطق در و داد نشان خود از
 میک آلت این درایت خصوص در من حاال اما. گرفتیم قرار تأثیر تحت ما همه
 هب سر ،دهد ارائه دلیلی خود از دفاع در کهاین بدون چون امشده تردید دچار
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 بشریت مقابل در که بتهوون 9 شماره سنفونی مثل درست کشیده؛ آسمان
 . زندمی فریاد را شادي سرود ،افسرده

43 

 . شودمی بیدار باردومین براي ورا

 . کردي بیدارم ؟کنی بلند قدراین رو رادیو صداي مجبوري ـ

 ... نداره امکان دیگه ترساکت این از. دمنمی گوش رادیو اصالً  که من ـ

 . بودم خواب من آخه! کنینمی مالحظه چرا. داديمی گوش رادیو داشتی تو ـ

 ! خورممی قسم ـ

  ؟ديب گوش چیزا جور این به تونیمی چطور اصالً! ايمسخره شادي سرود چهـ 

 ! بود من تخیالت از گناه بازم! خواممی معذرت ـ

 با ودتوخ داري نکنه ؟نوشتی تو رو نهم سنفونی مگه ؟تو تخیالت چه یعنی ـ
  ؟گیريمی عوضی بتهوون

 . بود ايدیگه چیز منظورم! نه ـ

 شکلبه و وحشتناك ،نامتناسب ،ربطبی قدراین نظرمبه سنفونی اون وقتهیچ ـ
. شد تموم تحملم دیگه. بودنیومده مبتذل و احمقانه ،طمطراقپر ايبچگانه
 یک تیح نیستم حاضر دیگه من. اشباحه ازپر قصر این. رسید آخر به صبرم
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 نروش داره دیگه هم هوا ،تازه. بریم بیا کنممی خواهش. بمونم جااین دقیقه
 . شهمی

  کندمی ترك را تختخواب بعد و

44 

 بش. کنممی فکر دنو ویوان داستان صحنه آخرین به من. است زود صبح
 اهدخومی که ،رازدار خدمتکار دوشیزه ورود با ،قصر مخفی اتاق در عاشقانه
 باسل عجله با شوالیه. رسدمی سربه ،برساند زوج آن اطالع به را صبح دمیدن

 کند انمودو و برود باغ به دهدمی ترجیح. برود لو که است نگران. کندمی تنبه
 حصب و خوابیده خوب را شب تمام که کسی مثل ،است زدنقدم حال در که
 رايب توضیحی کندمی سعی و است خاطرپریشان کمی هنوز. شده بیدار زود

 یمارک خود معشوق با را اشرابطه »ت« مادام آیا. بیابد افتاده اتفاق ماجراي
 صرفاً  شاید یا ؟کند آن جانشین را دیگري رابطه خواهدمی آیا ؟زده همبه
 خواهد هچ رسیده سربه دیگر که شبی پیامد ؟بدهد گوشمالی را او خواستهمی
  ؟بود

 ،یمارک ناگهان ،است مشغول هاپرسش قبیلاین با فکرش که حال همان در
 ابشت با ،شده وارد اکنونهم که او. یابدمی خود برابر در را »ت« مادام معشوق
 . »؟شد چطور: «پرسدمی صبريبی با و رساندمی شوالیه به را خود
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 بر قرار. کندمی برمال شوالیه براي را ماجرا پشت انگیزه سرانجام گفتگو دنباله
 هقرع و شود منحرف دروغین معشوق یک سمت به شوهر توجه که بوده این
 زیبا هاتننه نقش این که کندمی اذعان ايخنده با مارکی. است افتاده او نامبه

 والیهش فداکاري این بخواهد که انگار او. هست هم مضحک حتی بلکه ،نیست
 زن »ت« مادام: سازدمی برمال او براي را چند اسراري ،دهد پاداش را

 یک او ضعف نقطه تنها. است وفاداري الگوي جمله از و است ايالعادهفوق
 امماد شوهر از تا گردندمی باز قصر به همبا دوآن. جنسی سردي: است چیز
 با رفتارش اما کندمی برخورد روییگشاده با مارکی با او. کنند دیدن »ت«

 را جانآ ترزود چههر که کندمی توصیه شوالیه به او. است آمیزاهانت شوالیه
  .دهدمی قرار شوالیه اختیار در را اشدرشکه عزیز مارکی لذا ،نماید ترك

 وقتی ،گفتگو پایان در. روندمی »ت« مادام دیدار به مارکی و شوالیه آن ازپس
 لهجم چند تا یابدمی مجالی »ت« مادام ،هستند قصر از خروج آستانه در دوآن

 نقل نچنی داستان در نهایی مکالمه این. بگوید شوالیه به خطاب آمیزمحبت
 را شقع این لیاقت تانمحبوب که گویدمی شما به عشق ،لحظه این در: «شده
 نتسک مانند من که نکنید تصور... ایدالعادهفوق شما ،بدرود دیگر بار. دارد
 . »هستم

 هب خطاب »ت« مادام جمله آخرین »هستم کنتس مانند من که نکنید تصور«
 . است خود معشوق
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 : آیدمی داستان جمالت آخرین ،آن ازپس بالفاصله

 هک ماجرایی در کردم سعی. شدم سوار کشیدمی را انتظارم که ايدرشکه در«
 . »نیافتم چیزي... بیابم عبرتی درس بودافتاده اتفاق

. است آن واقعی تجسم »ت« مادام و گرفت توانمی عبرتی درس حالهربه اما
 شاگرد او. گفت دروغ جوان شوالیه به هم و مارکی به هم ،شوهرش به هم او

. گوغدرو و نشیندل حامی. لذت داشتنیدوست دوستدار. است اپیکور واقعی
 . سعادت دروازه نگهبان

45 

 کهاین بارهدر او. شودمی روایت شوالیه توسط ،شخصاول ضمیر با داستان
 اتاحساس و افکار بیان در و داندنمی چیزي اندیشدمی چگونه واقعاً »ت« مادام
 داستان اصلی شخصیت دو درونی دنیاي. دهدمی خرجبه خست نیز خود
 . ماندمی پوشیده بیشکما

 شوالیه ،گفتمی سخن خود معشوقه سردي از مارکی صبح روز آن وقتی
 اثبات او به را آن خالف درست زن آن زیرا ،بخندد جلیزیر توانستمی
 چهآن یاآ. داشت اطمینان اشبارهدر شوالیه که بود چیزي تنها این اما. بودکرده
 ايهحادث برایش کهاین یا بود عادي زن براي بودگذشته »ت« مادام و او میان

 آیا ؟نه یا اندهمباقی اثري قلبش در آن از آیا ؟بود سابقهبی ماجرایی و استثنایی
 آخرین در وا وقتی ؟نیانگیختهبر کنتس به نسبت را او حسد عاشقانه شب آن
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 سترا ،کردمی کنتس سويبه بازگشت به ترغیب را شوالیه هایشحرف
 تغیب آیا ؟بزند حرف طورآن کردمی ایجاب موقعیت کهاین یا گفتمی

 خواهد اوتتفبی کامالً امر این به نسبت یا شد خواهد او تنگیدل موجب شوالیه
  ؟ماند

 خوردبر خرتمس با وي با مارکی روز آن صبح وقتی. جوان شوالیه به بپردازیم اما
 ماا. بدهد را او پاسخ شوخی با و کند حفظ را سردیشخون توانست ،کرد
 احساسی چگونه قصر ترك ازپس ؟داد دست وي به احساسی چه واقعدر

 لذتی متوجه افکارش آیا ؟کرد خواهد فکر چیزچه بارهدر ؟داشت خواهد
 ؟ضحکم جوان یک عنوانبه شهرتش متوجه یا بودشده نصیبش که بود خواهد
 یا مندسعادت ؟خوردهشکست یا کرد خواهد احساس پیروزمند را خود آیا

  ؟بدبخت

 منديسعادت احساس و زیست لذت براي و لذت با توانمی آیا دیگر، بیانبه
 ؟اردد وجود امیدي چنین آیا ؟است پذیرتحقق »گراییعیش« آرمان آیا ؟کرد
  ؟دارد وجود امید از ضعیفی سويکور اقلال آیا

46 

 تخت روي خواستمی دلش چقدر. کندمی خستگی احساس مرگ حدسر تا
 ساعت کی. شود بیدار موقعبه نتواند که است نگران اما بخوابد و بکشد دراز
 خودالهک و نشسته صندلی روي. کند دیر نباید اصالً و بیافتد راه باید بعد
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 خودهکال سنگینی کندمی فکر چون ،دهدمی فشار سرش به را سواريموتور
 آدم که است معنیبی چقدر اما. برود خواببه که شد خواهد این از مانع
 و شودمی ندبل جا از. ببرد خوابش مبادا که بنشیند و بگذارد سر بر را خودکاله
 . کندمی رفتن عزم

 را او ماًحت! پونتوَن! اوه. اندازدمی پونتوَن یادبه را وي دارد پیش در که سفري
 فتادها اتفاق که را چهآن تمام اگر ؟بدهد باید جوابی چه. کرد خواهد پیچسؤال
 در. آمد خواهد جالب خیلی دوستانش سایر و پونتوَن نظربه ،کند تعریف
 حکیمض نقش کندمی نقل که داستانی در راوي گاههر. نیست شکی مورداین
 از وَنپونت خوبیبه هم کسهیچ. آیدمی جالب همه نظربه ،شود قائل خود براي
 شهایمو او که نویسماشین خانمدختر داستان همان. آیدنمیبر کار این عهده
 اما. است یخوب مثال ،بوده گرفته اشتباه دیگري دختر با را وي چون کشیده را

 این پس در که شوندمی متوجه همه! است زیرك بسیار نتوَنپو! باشد حواستان
 حسد او به داستان شنوندگان. است پنهان نیز دیگري حقیقت ،جالب داستان
 حسادت با خود نزد و باشد خشن خواهدمی او از دخترش دوست که برندمی
 که هاکار چه وي با او داندمی خدا که کنندمی تجسم را خوشگلی دختر تمام
 . کندنمی

 عریفت برایشان را استخر کنار در خود دروغین بازيعشق داستان ونسان اگر اما
 گزره او که امر این به و کرد خواهند باور را هایشحرف کلمهبهکلمه هر ،کند
 . خندید خواهند برساند انجام به را کار نشده موفق

AVAYEBUF.wordpress.COM               -*-                telegram/avayebuf

AVAYEBUF.wordpress.com ***       مجله اینترنتی آوای بوف     
 

https://avayebuf.wordpress.com


 
میالن کوندرا  – آهستگی  141 

 استاند کندمی تالش و رودمی آنطرف و طرفاین اتاقش در پریشانی با ونسان
. کند حذف را چیزي یا بیافزاید آن به چیزي ،دهد تغییرش ،کند تصحیح را

 بازيعشق کی به را قالبی بازيعشق آن که است این بکند باید که کاري اولین
 از و آیندمی استخر سمت به که کندمی مجسم را افرادي او. کند تبدیل واقعی
 وقتآن. شوندمی تحریک هم و گیرغافل هم ،دوآن عاشقانه هماغوشی دیدن
 وندشمی دوآن تماشاي مشغول نفر چند. آورندمیدر را هایشانلباس سرعتبه
 چطور که دبیننمی ژولی و ونسان وقتی. کنندمی تقلید هاآن از دیگر نفر چند و
 ذوقی اثر در ،شده تشکیل بازيعشق حالدر هايزوج از جمعی شاناطراف در
 لندب جا از ،است صحنه این کارگردانی امر در هاآن بینینکته از ناشی که
 و کنندافمی نظري اندمعاشقه مشغول برابرشان در که هاییجفت به ،شوندمی

 خود راه به ،گردندمی ناپدید آفرینش ازپس که اساطیري خدایان مانند درست
 ،بودند رسیده دیگریک به و آمده جداگانه هايراه از که طورهمان. روندمی
 . دنبینن را دیگریک هرگز دیگر تا ،گرددمی باز خود راه از یکهر هم حاال

 ،رسدمی »نبینند را دیگریک هرگز دیگر« دردناك کلمات به افکارش کههمین
 به را سرش خواهدمی دلش دیگر ونسان. شودمی بیدار خواب از بارهدو آلتش
 . بکوبد دیوار

 ازيبعشق صحنه آن داشت واقعیت در او که موقعی. است عجیب خیلی آخر
 واقعی ژولی دارد که حاال اما شد ناپدید کامالً شهوتش ،آوردمی وجودبه را
 . شودمی تحریک واردیوانه بارهدو ،آوردمی یادبه را غایب ولی
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 بلشمقا در را آن ،پسنددمی استساخته که را جمعیدسته بازيعشق داستان
 بازيعشق هاآن: کندمی تعریف خود براي هابار و هابار و کندمی مجسم
 آن ازپس کمی و شوندمی لخت ،بینندمی را هاآن ،آیندمی هاییزوج ،کنندمی
 و خوردن تابوپیچ حالدر افراد زیادي تعداد از است پر استخر دورتادور
 را کسیس کوتاه فیلم این بار چند کهاین ازپس ،بعدکمی. کردن بازيعشق
 رامشآ دیگر بار آلتش. است بهتر کمی حالش کندمی احساس ،کرده تماشا
 نظر رد را گاسکونی کافه. خوابدمی تقریباً دیگر و آوردمی دستبه را خود
 حال در که ماچو ،پونتوَن. دهندمی گوش اوبه که را دوستانش و آوردمی

 ،کندمی ارائه را مغزشپر نظرات که گوژار ،است خود ربايدل خنده نمایش
 دوستان: «کرد خواهد خالصه طوراین هاآن براي را داستان. دیگران تمام و
 گروهی بازيعشق این در شما همه هايکیر. گائیدم شما همه جايبه من ،من

 رايب شما منتخب ،شما سفیر ،شما فرستاده من. داشتند شرکت شکوهمند
 . »!بودم جمع حالت در کیر من. بودم شما مزدور کیر ،گائیدن

 یرک. کندمی تکرار بلند صداي با بار چند را آخر جمله و رودمی راه اتاق در
 اجبه اثري وحشتناك شوت آن از دیگر! اعالیی کشف چه! جمع حالت در

  . رودمی بیرون و داردمیبر را کیفش ونسان. نمانده
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 به کیکوچ ساك با من و رفته هتل دفتر به حسابصورت پرداختن براي ورا
 خواب از مانع نهم سنفونی که متأسفم. روممی است حیاط در که ماشین طرف
 ،دهدمی مطبوعی احساس منبه که را محل این مجبوریم ما حاال و شد همسرم
. بینممی را رقص هايپله. اندازممی نظر برمودور به تنگیدل با. کنیم ترك ترزود
 شوالیه و خود همسر از و آمد پیش مؤدب و سرد »ت« مادام شوهر که بود جاآن

 هک بود جاآنهم. کرد استقبال درشکه توقف ازپس ،شب آستانه در جوان
 . شد خارج قصر از راههم بدون و تنها بعد ساعت چند شوالیه

 هب مارکی خنده صداي ،شد بسته او سر پشت »ت« مادام گاهخواب درِ  وقتی
 الیهشو. کرد راهیهم راوي نیز زنی خنده صداي بعد لحظاتی و رسید گوشش
 او ؟گذارندمی او سربهسر آیا ؟خندندمی چه براي هاآن. کندمی تأمل ايلحظه
 طرفهب چابک هايقدم با پس ،بشنود چیزي آن ازبیش خواهدنمی دلش دیگر
 .شنودمی را خنده آن صداي درونش در مدت تمام در اما. شتابدمی خروجی در
 نخواهد خالصی آن دست از هم هرگز و کند خالص آن از را خود تواندنمی
 کمضح جنبه متوجه آیا: «گفت که آوردمی یادبه را مارکی سخنان. داشت
 ،کرد او از پرسشی چنین مارکی صبح روز آن کهوقتی. »؟هستید خود نقش
 فریب مارکی که دانستمی او. نماید حفظ را ظاهرش شد موفق شوالیه
 دارد قصد »ت« مادام یا که کرد فکر خوشحالی با خود نزد و استخورده
 »ت« مادام با او مجدد مالقات احتمال صورت این در که ،کند ترك را مارکی
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 این در هک بگیرد انتقام مارکی از داشته قصد »ت« مادام کهاین یا و ،است زیاد
 که کسی آخر( است زیاد »ت« مادام و او مجدد دیدار احتمال باز هم صورت
  . )گرفت خواهد انتقام هم فردا ،گیردمی انتقام امروز

 خنانس آخرین ازپس اما ،کند فکر طوراین توانستمی او پیش ساعتی. آري
. داشت نخواهد پیدر اي ادامه شب آن: شد مشخص چیزهمه دیگر ،»ت« مادام
 دخو با. شودمی خارج قصر از صبح تنهایی سرماي در. ندارد وجود فردایی
 جز اندهنم جابه برایش چیزي گذرانده سر از تازگیبه که شبی از اندیشدمی
 چشم در را او و افتاد خواهد هازبان سر زوديبه داستان این حتماً. خنده همان
 یک به زنی هیچ که دانندمی همه و کرد خواهد بدل مضحک موجودي به همه

 کاله ،بگویند خودش به کهآنبی! آه. کرد نخواهد پیدا تمایل مضحک موجود
 هک کندنمی احساس قوي قدرآن را خودش او و اندگذاشته سرشبه دلقکی
 تا هدخوامی او از که شنودمی اعتراضی صداي درونش از. کند تحملش بتواند

 مهه براي و بلند صداي با ،بود که گونههمان را آن ،کند نقل را داستانش
 . کند تعریف

 ضحکم از تربد حتی شدنشناخته رذل. ندارد را کار این توانایی که داندمی او
 مه کاري چنین و کند خیانت »ت« مادام به نباید او! نه. است شدن معرفی
  . کرد نخواهد
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 منتهی تله دفتر به مستقیماً و است دید معرض در ترکم که دیگري در از ونسان
 هب مربوط داستان کندمی سعی مدت تمام. شودمی خارج قصر از ،گرددمی

 داستان کهاین براي نه. کند نقل خود براي را استخر کنار انگیزهیجان اتفاقات
 براي لکهب ،)شود تحریک که نیست چنان او فعلی روزوحال( است انگیزشهوت
 ولیژ از که را تحملی قابلغیر و دردناك خاطره ،داستان آن کمکبه که این

 او تواندیم ساختگی داستان آن تنها که داندمی. کند فراموش ماندهباقی برایش
 شدل. کند فراموش افتاده اتفاق واقعیت در که را چهآن تا کند کمک را
 پر درقآن را آن ،کند نقل را داستان بلند صداي با ،فرصت اولین در خواهدمی
 شد بموج که را لعنتی دروغین بازيعشق آن تا بزند جار شیپور با صداوسر
 چیزي چنین هرگز انگار کهطوري ؛کند محو ،بدهد دست از را ژولی وي

 . است نداشته وجود

 جواب در و کندمی تکرار خودش براي را »بودم جمع حالت در کیر من« جمله
 اشریبندهف لبخند با که بیندمی را ماچو. شنودمی را پونتوَن مزورانه خنده صداي
 به ،معیج کیر جز را تو بعدبه این از ما و هستی جمعی کیر یک تو: «گویدمی
 . زندمی لبخند و آیدمی خوشش فکر این از. »زد نخواهیم صدا دیگري اسم
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 شمشچ ،رودمی شده پارك حیاط طرفآن که موتورسیکلتش طرفبه وقتی
 هايذشتهگ به متعلق رسمی لباسی که خودش از ترجوان کمی افتدمی مردي به
 . است وي سمتبه آمدن حال در و دارد تنبه دور

 كپا آمیزجنون شب آن ازپس که واقعاً. دوزدمی چشم اوبه حیرت با ونسان
 او آیا. بیابد ايمنطقی توضیح عجیب موجود آن براي نیست قادر. شده داغان
 آن و او نبی شاید ؟پوشیده لباس قدیم هايزمان به شبیه که است ايهنرپیشه
 هاآن شاید ؟دارد وجود ارتباطی بودآمده تلویزیون طرف از که ايبرازنده خانم
 برداريفیلم ،تبلیغاتی فیلم یک براي مثالً  داشتند قصر همین در دیروز
 در نسانو ،کنندمی تالقی دیگریک با مرد دو هاينگاه کهوقتی اما ؟کردندمی
 که کندمی مشاهده ايواقعی و خالص حیرت چنان جوان مرد آن هايچشم
 . کندبازي نقش طورآن نیست قادر ايهنرپیشه هیچ هرگز داندمی

49 

 لبج را او توجه همه ازبیش کهچیزي. کندمی نگاه غریبه به جوان  شوالیه
 صدسی دویست در هاسرباز را هاخودکاله قبیل این. اوست خودکاله کندمی
 ترکم هک دیگري چیز. بودند جنگ عازم که گذاشتندمی سربه زمانی قبل سال
. است شخص آن نامرتب وضع و سر ،نیست آورتعجب خودکاله آن از

 است ممکن دهقانان ترینفقیر تنها و است قوارهبی و گشاد و بلند شلوارش
 . راهبان شاید یا ،بپوشند لباسی چنین
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 حال در شاید. خوردمی همبه حالش دارد تقریباً و است رمقبی و خسته او
 و رسند می همبه دوآن باالخره ؟شده وهم دچار شاید ؟است دیدن خواب
 ازب که کندمی ادا را عبارتی و کندمی باز دهان مرد. ایستندمی هم رويدررو
 . »؟ايآمده 18 قرن از تو آیا: «شودمی او حیرت موجب تربیش

 که است مرد بیان طرز آن از ترعجیب اما است نامعقولی و عجیب سوأل
 زبان و است بیگانه امپراتوري یک از پیکی که انگار ،دارد ناشناس ايلهجه
 این لیلدبه. است آموخته فرانسه کشور با آشنایی بدون ،دربار در را فرانسه
 به علقمت مرد واقعاً شاید که کندمی باور کمکم شوالیه ،غریب تلفظ و لهجه
 : گویدمی پس. باشد دیگري زمان

  ؟چطور تو خود ،بله ـ

 . بیستم قرن اواخر ،کنممی زندگی بیستم قرن در من ـ

 : دهدمی ادامه و

 . امگذرانده را نظیريبی شب من ـ

 : گویدمی تفاهم حالت با شوالیه

 . طورهمین هممن ـ

 یزرلب سپاس احساس از بارهیک و کندمی مجسم خود مقابل در را »ت« مادام
 ائلق اهمیت مارکی خنده براي قدرآن توانست چطور او! خدا بر پناه. گرددمی
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 سر از او که نبود شبی زیبایی ،ماجرا تمام در چیز ترینمهم مگر ؟شود
 اشباحی که است سرمست آن از چنان هنوز او که ايزیبایی ؟بودگذرانده

 . ابدیمی زمان بیرونِ را خود و کندمی مخلوط همبا را واقعیت و رؤیا ،بیندمی

 : گویدمی بارهدو عجیبش لهجه آن با دارد سربه خودکاله که مردي

 . امگذرانده را نظیريبی شب من ـ

 ستدو کنممی درك را تو من: دهدمی تکان تأیید عالمت به را سرش شوالیه
 آوردیم یادبه گاهآن ؟کند درك را تو بتواند بود ممکن دیگري کس چه! من

 رس از را چهآن توانست نخواهد هرگز او پس ،باشد دارراز که خورده سوگند
 نبود دارراز هم باز سال دویست ازپس بودن دارراز آیا اما. کند نقل گذرانده
 او راغس به را مرد این »هانیستلیبرتی« خداي شاید که آیدمی نظرشبه ؟است

 دارراز دسوگن که حالعین در تا ،بزند حرف وي با بتواند او تا باشدفرستاده
 تواندب تا ،گذارد میان در کسی با را رازش بتواند ،گذاردنمی پا زیر را بودن
 خارافت قرین را آن و کند منتقل آینده در جاییبه را خود زندگی از ايلحظه
 . سازد

  ؟آییمی بیستم قرن از واقعاً تو آیا ـ

. اخالقی آزادي. افتدمی عجیبی هاياتفاق سده این در. من دوست البته ـ
 . امگذرانده را نظیريبی شب من ،گفتم که جورهمان
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 را خود ماجراي تا شودمی آماده و »طورهمین هممن: «دهدمی پاسخ شوالیه ـ
 . کند نقل

 . نکردنیباور و عجیب العادهفوق ،عجیب شبی ـ

 لجاجت این در. بیندمی زدن حرف براي ايلجوجانه میل او نگاه در شوالیه
 طاقتیکم با توأم نیاز این که فهمدمی. آزاردمی را او که دارد وجود چیزي
 دادنگوش به لجوجانه تمایل عدم دهنده نشان حالعین در زدن حرف براي
 ار خود عالقه او و رسدنمی نتیجه به زدن حرف براي شوالیه شوق. هست هم
 نتیجه این هب بالفاصله. دهدمی دست از بود شدن گوباز شایسته چهآن گفتن به
 چگونه که کندمی احساس. کند تلف را وقتش ندارد دلیلی دیگر که رسدمی

 عشق عطر و کشدمی اشچهره بر دستی. گرفته فرا را وجودش سراپاي خستگی
. کندیم تنگشدل عطر آن. یابدمی انگشتانش بر را »ت« مادام از مانده یادگاربه

 متس به رؤیا در غرق و کنديبه تا باشد تنها درشکه در خواهدمی دلش حاال
 . کند حرکت پاریس

50 

 مینه به ،آیدمی جوان خیلی ونسان نظربه دارد تنبه قدیمی لباس کهمردي
 خود زا تربزرگ فرد اعترافات به که داندمی موظف تقریباً را او ونسان جهت
 »امراندهگذ را نظیريبی شب من« که استگفته اوبه بار دو ونسان. دهد گوش

 در که رسدمی نظرش به. »طورهمین هم من« است داده پاسخ دیگري آن و
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 لدلیبی و بارهیک حالت این اما ،دارد وجود ايویژه کنجکاوي حالت او چهره
. گرددیم پنهان ايمتکبرانه تفاوتیبی حالت پس در انگار و شودمی ناپدید
 دقیقه کی ازبیش ،کند ایجاد متقابل اعتماد بایستمی که ايدوستانه فضاي
 این رآخ. کندمی نگاه مرد آن لباس به آزردگی با. رفت بین از و نیاورد دوام
 فیدس بلند شلوار. دارد اينقره هايگیره هایشکفش ؟کیست دیگر دلقک
 و هانوار ،مخمل با اشسینه و است گاهشنشیمن و هاپا چسب کامالً رنگش
 یاهیس نوار ،کندمی دراز دست ونسان. است مزین توصیفی قابلغیر هايتور
 نتحسی از حاکی حالتی با و گیردمی خورده گره جوان گردن دور به که را

 . کندمی نگاه آن به دروغین

 تهآشفبر سخت دارد تنبه قدیمی لباس که را جوانی مرد ،آشنا حالت این
 دست به حرکتی. شودمی پوشیده نفرت از و رودمی همدر اشچهره. کندمی

. بزند سیلی شرمبی مرد آن صورت به خواهدمی که انگار ،دهدمی راستش
 به زيآمیتحقیر نگاه مرد. داردمیبر عقب به قدمی و کندمی رها را نوار ونسان
 . رودمی اشدرشکه سمت به و کندمی پشت ،اندازدمی او

 یادبه بارهدو او ،افتدمی ونسان روي به تفی مثل آمیزشتحقیر نگاه وقتی
 ددانمی. کندمی احساس ضعیف را خودش ناگهان. افتدمی خود هاينگرانی
. ندک تعریف کسی براي چیزي ،بازيعشق آن بارهدر بود نخواهد قادر که
 است آن از ترغمگین. بگوید دروغ بتواند که ندارد قدرت قدرآن که داندمی
 ترزود هچهر کهاین آن و خواهدمی چیز یک فقط دلش. بگوید دروغ بتواند که
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 ،دبزن خط ،کند پاك ،کند فراموش را ثمربی شب آن تمام آري ،را شب آن
 قابلرغی رسدمی نظربه که ،را سرعت به شدید عطش حال همان در و کند نابود
 . کندمی احساس خود در ،باشد نشاندنفرو

 می ار موتورسیکلتش او. رودمی موتورسیکلتش طرفبه مصمم هايقدم با
 قتیو او که موتورسیکلتی به عشق! آري. خواهدمی تمام عشق با را آن ،خواهد
 . کند فراموش ،را خود ،را چیزهمه تواندمی شود سوارش

51 

 : گویممی. نشیندمی اتوموبیل در من دستبغل و آیدمی ورا

 ! ببین رو جااون ـ

  ؟رو کجا ـ

  ؟شناسیشنمی! رو ونسان! جااون ـ

  ؟نشسته موتورسیکلت پشت که همون ؟ونسان ـ

 . نگرانم براش واقعاً. برونه تند که نگرانم. آها ـ

  ؟برونه تند داره دوست هم اون ـ

 . روند خواهد هادیوونه مثل امروز اما. همیشه نه ـ

 راه رتزود کنممی خواهش. آرهمی شانسیبد همه براي. اشباحه ازپر قصر این ـ
 . بیفت

 . کن صبر کمی ـ
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 درومی اشدرشکه سمتبه آهسته که را امشوالیه دیگر بار یک خواهممی
 چههر. کنم احساس وجود تمام با را هایشقدم آهنگ خواهممی. کنم تماشا
 شانین آهستگی این در من. کندمی حرکت تر آهسته قدرهمان ،شودمی تردور
 . یابممی سعادت از

 اشبینی زیر را انگشتانش ،ایستدمی او. گویدمی سالم اوبه چیدرشکه
 هایشپا و نشیندمی درشکه گوشه در ،نشیندمی ،رودمی درشکه باالي ،گیردمی
 عدب و بردمی خوابش بزودي ،خوردمی تاب درشکه ،کندمی دراز آرامش با را

 است ممکن که جایی تا کرد خواهد تالش مدت تمام. شد خواهد بیدار
 باقی ،رودیم تحلیل روشنایی در دارد تمام دندگییک با که شبی به ترنزدیک
 . بماند

 . ندارد وجود فردایی

 . ندارد وجود ايشنونده

 رد مبهمی احساس. باشی مندسعادت که کنممی درخواست تو از! مندوست
 . ستا بودن مندسعادت در تو توانائی بسته ،ما امید تنها که گویدمی درونم

 ار ماشین و چرخانممی را سویچ من و شده ناپدید مه میان در دیگر درشکه
 .کنممی روشن
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