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  يک مرد آرام

 
  

ده شد از برنخوردن ز خواب، پلوم شگفت ِ را درازکُنان به بيرون از تختها  دست
 و باز رفت به خواب.» ش...ها خوردند کرد او ــ البد مورچه فکر ــ عجب«به ديوار. 

لش! تو که  نگاه کن ــ گفت او ــ تنِ«َش داد:  ش و تکان َ ش گرفت َ کمي بعد، زن
از همه  تخت   واقع، آسماني يک به» مان را ازمان دزديدند. خانه ،وابيدن بوديمشغولِ خ

  فکر کرد او. ــ» ست که شده ي به! چيز«سو گسترده بود. 
آمد رويِ آنها.  کمي بعد، صدايي آمد به گوش. قطاري بود که با سرعت تمام مي

و باز » ما خواهد رسيد فکر کرد او ــ قطعاً پيش از با ظاهرِ عجولي که اين دارد ــ«
  رفت به خواب.

ش افتاده بود  َ بعدش، سرما بيدارش کرد. پاک خيسِ خون بود. چند تکّه از زن
شوند؛ اگر اين  فکر کرد او ــ هميشه يک عالمه دردسر سبز مي با خون ــ«ش.  َ نزديک

باز  و» که درجا رد شده... شدم. اما چون شد رد نشود، سخت خوشحال مي قطاره مي
  رفت به خواب.

تان زخمي  کنيد که زن گفت قاضي ــ چطور توجيه مي ـــــ آخر بگوييد ببينيم ــ مي
که شما،  شده به هشت تکّه، بدون اين شده باشد تا به حدي که پيداش کرده باشند تقسيم

 که اصالً بداريد، بدون اين حرکتي بکنيد که از آن بازش که همان کنار بوديد، بتوانيد
  يِ مرافعه در همين است. متوجه آن بشويد. اين است معما. همه

 ١٦

  ِش بکنم ــ فکر کرد پلوم، و باز رفت به خواب. توانم کمکي به ـــــ در اين راه، نمي
  ، چيزي داريد اضافه کنيد؟١ـــــ اعدام فردا برگزار خواهد شد. متهم

  .ه ام. و باز رفت به خوابـــــ ببخشيد ــ گفت او ــ من جريان را دنبال نکرد

 
 
 

                                                 
 condamnéيِ  ميشو واژه، »اعدام«رغمِ محکوميت پلوم به مجازات  : بهaccusé، متهمـ  ١
يِ  ترجمهدر  و ديويد بال، هر دو، (متهم) ريچارد المن accuséرا به کار نبرده است. برايِ » محکوم«

، ايون »محکوم«يِ فارسيِ خود  ، بيژن الهي در ترجمه»زنداني« prisoner انگليسيِ خود گذاشته اند
يِ  ، و کورت لئونهارت در ترجمه»مدافع«، »متهم« imputatoيِ ايتالياييِ خود  مارگوني در ترجمه

در اين » قاضي«بنا بر واژگان حقوقي در زبان فرانسه، از ». متهم«که يعني  Angeklagtآلمانيِ خود 
(محکوم) را  condamnéيِ  رود که واژه مرحله از دادگاهي، با توجه به حکمِ اعدام، ظاهراً انتظار مي

در ) رييسِ دادگاهي که ١٧٥٩ـ١٧٩٥( Martial Hermanمارسيال هرمن  ه:به زبان بياورد. نمون
انقالبِ فرانسه ملکه ماري آنتوآنِت  جريانMarie-Antoinette )را به مرگ ١٧٥٥ـ١٧٩٣ (

» ، آيا اعتراضي به اجرايِ قانون داريد؟تر: محکومه) (دقيق محکوم«گويد:  به او مي رومحکوم کرد، 
 Lafont d'Aussonne, Mémoires secrets et universels des malheurs(نک. 

et de la mort de la reine de France, Paris, ١٨٢٤, p. ن،  ٣١٢سالفُن د : خاطرات
). به نظرِ من، در داستان ٣١٢، ص. ١٨٢٤، پاريس، يِ فرانسه ها و مرگ ملکه سري و عموميِ شوربختي

، گويي همچو پونس پيالت در »محکوم«يِ  بردن واژهبا طفره رفتن از به کار » قاضي«ميشو، 
چنان  محکوميت مسيح به مرگ، دست از گناه شسته است وگناه و جرمي برايِ پلوم قائل نيست که هم

(متهم) و نه  accuséيِ  از واژه  خواند. باز به نظرِ من، اين داستان به دليلِ استفاده مي» متهم«او را 
condamné (محکوم) ليه«، از اشاره بهاو مفعولي،  خالي نيست. فعلِ دوضميره» گناه يِ اين صفت

s'accuser de quelque chose کشيش (خدا) به گناه«، يعني هم کردن و به   خود را در نزدمت
  .»آن اعتراف کردن



 ١٧

  
  
  

٢  
  پلوم در رستوران

  
  

ش کرد و  َ  خورد در رستوران، که سرپيشخدمت رفت جلو، تلخ نگاه نهار ميپلوم 
تان هست نوشته  ِ اين که آنجا تويِ بشقاب«ش گفت:  با يک صدايِ بم و مرموزي به

 »تويِ صورت غذا.نيست 

  پلوم در دم عذرخواهي کرد.
داشتم، زحمت نگاه کردن به صورت غذا را به خودم   ببينيد ــ گفت او ــ عجله ـــــ

در  ،خواستم، به اين فکر که شايد بودش، يا اگر هم نه ٢ندادم. محضِ احتياط يک دنده

                                                 
در آشپزيِ  ،»پهلو«و » دنده«[کُت]، هر دو به معنايِ  côte[کُتلت]، مصغرِ  côtelette، ـ دنده ٢

شود که تقريباً هميشه با  يِ بره، گوسفند، خوک، و گاو... گفته مي فرانسوي به گوشت با استخوان دنده
[کُت] در  côteکنند.  مي يِ خوردن  کرده يا تنوري آماده ويژه به صورت کبابي و سرخ استخوان و به

و پهلويِ آدم   يا دنده» کُت«طوره، حوا از يِ سينه است. در اس ِ قفسه يا استخوان  اصل به معنايِ دنده
يِ  [کُتلت] هم حتي، در زبان فرانسه côteletteشود. معنايِ مجازيِ خود  است که آفريده مي

يِ خود انسان است. پيشخدمت و حتي خود مشتري، اگر از پيش با هم آشنا  خودماني، پهلو و دنده
چنين صورت غذا (که اينجا انگاري حکمِ  گر آگاه نباشند، و همنباشند و به طورِ ضمني از مقصود همدي

چه »ِ کُتلت«و » کُت«را به خود گرفته)، لزوماً بايد مشخص کنند که مقصود » / شرع قانون« متنِ 
 يِ امروز در زبان فرانسه» کُت«و » کُتلت«به نامِ » فقط«خصوصي  حيواني است، چون خوراک به

تر  اي به نوعِ آن نشده است، و پلوم هم احتماالً برايِ همين کمي پايين ترين اشاره کم وجود ندارد. در متن
» تعجبي«بدون هيچ » نظر نگران به«گويد که منتظرِ پيشنهادي از طرف پيشخدمت بوده، و پيشخدمت  مي

 ١٨

کنند، البته حاضر به خواستنِ هرچيزِ ديگري بودم  همسايگي البد راحت پيداش مي
دور  که تعجبِ خاصي نشان بدهد، پيشخدمت، بدون اين رسيد. هم نمي به    اگرکه دنده

  ِش برايِ من و اين هم آن... شد و کمي بعد آورد
ست، منکرِش   گوشت ماهي  ِش هرچي باشد خواهم پرداخت. تيکّه طبعاً، قيمت

دانستم، با کمالِ ميل گوشت  پردازم بدون ترديد کردن. اگر مي ش را مي ِ نيستم. قيمت
  ، به هر جهت حاال ديگر چندان گرسنه٣کردم يا فقط يک تخمِ مرغ اب ميديگري انتخ

  پردازم فوري. تان مي ِ نيستم. همين حاال به

                                                                                               
دانيم که  نمي »درست«آن را خورده است. در واقع ما » نادانسته«غذا را برايِ او آورده است و او هم 

اي را در بشقابِ خود دارد و  »شده قرباني«چه موجود يِ  »دنده«تر،  يي، يا دقيق»غذا«چه » دقيقاً«پلوم 
ها هم که در ايران به نامِ  ِ ديگر و ادويه يِ مخلوط با موادّ خوراکي کرده آن را خورده است. گوشت چرخ

 bouletteفرانسوي ندارد، بلکه بيشتر شبيه به رايج است، شباهتي به کُتلت » شامي«و » کُتلت«
اگرچه ميشو در سفري ». کوفته قلقلي«و » کوفته«يِ کوچک] است که يعني  [بولت؛ سرراست: گلوله

نيست اي به مکان رستوران  ترين اشاره افتاد، در خود داستان کم» پلوم«به ترکيه بود که به فکرِ نوشتنِ 
فرانسوي ـ بلژيکي ـ  که اسکناسِ صد فرانکي،يک قيمت غذايِ خود را با  خواهد پلوم مي که جز اين

، »فرانک«ترجمه کرده اند  آن را هايِ غربي هم يِ مترجم همه به ليرِ ترکيه. نه بپردازد، سوييسي است،
 .بعديِ من برايِ همين متن هايِ . همچنين نگاه کنيد به يادداشتبيژن الهي هم اصالً آن را حذف کرد

 œufيِ به کار رفته در متنِ ميشو  که واژه که بداند، باشدخوب  شايد، خواهم خواننده بداند ـ مي ٣
در  ، و نيزها ماهي و )مارمثالً ( ها تخمِ خزندهويژه مرغ)،  ها (به تخمِ پرنده :»تخم«به معنايِ عامِّ  ،است

آميزشِ جنسي، و با ترکيبِ دو سلّولِ از (حيوان يا گياه) که شناسي، نخستين سلّولِ موجود زنده  زيست
 )تخمِ مرغِ عسلي( œuf à la coqueمثالً  پلوم کهمشخص نيست  شود. زاده مي نر و ماده

هايِ  (اُملت، که اين هم نوع omeletteپز)، يا مثالً  (تخمِ مرغِ آب œuf dur يا ،توانست بخواهد مي
هايِ معمولي فروخته  است که در بارها و رستورانپز  احتمالِ قوي، تخمِ مرغِ آب گوناگون دارد).

مراتبِ کارکنان آن، رستوران گويا  خورد، با توجه به سلسله اما رستوراني که پلوم در آن غذا مي شود، مي
 ست. شيکي



 ١٩

حساس بدجوري معذّب ا خود را خورد. پلوم همه، سرپيشخدمت جم نمي با اين
دار است که  برد... هوم! حاال ديگر رستوران بعد که چشم باال مي  . چند لحظهکند مي

  روش هست. روبه
  پلوم در دم عذرخواهي کرد.

ِش  ها نوشته نيستند تويِ صورت غذا. من به  دانستم ــ گفت او ــ که دنده ـــــ نمي
م نبود، بعدش هم،  ْم هم همراه بين ام، عينک رودماغي نکرده ام، چون خيلي نزديک   نگاه

َم رسيد،  ول از همه به ذهندهد. چيزي خواستم که ا خواندن هميشه خيلي آزارم مي
يِ شخصي.  نهادهايِ ديگر تا از سرِ ذائقه بيشتر هم به خاطرِ راه باز کردن برايِ پيش

َم، تازه خود من هم پاک  پيشخدمت هم گويا نگرانْ ديگر دور نرفت و اين را آورد براي
کنم حاال  هوا بنا کردم به خوردن، آخرِش... همين اآلن به خود شما پرداخت مي سربه

  که خودتان اينجا ايد.
کند.  خورد. پلوم بيش از بيش احساسِ ناراحتي مي دار جم نمي همه، رستوران با اين

بيند؛ يک  رم را ميآستينِ يک اونيفو هو يک، کند يک اسکناس که به طرف او دراز مي
  روش بود. بود که روبه مأمورِ پليس

  پلوم در دم عذرخواهي کرد.
ش  ، دمِ گوشهو يکنيد، او وارد آنجا شده بود تا يک خرده استراحت بکند. ـــــ ببي

.  ــ گفت او» ٤اوه... يک بک«ـــــ » و برايِ آقا چي؟ چي ميل...؟«هوا داد زدند:  بي

                                                 
دارِ آبجو با گنجايشِ يک چهارمِ  ليوان دسته«، به معنيِ »يک ليوان آبجو«، un bockبک،  يکـ  ٤

اما، به نظرِ من، اگر قصد ميشو ». وسعاً محتوايِ آن يعني خود آبجو با در صد الکلِ نسبتاً باالليتر، و ت
 لوم بود، کلمه» يک آبجو«فقط خوراندنواژه به پ آبجو«يِ  هايِ صريحِ ديگري از جمله خود« ،bière ،

با کلِّ متن، تفسيرپذير است:  اي که او به کار برده، به نظرِ من، در رابطه را در اختيارِ داشت. واژه
bockقوچ«آلماني، به فرانسه به معنيِ  يِ  ، واژه) «bélier و (»زربن) «boucيِ  ريشه ، همbock با ،

فارسي هم از همان ريشه است)، نوعي آبجويِ »ِ بز«پهلوي و »ِ بوز«يِ هندواروپايي که البد  ريشه
هايِ آن اغلب و  ها و ليوان ا تا به امروز، و رويِ شيشه) است از قرون وسطBockbierآلماني/بايِرني (

در زبان فرانسه، معنايِ ». آبجويِ نربز نشان«َش اين که  شايد هميشه تصويرِ يک نربز هست. خالصه

 ٢٠

وقت بيشتر برايِ کم کردن شرِّ او تا  داد زد پيشخدمت ناراضي؛ آن» بعدش چي؟...«
  ».، يک دنده!خوب«خاطرِ چيزِ ديگر:  به

ش آوردندش تويِ يک بشقاب؛  َ که براي او ديگر درجا به فکرش هم نبود، وقتي
  ، راستش، چون آنجا جلوش بود... وقت آن

ـــــ ببينيد، اگر سعي کنيد سروته اين قضيه را هم بياوريد، واقعاً لطف کرده ايد. اين 
  هم برايِ شما.

                                                                                               
، به انگليسي Sündenbock، معادلِ آلمانيِ آن bouc émissaireمجازيِ اصطالحِ 

scapegoatاو مي ، کسي است که خطايِ ديگري را ساندازند. اصطالحي که از  به گردنکتابِ مقد 
هايِ بزِ  چنين با نام ) [همتوراتهايِ رسميِ  (بنا بر ترجمه» نربزِ قربانيِ گناه/خطا«گرفته شده است: 

فرِ تورات، سدانم ديگر چي] در  خر، قوچِ قرباني، بزِ طَليعه، بزِ قربانيِ گناه، و نمي کش، بزِ گُناه کفّاره
افتد. چون اگر  . يعني درست اتفاقي که در اين داستان برايِ پلوم مي٧ـ١٦، بابِ شانزده، الويان

پيشخدمت را گرفت که »ِ خر«ي در اين داستان وجود داشته باشد، بايد رفت »تقصير/خطا/جرم/گناه«
شکنند. پلوم  ا سرِ پلوم ميها ر کوزه يِ کاسه که همه بشقابِ غذايِ مورد اعتراض را آورده است، در حالي

دهد که هر  فقط دو خوراکي سفارش مي مراتبِ کارکنان آن) شيک (با توجه به سلسله رستوراناين تويِ 
، زيرمعناهايي افزوده بر معنايِ سرراست خود »جرم«يا » گناه«يِ  مايه دو، به نظرِ من، در رابطه با درون

» اي وجدان حرفه«البته،  يِ يک شهيد مسيحي.»تذکره«شود  مي» پلوم در رستوران«چنين،  اين دارند.
هايي که از اين متن در اختيار دارم، يعني انگليسي و ايتاليايي و  هايِ ترجمه يِ مترجم را، بنويسم که همه
، و ضروري ندانستند که توضيحي برايِ آن »يک آبجو«را ترجمه کرده اند  bockآلماني و فارسي، 

هايِ اروپايي مشکلي ندارند چون خوراک مشابه آن در  هايِ زبان ، مترجم»دنده«مورد بدهند. در 
مهمِّ  هايِ  واژه اما برايِ منيِ جغرافياييِ آنها، گاهي با نامي مشابه و گاهي هم نه، وجود دارد.  حوزه

را برداريم و هر » دنده«م طور نيست که بتواني اين نمايد، و غييرناپذير و تفسيرپذير ميشده و ت ميشو انتخاب
گونه  را برداريم و هر نوشيدنيِ ديگري به جايِ آن بگذاريم. همان »بک«جايِ آن بگذاريم، يا غذايي به 

» سيب«توان  ، نمي]١٨٧ص.  يِ من، ترجمه ،فضايِ اندرون[ درون دور، در »جادو«که، مثالً، در متنِ 
، هانري ميشوطنزِ  گرچه. »بِه«يا  »گالبي«و گذاشت  ، برداشتآن هايِ فرهنگيِ ارجاع يِ را، با همه

نيست، » نويس فکاهي« ميشوکه  توجه داشته باشد، مترجم بايد خنداند مياينجا يا آنجا، اغلب خواننده را 
گويد،  خود مي او که ، و خود نوشتنِ آنها، چنان»دفعِ شر«اند در » عزيمه«يِ اينها برايِ او  بلکه همه

 .قبليِ من برايِ همين متن هايِ همچنين نگاه کنيد به يادداشت .زدايي دارد ثرِ شرزدايي و اهريمنتنهايي ا به
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هايي که دور  . به شنيدن قدمش َ طرف کند دراز مييک اسکناسِ صد فرانکي هم 
کرد. اما حاال رييسِ کالنتري است که پيشِ  شدند، درجا خودش را آزاد تصور مي مي

  رويِ او هست.
  پلوم در دم عذرخواهي کرد.

نتيجه پيِ او گشته بود.  يِ صبح بي ــــــ از دوستي قرارِ مالقات گرفته بود. همه
شود،  َش در برگشت از اداره از اين خيابان رد مي تدانست که دوس وقت، چون مي آن

وارد اينجا شده بود، سرِ ميزي دمِ پنجره نشسته بود و چون، وانگهي، امکان هم داشت 
رود از خرج کردن،  نظر بيايد که طفره مي  خواست به که انتظار طوالني باشد و او نمي

لحظه هم به فکرِ مصرف  يک دنده سفارش داده بود؛ تا چيزي جلوش باشد. حتي يک
وجه  که اصالً به هيچ خودي، بدون اين کردن چيزي نبود. اما حاالکه جلوش بود، خودبه

  کند، بنا کرده بود به خوردن. متوجه باشد چه کار مي
يِ خودش  رود. فقط تويِ خانه بايد دانست که او به هيچ عنوان به رستوران نمي

جور  پرتيِ محض است، همان ع اينجا يک حواسخورد. يک اصل است. موضو نهار مي
فکريِ زودگذر؛  تواند چنين چيزي پيش بيايد، يک بي اي هم مي که برايِ هر آدمِ عصبي

  نه چيزِ ديگر.
زود باشيد ــ گفت او به « اما رييسِ کالنتري پس از تلفني به رييسِ سازمان امنيت:

 لومتان را توضيح بدهيد. يک بار  َش درازکُنان. طرف به را گوشيپبرايِ هميشه خود
حاال ديگر «ش گفت:  داد که به َش  و مأموري وحشيانه هول» تنها راه رهاييِ شماست.

شدند،  ها هم وارد رستوران مي نشان چون آتش» راه باشي، ها؟ قرار است پابه
 يِ ببينيد چه خسارتي برايِ رستوران من. يک فاجعه«ش گفت:  دار به رستوران
  ش کرده بودند. َ ها شتابان ترک يِ مشتري داد که همه و سالن را نشان مي» حسابي!

کنيم.  تان اخطار مي ِ شود، به ريخت مي اوضاع بي«گفتند:  ش مي ِ مأمورهايِ امنيتي به
يِ حقيقت را اعتراف کنيد. اين اولين بازجوييِ ما نيست، باور کنيد. به  بهتر است همه

  »کشد، يعني که حاد است. مي اين جور جاها که

 ٢٢

گوش کنيد، «گفت: ش مي ِ ش به َ اين ميان، يک مأمورِ زمخت گُنده از بااليِ شانه
زنم. تفهيم  توانم بکنم. دستور است. اگر پايِ تلفن به حرف نياييد، مي ش نمي کاري

  »زنم. زد شده. اگر نشنوم حرف بزنيد، مي ِتان گوش شد؟ اقرار کنيد! از پيش به
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٣  
  کند مي پلوم سفر

  
  

ها رد  کنند. يکي ش را مي َ تواند بگويد که در سفر بيش از اندازه مالحظه نميپلوم 
کنند  ِ او خشک مي هاشان را با کُت شوند از روش بدون گفتنِ بپا، ديگراني دست مي

حدي  تر دارد با فروتني سفر کند. تا خيلي راحت. او آخرش خو گرفته به اينها. خوش
 که ممکن است، چنين خواهد کرد.

:  يِ گُنده َش، يک ريشه بِکشند تويِ بشقاب  اي َش، از عنقي، ريشه اگر براي
  »بفرماييد، بخوريد. منتظرِ چي هستيد؟«

خودي برايِ خودش درد سر درست  خواهد بي نمي» اوه، خب، الساعه، ببينيد.«
  کند.

چي! از راه به اين دوري که نيامده ايد برايِ «و اگر، شب، تختي ازش دريغ کنند: 
روز است که  خوابيدن، نه؟ جم بخوريد، چمدان و چيزهاتان را برداريد، موقعي هم از 

  »شود قدم زد. تر مي راحت
خب، خب، بله... قطعاً. محضِ خنده بود، طبعاً. اوه بله، از سرِ... محضِ «
  رود باز در شبِ تاريک. و مي» مزاح.

کنيد که از سه ساعت  ! پس يعني خيال ميا«بيندازندش بيرون از قطار:  رو اگ
ش بسته ايم تا مرد جواني  دودي را گرم کرده ايم و هشت واگُن هم به پيش اين ماشين

تواند کامالً مفيد باشد اينجا و هيچ الزم  به سنِّ شما و در سالمت کامل را ببريم که مي

 ٢٤

سنگ با  ها تخته ها کنده اند، تن هم بوده که تونل همينايِ برالبد نکرده برود آنجا، و 
جور هوايي،   ديناميت متالشي کرده اند و صدها کيلومتر خطّ آهن کشيده اند تويِ همه

ها، و  کاري وقفه از خط مراقبت کرد از ترسِ خراب که بايد بي يِ اين تازه بدون محاسبه
  ...»يِ اينها برايِ  همه

فهمم. من سوار شده بودم، اوه، که يک نظري بيندازم!  مالً ميخب، خب. کا« 
و از آنجا » حاال، تمام شد. کنجکاويِ ساده، متوجه ايد که. هزار بار هم ممنون.

  ها با بارهاش. گردد بر جاده برمي
اوه! نه. گوش کنيد، آنجا درجا بدجوري «و اگر، در رم، بخواهد کُليزه را ببيند: 

ِش،  ِش دست بزند، تکيه بدهد به خواهد به ش مي بعدش هم آقا حتماً دلَ ريخته است. هم به
جاش.  چيزي باقي نمانده از همه  جوري است که جز خرابه يا بنشيند آنجا... همين

  »درسي شد اين برايِ ما، درسِ سختي، اما در آينده، نه، تمام شد، متوجه ايد که.
پستال بخواهم ازِتان، يک  فقط يک کارت خواستم البته! البته! چيز بود... مي«

  کند شهر را بي ديدن چيزي. و ترک مي» عکس، احتماالً... اگر يک وقتي...
اينجا «بازرِسه او را با انگشت نشان بدهد و بگويد:  هو يکو اگر رويِ کشتي، 

هست.  انظباطي کند، اين يارو؟ بجنبيد، به نظرم آنجا، آن پايين، حسابي بي چه کار مي
ش زده  َم ببريدش اين را آن پايين تويِ خن. پاسِ دوم همين اآلن زنگ زود باشيد واسه

  افتد. يِ طولِ سفرِ دريايي از نا مي افتد و پلوم هم در همه زنان راه مي و سوت» شد.
هايي که اصالً  کند به بدبخت کند. او فکر مي اي نمي زند او، گله اما حرفي نمي

  .کند مدام کند، سفر مي که او، او سفر مي کنند، حال آن سفر  توانند نمي
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٤  

 
  هايِ ملکهسرا خلوتدر 

  
  

  ِش گفت:  ، ملکه بهشد هاش وارد کاخ مي با استوارنامهکه پلوم 
باشيد  مايلسخت مشغول است. بعداً او را خواهيد ديد. اگر  اآلن شاه ،ببينيدـــــ 

ها را خيلي دوست  حضرت دانمارکي . اعلٰيش يم دنبالَرو م ميبا ههايِ ساعت پنج  طرف
مدت انتظار را حضرت با کمالِ ميل شما را به حضور خواهد پذيرفت،  دارد، اعلٰي

  توانيد احتماالً کمي با من گردش کنيد.  مي
از  هو يک ترسم توش گُم بشوم ست، هميشه ميکاخ خيلي بزرگ ا که نه

فهميد که، برايِ يک ملکه، البد خيلي مضحک  وقت، مي ها سر در بياورم، آن خانه مطبخ
  . اين هم اتاقِ خوابِ من است.بلد امرويم. راه را خوب  شود. از اين طرف مي مي

  روند تويِ اتاقِ خواب. و مي
توانيد احتماالً چيزي برايِ من بخوانيد،  چون دو ساعت تمام پيشِ رو داريم، ميـــــ 

تان اعتراف  ايِبر اماکنيد.  مي بازي ورق شايد البي ندارم.چندان جچيزِ اينجا من اما 
  بازم. مي فوريکنم که من  مي

رود،  مان سر مي حوصله يست؛ نشسته زود کننده پا نمانيد، خسته در هر حال سرِ
  توانيم احتماالً دراز بکشيم رويِ ديوان. مي وقت آن

  شود. اما زود پا مي

 ٢٦

در  خواهيد ميست. اگر نرواتويِ اين اتاق فرما يناپذير تحملهميشه گرمايِ ـــــ 
که بايد حرف  توانيم چنان وقت مي کنيد. آن َم مي َم کنيد، خوشحال هام کُمک کندن لباس

انقدر  تازه اين پيراهنخواهد اطّالعاتي از دانمارک داشته باشم.  م مي بزنيم. خيلي دلَ
اين پيراهن  مانم. روز پوشيده مي يِ پرسم چطور همه از خودم مي که شود کَنده مي راحت
هام را بلند  . نگاه کنيد، دستشود کنده مي ش بشود که آدم حالي بدون اين اصالً
گذارم  نمي البته طبعاًتواند بِکشدش طرف خودش.  مي ديگر کنم، و حاال يک بچه هم مي

يِ کاخ، و کنند تو شان دارم، ولي همچين بدگويي مي چنين کاري بکند. خيلي دوست
  .ها بچه کنند چي را گُم مي َش همه تازه

  آورد. هايِ او را در مي لباس هم پلوم
آدم ، تويِ اين اتاق با لباس ماندنجوري نمانيد.  ينا، گوش کنيد، هم شما اماـــــ 

جوري ببينم، به نظرم  توانم شما را اين َش نمي آيد، تازه داده به نظر مي خيلي عصا قورت
 همه درندشت اينخواهيد برويد بيرون و تنهام بگذاريد تويِ اين کاخ که  که ميآيد  مي

  است.
  کشد. دراز مي هناپير با رد. بعدش،آو را در مي هايِ خود و پلوم لباس

 يِ دانمارک در باره شما يعني ملکه.گويد  ميسه و ربع است ــ  تازهساعت ـــــ 
حرف بزنيد؟ َم  برايد يک ساعت و سه ربع ازش دانيد که بتواني واقعاً اين همه چيز مي

تان  ِ مدتي بههنوز يلي سخت است. فهمم که چنين کاري البد خ . ميندارم توقّع انقدرها
يک  اآلناينجا هستيد، همين  حاال که، تا آن وقت راستي، .نيدفکر ک دهم که مي وقت

م را مشغول ميدهم که خيلي  تان مي چيزي نشانبدانم يک  ام ي کنجکاو. خيلکند فکر
د. ش چي فکر مي دانمارکي راجع بهکُن  

راست، سه تا عالمت دارم. ن ه سه تا، دو تا من، ببينيد، اينجام، زيرِ پستان
بينيد، تقريباً حالتي دارد مثلِ... خيلي عجيب است  کوچولو، يکي گُنده. گندهه را مي

  چي! پاک سفيد! ، هيچببينيد در حقيقت، متوجه ايد، پستان چپ را
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ا  گوش کنيد، يک چيزي بهل خوب وارسي کنيدم بگوييد، امبا خيالِ او ،
  راحت...
 مرددهايِ  زند، با انگشت کند. دست مي اين هم پلوم که وارسي مي حاال

ها هم مسيرِ  ، انگشتلرزاند مي او را ها وجويِ واقعيت کند، و جست مالي مي دست
  گردند. رميروند و ب شان را مي منحني

  کند. و پلوم فکر مي
چند لحظه از گويد ملکه، پس  ــ مي کنيد پرسش ميداريد از خودتان  که بينم ميـــــ 

خواهيد بدانيد آيا باز هم از اينها  بينم که در اين کار خبره ايد). البد مي ميديگر (حاال 
  .شود مي پاک سرخ شدهگويد او، و سخت دسپاچه  ميدارم. نه ــ 
تا با  ِم بچسبانيد بهَم حرف بزنيد، ولي خودتان را خوب   از دانمارک برايحاال

بيشتري به هتان گوش بدهم. توج  
تواند چيزي را الپوشاني  کشد کنارِ او و حاال ديگر نمي رود؛ دراز مي پلوم پيش مي

  کند.
  واقع: و، به

احترام ملکه را کردم شما بيش از اينها  گويد ملکه ــ گمان مي گوش کنيد ــ مي
مان  در ادامه مانعِ اينخواهم که  داريد، ولي حاال که آخرش به اين مرحله رسيده ايد، نمي

  يِ دانمارک با هم گفتگو کنيم. بشود که درباره
  کشد. و ملکه او را به سويِ خودش مي

ش هست که  گفت ملکه ــ وگرنه احتمالَ و مخصوصاً پاهام را نوازش کنيد ــ ميـــــ 
  ديگر ندانم برايِ چي خوابيده ام... م پرت بشود، فوري حواسن م

  وقت است که شاه وارد شد! آن
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

باشد،  خواهد مي هايِ شما هرچه ها و شروع طرح حاال ناک، ماجراهايِ دهشت
  .کار نابهدشمني  يِ شده هدايت و دردناکماجراهايِ 
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٥  
ها لغارشبِ ب  

  
  

ِش،  وقت ما تويِ راه برگشت بوديم. قطار را عوضي سوار شديم. آنــــــ ببينيد، 
کردند بينِ  پچ مي چي هي پچ دانيم چي لغار بوديم اينجا، که نميچون با يک مشت ب

ش  َ  ضرب فيصله را يکخوردند، ترجيح داديم قضيه  خودشان، که همش هم وول مي
هامان را درآورديم و شلّيک کرديم. با عجله هم شلّيک کرديم چون  بدهيم. تپانچه

بود. آنها، در مجموع،  شان ناکار کردن شان نبود. ارجحيت پيش از هر چيزِ اعتمادي به
 شان اعتماد کرد که. لغارها، نبايد به، اما بشان برده بود ماتبه نظر 

گويد رييسِ قطار. با  شوند ـــ مي ايستگاه بعدي مسافرهايِ زيادي سوار ميــــــ در 
بيش از يک کوپه را اشغال نکنيد.  تاها) کنار بياييد  کند به مرده ها (و اشاره مي اين بغلي

  هايِ جداگانه اشغال کنيد.  کوپه آنها و شماحاال ديگر هيچ دليلي وجود ندارد که 
  کند. شان مي ِ يِ جدي نگاه و با قيافه

  آييم! چه جور هم! البته که! بي معطّلي! ــــــ بله، بله، کنار مي
  دارند. ِشان مي ها و نگه کنند کنارِ مرده و فرز خودشان را جا مي

هايِ  چپد اليِ تن ها هم آسان نيست. هفت تا مرده و سه تا زنده. آدم مي همچين
افتند تويِ گردن سه تا مرد  افتند. مي هم همش کج مي» ها خوابيده«سرد، سرهايِ اين 

برند، اين سرهايِ سرد. عينِ  ها که رويِ شانه مي ِ مرده جوان. مثلِ خاکستردان
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بنا  هو يکهايِ زبر که  ها، اين ريش دون در تماس با لُپ هايِ زبرِ دون خاکستردان
  کنند به در آمدن با سرعتي دوچندان. مي

وقت  کنند صبحِ زود در بروند. بلکه تا آن ي ميشب را بايد گذراند. بعدش سع
رييسِ قطار يادش برود. کاري که بايد کرد، اين است که خيلي آرام بمانند. هر 

جوري که او گفت.  او برانگيخته نشود. تنگ هم بمانند همان  ِ کوششي بکنند که توجه
از رسيدن به مرز روند. قطار معموالً پيش  حسنِ نيت نشان بدهند. صبح، يواشکي مي

تر خواهد بود، يک خرده دورتر با يک راهنما از جنگل رد  کند. فرار آسان کُند مي
  شوند. مي

  کنند. جوري خودشان را به شکيبايي تشويق مي  و اين
شان.  جنباند ها. سرعت مي شوند تا زنده ها خيلي بيشتر تکانده مي تويِ قطار مرده

با شما   آيند دمِ معده شوند، مي رند، بيش از بيش خم ميتوانند يک لحظه آرام بگي نمي
  ش را ندارند. َ زنند، ديگر تحمل حرف مي

شان نکرد؛ بايد کوباندشان به  بايد حسابي در اختيارِشان گرفت و يک لحظه ولِ
ش، خود را فشار داد  يکي در طرف راست َش، آن پشتيِ صندلي، يکي در طرف چپ

ا آن بهد. وقت سرِشان است که ضربه مي شان، امزن  
تر است. شان، اين از همه مهم بايد سفت گرفت  

  تواند لطفاً جا باز کُند برايِ خانمِ پيري که من ام؟ ــــــ يکي از اين آقايان نمي
ش را هم در طرف راست  ها را (تازه يکي شود رد کرد که. پلوم يکي از مرده نمي

نشيند در طرف چپِ او.  آيد مي زانوهايِ خودش و خانم مي نشاند رويِ خود دارد) مي
حاال خانمِ پير به خواب رفته است و سرش خميده است. سرِ او و مالِ مرده خورده اند 

ا فقط سرِ خانيکي بدجوري سرد است و  گويد که آن شود، و مي مه بيدار ميبه هم. ام
  ترسد. او مي

  شديدي حاکم است. گويند که سرمايِ مي ياما آنها زود
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هايي  شوند، دست هايي به سويِ او دراز مي کافي است که دست بزند. و دست
شود.  پا مي او هم تر. ش بهتر باشد که برود تويِ يک واگنِ گرم سخت سرد. بلکه براي

 بخاريخواهد وارسي کند که آيا  مي چي گردد. کنترل چيِ قطار برمي رلبعدش با کنت
اما همه داد » ها. آخر دست بزنيد به اين دست«گويد:  ش مي ِ زن بهکند.  درست کار مي

حرکتي خواب  هايي اند که از بي حرکتي است، اينها انگشت نه، نه، از بي«زنند:  مي
کنيم،  مان است، اينجا. داريم عرق مي حسابي گرمِ  رفته اند، چيزي نيست. ماها که همه 

ن، عرق هست، رويِ يک جايِ ديگر سرما . يک جايِ بد دست بزنيد به اين پيشاني
  »حرکتي نيست. جز بيچي  هيچکند،  حرکتي است که اين کار را مي کند، بي بيداد مي

گويد پلوم ـــ خب سرِشان را با يک روزنامه  ــــــ آنهايي که سردشان است ـــ مي
  دارد. مي  بپوشانند. گرم نگه

اي  روزنامه هايِ  بوقي  ها کاله يِ مرده مهشود. زودي ه شان مي گيرِ آنهايِ ديگر دست
خشي.  هايِ خش  بوقي هايِ سفيد، کاله بوقي  شود، کاله رويِ سرشان گذاشته مي

مه هم رغمِ تاريکي. و تازه خطرش نيست که خان شوند به تر است، زود شناخته مي راحت
  ش بخورد به يک سرِ سرد. َ دست

شود. بارهاش را گذاشته اند تويِ راهرو. قصد  يدخترِ جواني سوار م ،در اين ميان
هاش سنگيني  رويي و خستگي رويِ پلک نشستن ندارد، دخترِ جواني بسيار تودار، کم

ِ او باز کرد. مصراً خواهان اين اند،  کند. اما بايد جايي براي کند. درخواستي نمي مي
د يواش يواش. اما با توجه به شان کنن هاشان را آب کنند، آبِ کنند که مرده پس فکر مي

بسا بهتر است فوري سعي کنند ببرندشان بيرون يکي پس از ديگري،  يِ جوانب، چه همه
چون شايد بشود جريان را از خانم پيره پنهان کرد، اما اگر دو سه تا غريبه باشند کار 

  شود. در واقع دشوارتر هم مي
شود. تا کمر  عمليات شروع مي کشند و يِ بزرگ را با احتياط پايين مي شيشه

کنند. اما بايد زانوها را خوب خم  پاشان مي اندازندشان بيرون، از آنجا به بعد کلّه  مي
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اي به  هايِ خفه مانند، سرِشان ضربه کرد تا گير نکنند ـــــ چون در مدتي که آويزان مي
  خواهد بيايد تو. که مي کوبد، عينهو مثلِ اين  در مي

يِ  توانيم باز راحت نفَس بکشيم. يک مرده زودي مي ک خرده همت! بهبجنبيم! ي
ديگر، بعدش تمام خواهد شد. اما سرمايِ هوايي که وارد شده خانم پيره را بيدار کرده 

  است.
داني  وجوش، برايِ آرامشِ خيال و تظاهر به آداب چي هم، با شنيدن جنب کنترل

روشني خالف آن را  د که آيا در داخل، هرچند که بهآيد وارسي کن ها، باز مي برايِ زن
  داند، جايي برايِ دخترِ جوان نيست که در راهرو هست. مي

  زنند. شان داد مي ــــــ بله البته! بله البته! ـــ همه
چي،... ـــ حاضر بودم قسم  گويد کنترل العاده است ـــ مي ــــــ واقعاً خارق

  بخورم...
گويد، اما خواب  العاده است ـــ نگاه خانم پيره هم همين را مي رقــــــ واقعاً خا

  کند. ها را به بعد موکول مي  پرسش
تر  کاش دخترِ جوان حاال خواب باشد! يک مرده، واقعيت است، درجا راحت

پذير است تا پنج تا مرده. اما بهتر است از هرجور پرسشي پرهيز شود. آخر،  توجيه
و خطاها از   شود. تناقض گيرد، راحت هم سردرگُم مي رد پرسش قرار ميکه آدم مو وقتي

ويژه  شوند. هميشه ارجحيت در سفر نکردن با يک مرده است. به همه طرف ظاهر مي
ِش  يِ تپانچه شده است، چون خوني که ريخته شده به که او قربانيِ يک گلوله  وقتي
  دهد. وروباخته مي يِ رنگ قيافه

خواهد پيش از آنها به خواب  که دخترِ جوان با احتياط بسيارش نمي ايياما از آنج
که هرچه باشد هنوز خيلي از شب مانده و پيش از ساعت چهار و نيم هم  برود، و اين

شان را تسليمِ خستگي کرده به  ايستگاهي نيست، آنها خيلي هم نگران نيستند، و خود
  روند. خواب مي
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کند...  شود که ساعت چهار و ربع است، پن را بيدار مي يپلوم متوجه م هو يکو 
جز   مشغولي برايِ چيزِ ديگري به ست. بدون دل عقيده اند که جايِ نگراني و هر دو هم

چيز را برمال خواهد کرد، تندي مرده را از درِ  کار که همه ايستگاه بعدي و روزِ نابه
کنند،  شان را خشک مي  ر دارند عرقِ پيشانيِکه ديگ اندازند بيرون. اما درحالي قطار مي

کنند. پس او نبود که انداختند بيرون. چطور ممکن  مرده را زيرِ پروپايِ خود احساس مي
ها بماند برايِ بعد! مرده را  خيال، سؤال ش تويِ روزنامه بود. بي َ  است؟ با اين همه کلّه

  اوف!کنند تويِ شب.  ش مي َ گيرند تويِ چنگ و پرت مي
شان را  ها ها! چقدر شاد است اين کوپه! رفيق زندگي عجب دلپذير است برايِ زنده

  کنند. ها را بيدار مي ... دو تا زندکنند. عجب، اين که  بيدار مي
چي خوب پيش  رسيم. همه زودي مي شويم. به ، داريم نزديک ميبشويدــــــ پا 

  ديد دست کم؟رفت؟ يک قطارِ عالي است، مگر نه؟ خوب که خوابي
شان  ِ مه پياده شود، دخترِ جوان هم. دخترِ جوان که نگاهکنند خان و کمک مي

يِ  دانند چه کنند. جوري که انگار همه مانند. ديگر نمي کند بي هيچ حرفي. آنها مي مي
  کارها را تمام کرده بوده اند.

  گويد: شود و مي رييسِ قطار پيداش مي
  اده بشويد با شاهدهاتان!ــــــ برويم، زود باشيد. پي

  گويند آنها. ــــــ ولي ما شاهد نداريم که ـــ مي
خواهيد، رويِ  که يک شاهد مي جايي گويد رييسِ قطار ـــ ازآن ــــــ خوب پس ـــ مي

ها. فوري  من حساب کنيد. يک لحظه آن طرف ايستگاه منتظر بمانيد، جلويِ باجه
گردم. منتظرم  برگ عبور. تا يک لحظه ديگر برميايد که. اين هم   گردم، متوجه برمي

  بمانيد.
  روند. روند، در مي رسند، و به محضِ رسيدن به آنجا، در مي مي

  !آخرش اوه! حاال زندگي کردن، اوه! زندگي کردنْ
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٦  
  رؤيايِ پلوم

 
  

هايِ  ِ اسب گام ، پنيري کُند، زرد، به ٥گاهتابوتهايِ  ِ اسب گام پنيري کُند، زرد، به 
، بود گُنده پستان يک بيشتر .جهان ٦پايِ يک همچو در خود کرد حرکت مي، گاهتابوت

                                                 
از ايتالياييِ  catafalque .ساخته ام [تلفّظ: کاتافالک] catafalque را برايِ» گاهتابوت«ـ  ٥

catafalco ا ريشهفرانسه شد، و با همان معنايِ ايتاليايي، ام زبان تينِ آن، يِ ال واردcatafalicum ،
اي که تابوت را  شده است. در زبان فرانسه دو کاربرد دارد: سکّويِ آراسته و آذين» داربست«به معنيِ 

که بندي  اي آذين سازهگذارند، و نيز به صندوق و  فقط برايِ ادايِ احترامات، يا برايِ هميشه، رويِ آن مي
معنيِ صراحت  سببِبه  که است »نخلِ تابوت« ابيش شبيهکم »کاتافالک«شود.  رويِ تابوت گذاشته مي

 که تفاده کنم، و نيز از آن رواز آن اسنخواستم  ،است بن علي يِ نمادينِ حسين تشييعِ جنازه که ،اين نام
 کشند. ها با گاري و کالسکه مي را اسب» کاتافاک« که برند درحالي ميبر دوش  را مردم »نخلِ تابوت«

دارِ  چرخ بزرگ ضريحِگاهي ساده و گاهي هم بسيار باشکوه است، مثلِ . ، بقعه مرقد، آرامگاه ضريح،
آن  کُندي به ديده ام) هايِ گذشته در برخي از گراوورهايِ قرن( اسب ها ده که ،با تابوت درون آن   مجلّلي

طرحِ بازسازيِ تشييعِ  ها در اهاين تابوتگترينِ  از معروف. برند مي محلِ آرامگاهگاه احترامات تا  از جاي را
دانم کارِ  شود که مالِ قرن نوزدهم است و متأسفانه نمي مي ديدهيِ اسکندرِ معروف به بزرگ  جنازه

 ،به التين( Diodore de Sicile دورِ سيسيلييو بر اساسِ روايت دي خوانده ام که وست،  کي
با  کشيده شده است يش از ميالد)قرن نخست پ، Diodorus Siculus دوروس سيکولوسيو دي

در  هم يوناني و سرداران و سپاهيان برند را مي عظيم يا نخلِ تابوتي تابوتگاه که چهار رديف دوازده اسبه
نيز  )١٨١٠ـ١٩٦٦( باتيست بايوتـ  کارِ آدولف ژان، يِ ناپلئون تشييعِ جنازه طرحِ ؛پسِ آن راهي اند

ها  نظام در ميان پياده هايِ فراوان بزرگ با تزيين بسيار بسيار بوتگاهيتاو  چهار رديف چهار اسبهبا  هست
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ک و ،٧گوشتي اي کهنهپنيرِ  قرصِ  وارهآسکه  درندشت اي منطقهزده مانده در  چ
 .بود ميدار نم وحشتناکبايستي  مي

هايِ  بر سم ها را اسب ترمزِبايستي ديد  . ميرفت مي پاييننظام  چپ سواره سمتدر 
  هرگز؟ نه، هرگز. آيند باز باال نمي مغروراين همه  هايِاين سواريعني شان.   ِ پسين

بود  شدهچنان ريز  ايِ اوکرد، اما صد اضيِ بسيار ميهايِ اعتر و فرمانده حرکت
گويد،  چه او مي پذيرد به حساب آورد آن شد چه کسي مي که از خود پرسيده مي

  به حرف زدن. اشدج بنا کرده باي برن انگاري دانه
ديده نشدند. سپس، باز ديگر  و روند فروميدر گل  هک پديدار شدند ،سرانجام

 صورت گرفت ونرم  يِ گُندهدر آن چيزِ  انفصالي چون، مثلِ يک کليک، ناگهان
چنان دراز، چنان دراز و با وجود اين چنان  ينوار، زد  هايي از همه سو شتک  خرده

از آن بگذرد با  که شد نظام گويي مي يِ سواره ساخته شد که همهزماني پس از سفت 
شد.  فرمانده بازشناخته مي طرحِ هيکلِوقارِ تمام. اما افراد آن ناپديد شده بودند. تنها 

برايِ باز ديدن رفتارِ اعتراضيِ او، اگرکه سرِ مغرورش فرو حتي شد  شد وسوسه  مي
داشت، با  مي تا به آن زمان تنها همان آن استوارش نگه وقت، انگارکه افتاد. آن نمي

                                                                                               
 يِ تشييعِ جنازه ازديده ام  ست که هايي عکس يِ آن، ساده يِ نمونهو  ؛فرانسه وقت هايِ ارتشِ نظام و سواره

 ليزه و الرک دو تريونف (تاقِ در شانزهدر پاريس،  ١٨٨٥ميِ  ٣١در  )١٨٠٢ـ١٨٨٥( ر هوگوويکتو
 هانبو بسيار جمعيت اما با ،و تابوت هوگو کش نعشيِ  سادهيِ  و کالسکه با دو اسب تنها پيروزي)،

  .  مردم
  ندارد. برابربه پايين، که در فارسي  پا ، از قوزک]تلفّظ: پييِه[ pied، »پا«ـ  ٦

 meule . مشکلune vieille meule de chair، »اي گوشتي واره قرصِ پنيرِ کهنهآس«ـ  ٧
کُلُلفت  گرد و يک قالب پنيرِ توسعاً به و، = آسياب) آس( در اصل به معنيِ سنگ آسياب استاست، که 

تر و  کوچک گاهي آن به سنگ آسياب، و به همان اندازه يا به سببِ شباهت ،شود گفته مي بزرگ و
گاهي به پنجاه کيلو  هاآنو وزن  گاهي به يک متر بزرگ گرد نيرهايِپ اين قطرِ .تر بسيار بزرگ گاهي هم

 آنها را هايِ گوناگون، و ، به اندازهاند سنگ آسياب قرصِ به شکلِاغلبِ پنيرهايِ زرد فرانسوي  رسد. مي
  فروشند. مي کننده به مصرف کرده قاچ



 ٣٥

رفت با  اي بود چنان سبک که بر نوار غلتيد، که پايين مي ش افتاد. استوانه يِ هيکلَ همه
  آمد. مي هم توخالي و سرخوش پاکصدايي صاف، که به نظر 

لوم، نشسته پايِ تختا پکرد  خوابِ خود، نگاه مي و امکُنان نديشها به اين نمايش ،
  ...ساکتانه

 ٣٦

  
  
  

٧  
درد داشت لوم انگشتپ  

 
  

  درد داشت. انگشت يک خردهپلوم 
 پماديک  . اغلبش ِ بهگفت َش  ــ زن پزشک يک پيشِ رويشايد بهتر باشد بِ ــــــ
  ...ست کافي

  .پيشِ پزشکپلوم هم رفت 
زياد کارِتان ي، ت. با بيهوشيک انگشت بريدني ــ گفت جراح ــ محشر اس ــــــ

 که ثروتمند ايد، احتياجي به اين همه انگشتکه   . شمااي تمام استدقيقه شش زياد
ش چند تان انجام بدهم. بعد را برايِ کوچک اين عملِ که خواهم شد مسرورنداريد. 

مصنوعي نشان ش  نهايت بيتان خواهم داد.  نمونه انگشتيک  شک بي. هم هستناز
را  ِ موجود . بهتريننبايد نگاه کرد که ش به خرج و مخارجِطبعاً  اامخرده گران. 

  سازيم. تان مي برايِ
  َش نگاه کرد و عذرخواهي کرد. پلوم با افسردگي به انگشت

، بايستي باز راستشمفيد.  بسيارانگشت  يک متوجه ايد که، دکتر، ست َ سبابه ــــــ
 حتماًکنم. مادرم  از سبابه استفاده ميهميشه  وشتنبرايِ ننوشتم.  اي برايِ مادرم مي نامه

، چند روز ديگر دوباره تأخير کنم از اين بيش تنِ نامه به اودر نوششود اگر  نگران مي
  شود. مي پريشانخيلي زود  ست، حساسي بسيارردم. زن گ برمي



 ٣٧

اغذ کاغذ، ک ــ اين همجراح گفت ِش  بهــ  داردفقط به همين بستگي اگر  ــــــ
 ش ِ شادي را به از سويِ شما حاکي از احساسيِ  . چند کلمهطبعاً سفيد، بدون سرنوشته

  گردانند. برمي
تلفن کنم تا همه چيز را آماده کنند، که ديگر به درمانگاه روم  ميدر اين مدت 

. يک لحظه ديگر دباقي نمان شده مگر بيرون کشيدن ابزارهايِ کامالً ضدّ عفوني کاري
  گردم... يبرم

  که درجا برگشته است. او اين هم خودو 
  ند.هست ما ، منتظرِخوبي مهياست بهچي  همه ــــــ
نيست...  به فرمان منلرزد،  مي َم دست ،بينيد ببخشيد، دکتر ــ گفت پلوم ــ مي ــــــ

ا...  
ها خيلي  ش جراح ــ حق با شماست، بهتر است ننويسيد. زن گويد به ــ مي باشد ــــــ
به پسرِشان مربوط   هم  وقتي ،ندبين مي پوشي پردهجا  مادرها. همهخصوص  بهاند،  حساس

اين بفرماييد هايِ کوچولو هستيم.  فقط بچه ما ،برايِ آنهاسازند.  مي کاه کوه، از باشد
  . ماشين منتظرِ ماست.تان و کاله هم عصا

  رسند به اتاقِ عمل. و مي
  کنيد. واقعاً...دکتر، گوش آخر  ــــــ
 را نامه آنداريد.  يِ خاطر دغدغهدي اوه! ــ گفت جراح ــ نگران نباشيد، زيا ــــــ

  کنم. مي تان عملِ که دارم کنم درحالي فکر ميش  نويسيم. به با هم مي هم
  .خواباند مي بردن ماسک، پلوم را نزديکبا 
  گويد زن پلوم به شوهرش. بپرسي ــ مي يتوانست مي البدکه نظرِ من را  ــــــ
  .آيد به دست ميها  خيال کني که يک انگشت از دست داده به اين آساني کندن

ت يک  تکه دس . همينآيد از اين م نمي خوشچندان ، هايِ بريده با شاخه يمرد
  ، ديگر رويِ من حساب نکن.بشود خرده زيادي هرس

 ٣٨

نشده ام جوري  بزرگ. ولي من وندش مي ، خيلي زود دگرآزاراند ها بدجنس معلول
برايِ خودت خيال کرده اي که  البد. نمزندگي ک با يک دگرآزار تا شده ام بزرگکه 
ترِش  ، کور خواندي، درستم نه جانَکنم.  مي ِت کمک بهچيزها  در اين خيرخواهانهمن 

  ِش فکر کني... اين بود که از پيش به
برايِ آينده عذاب نده. من هنوز نه تا گوش کن ــ گفت پلوم ــ خودت را  ــــــ

  شود.تواند عوض  مي هم وخويِ تو تازه خلق ،انگشت دارم



 ٣٩

  
  
  

٨  
  کَنِشِ سرها

 
  

ِش برسانند.  خواستند آزاري به او را با موهاش بکشند. نمي ندخواست ميفقط  آنها
قيناً يک آيد. ي جوري که در نمي کَنده اند. يقيناً بد بند بود. همينضرب   يکسرش را 

ش کم بود. چيزي 

ش،  َ شود درد سر. بايد دادش. اما بايد ششت ها نيست، مي که ديگر رويِ شانه سر 
ش. چون اويي  شستند ش. بايستي مي دهندش به کُند دست کسي را که مي آخر لک مي
بنا  وهايي داشتن  کند به شک ، بنا ميها درجا آلوده به خون ش کرده، دست َ که دريافت

  ست. کند به نگاه کردن عينِ کسي که منتظرِ اطّالعاتي ا مي
چند تايِ ديگر پيداش کرده  ميانپيداش کرده ايم...  کرديم که مي باغبانيـــــ به! 

آمد. اگر يکي ديگرش را ترجيح   تر به نظر مي َش کرده ايم چون تروتازه ايم... انتخاب
  همين يکي را نگه دارد...فعالً ت شود رفت ديد. تا آن وق دهد... مي مي

  گويد بله نه نه، نگاهي خيره. روند، زيرِ نگاهي که نه مي و مي
شود تويِ يک  ِ تاالب را ببينند. کلّي چيزها پيدا مي چطور است بروند طرف

  کار را راه بيندازد.اي بلکه  غرقيدهتاالب. 
اهد. زود ازش خو چه مي کند آن کند تويِ يک تاالب پيدا مي  آدم خيال مي

  .گردد گردد و دست خالي برمي برمي

 ٤٠

کش کردن؟ کجا پيداش کنند بدون  يِ پيش کجا پيدا کنند سرهايي پاک آماده
  دردسرهايِ زيادي؟

ـــــ من، پسرعموم را دارم. اما، سرهامان بهتر است بگوييم انگاري يک سر. هرگز 
  کند که من تصادفي پيداش کرده ام. کسي باور نمي

گذارد به همين  ِش. اما يک زوري دارد که نمي يِر هست م پي ــــ من...دوستـ
  ها ازش بکَنندش. سادگي

  همه راحت آمد تو دست. يکي آن بينيم. آن ـــــ به، حاال مي
يِر. يک  يِ پي رسند به خانه روند در دامِ فکرِ خود، و مي چنين است که مي اين

کشندش  ش، خندان، مي َ شود. مثلِ برايِ برداشتن ر خم مييِ اندازند زمين. پي دستمال مي
  به عقب با گرفتنِ موهاش. سر به دست آمده است، کَنده.

پاتيل، ببين باز هم شراب را ريخته زمين. «ناک...  آيد تو، غضب َش مي يِر زن پي
ي نا ندارد بخوردش زمين. تنِديگر حتي پا تواند  لش ديگر نميش. تازه بايد بريزدحت

  »بشود...
افتد  گيرندش با موهاش. تن مي رود پيِ چيزي برايِ تميز کردن. آنها هم مي و مي

با  ،خورد ناک، که تاب مي شان تويِ دست. يک سرِ غضب ماند برايِ به جلو. سر مي
  موهايِ بلند.

ر زنند و س ِش مي شدت. تيپايي به کند به شود، که عوعو مي اي پيداش مي سگ گُنده
  افتد. مي

ست، سه. تازه انتخاب هم وجود دارد.  حاال سه تا ازش دارند. عدد خوبي ا
  که سرهايِ شبيهي نيستند. نه، يک مرد، يک زن، يک سگ. واقعاً

  يابندش باز که منتظر است. روند به سويِ اويي که درجا يک سر دارد، و مي و مي
گذارد در طرف چپ،  مرد را ميگذارند رويِ زانوهاش. او سرِ  سر را مي    دسته

َش در طرف ديگر. سپس  نزديک سرِ اولي، و سرِ سگ را و سرِ زن را با موهايِ بلند
  ماند. منتظر مي



 ٤١

  گويد بله نه نه. کند با نگاهي خيره، با نگاهي که نه مي ِشان مي و نگاه
خانه بودند...  يِ يک دوست پيداشان کرده ايم. آنجا تويِ ـــــ اوه! اينها، تويِ خانه

هايي را که بود برداشتيم.  توانست ببردشان. بيش از اينها نبود. همان هرکسي حتماً مي
رفته بخت و اقبال بوده. قحط سر  هم يِ ديگر بخت بيشتر يارِمان خواهد بود. رويِ دفعه

 شان تويِ تاريکي. همه، ديگر درجا دير است. پيدا کردن که نيست، خوشبختانه. با اين
شان، مخصوصاً آنهايي که احتماالً تويِ لجن اند. خالصه،  وقت برايِ تميز کردن

شود که گاري گاري ازِشان بياوريم.  کنيم... اما، ما دو نفر تنهايي، نمي ش را مي َ سعي
باشد قبول... بزنيم برويم... بلکه چند تايي ازِشان افتاده باشند از ساعتي پيش. خواهيم 

  ديد...
  گويد بله نه نه، زيرِ نگاهي خيره. د، زيرِ نگاهي که نه ميرون و مي

آورد.  جاش نمي ش، بههاداني. نه! بگير! سرِ من را وردار. برگَرد با ـــــ اوه من، مي
بفرماييد، بيرون رفتني، برخوردم به «ش خواهي گفت...:  ِ کند. به ِشان هم نمي حتي نگاه

ِش برايِ شما. و بس خواهد بود برايِ امروز، مگر  رمآو م. مي َ اين. يک سر است، گمان
  ...»نه؟

  َم، من فقط تو را دارم.  ـــ اما، جان
کنار. بگيرِش. جم بخور، بِکش، محکم   ـــ زود باش، زود باش، احساسات به

  تر، المصب. بِکش، باز محکم
کن، بکش،  شود. مکافات ماست. حاال تو، مالِ من را امتحان بيني، نمي ـــ نه. مي

  بِکش.
  عيار. هايِ تمام شوند. سرهايِ قاتل اما سرها جاکَن نمي

روند،  آيند، بازمي گردند، بازمي آيند، برمي کنند، بازمي  دانند چه ديگر نمي
  روند، زيرِ نگاه که منتظر است، يک نگاه خيره. بازمي

رايِ آنها، شوند تويِ شب، و اين آرامشِ بزرگي برايِ آنهاست؛ ب آخرش گُم مي
ش خواهند داد تا  َ که ادامه يافتند اتفاقي در مسير برايِ وجدان آنها. فردا، باز راه مي

 ٤٢

وپا کنند. واقعاً  اي برايِ خودشان دست ِ تازه کنند زندگي که بتوانند. سعي مي جايي
کدام از اين چيزها  سخت است. سعي خواهند کرد. سعي خواهند کرد که ديگر به هيچ

  ...يِ مردم نند، مثلِ قبل زندگي کنند، مثلِ همهفکر نک



 ٤٣

  
  
  

٩  
  مادرِ نه بچه !يک 

 
  

که زني  وقتي ،بشود ٨رمينوست واردرفت  مي پلوم تازه رسيده بود به برلين،
  ش پيشنهاد کرد که شب را با او بگذراند. ِ و به ،ش شد َ نزديک

                                                 
زيرِ  فارسيهم در  ، و منتو اسمِ خاص اس در متن آمده بزرگ آغازينبا حرفTerminus  ـ  ٨

نخ حرفاسمِ عام همچو. آن خط کشيده ام ست »معني » ، و آخرِ خطاتوبوس قطار يا آخرين ايستگاه
» ترمينوس«ش  َ اسميا رستوراني هتلي  اگر اامشود.  ميکوچک نوشته با حرف ، و در اين صورت دهد مي

بدون وقت،  آن ،)آن کم نيستهايِ  نمونه اروپاهايِ راه آهنِ  ايستگاه آخرين برِ(که در دورو باشد
 ،نوشت آغازين بايد آن را با حرف بزرگ ،يا با آنها ،»رستوران«و  »هتل«يِ  ضرورت به کار بردن واژه

يِ  يِ من از مقدمه به ترجمه ، نگاه کنيدش َ يِ کتاب برايِ شناسنامه( ديويد بال. شود مي چون اسمِ خاص
يعني  the Terminal Building) ٧٢. ترجمه کرده است (ص اين اسم را به انگليسي کتابِ او)

زبان فرانسه گفته  است که به آهن در ايستگاه راه فضاييمقصودش آن  و ،»ساختمان ترمينال/ پايانه«
هم در اين مورد با حرف بزرگ نوشته » هال« تازه ».ترمينوس«و نه  (هال، تاالر، سالن) hallشود  مي
   يِ آلمانيِ خود ترجمه کورت لئونهارت در شود. در عوض، نمي

Henri Michaux, Ein gewisser Plume, Aus dem Französischen übertragen von Kurt 
Leonhard, Suhrkamp Verlag, ١٩٨٦ 

طبق  ها، چه خاص چه عام، يِ اسم همه آورده است، و چون در آلماني اصلي عيناً مثل متنِ) ٣٣(ص. 
 آن را بينِ دو گيومه گذاشته تا بر اسمِ خاص بودن آن او د،نته شوبايد با حرف بزرگ آغازين نوش قاعده

 هم يا شايد( بايد اسمِ هتل قاعدتاً در اينجا »ترمينوس«نظرِ من تأکيد کرده باشد. به  در متنِ اصلي
نداد، اما در اي  نتيجه ١٩٢٠ـ٣٠هايِ  سال برلينِشهرِ وجوهايِ بسيارِ من برايِ  باشد (جست )رستوران

جلويِ  ها است که زن» ترمينوس«به هتل  هست)، و پلوم در حالِ رفتن بود و نام ورگ هتلي به اينهامب

 ٤٤

ـــ نويد، ره تا تان م به دامنِ دسته ام.. من مادرِ نبچ  
، جمع شدند آشوب کشيدمحلّه را به ، کُمکو صدازنان دوستان زن خود را به 

دل  اين همه سنگ«کرد:  که دورش، تجمعي پا گرفت و پاسباني نزديک شد. گوش
داده با خود کشاندندش  ش َ  هل ها وقت، زن آن»  ! به پلوم ــ مادرِ نه بچه او گفت نباشيد ــ

زن که برايِ يک  خوردندش. وقتي ها پيش مي ها از سال بوگندو، که ساس تويِ يک هتلِ
هاش  از جيب مد در را شدار و نداربودند.  تا . آنها پنج هم هست تا ، برايِ دو هست جا

  کردند. کش رفتند و بينِ خودشان تقسيم
بار  ، اولينچاپيده شدن استَش  اسم که گفت پلوم ــ اين ـــ عجب ــ به خودش مي

 ها. يِ گوش کردن به پاسبان آيد. اين است نتيجه است که برايِ من پيش مي

 انهبار خشونتها  کرد. اما زن يِ بيرون رفتن مي خودش را آماده ش را برداشته َ کُت
چي! ماها که دزد نيستيم! محضِ احتياط پيشکي به خودمان پرداخت «عصباني شدند: 

و لُخت شدند. مادرِ نه بچه پر از » واهي برد، کوچولو.ت را خ کرديم، اما لذّت پولِ
  .طور هم همين شانجوش بود و دو تايِ ديگرِ

شود  . اما چطور مييِ من نيستند تو مايه چندان ها اين زن «کرد:  پلوم فکر مي
  انديشيد. و مي» شان؟ بدون کنف کردن شان کرد حالي

 حاضر امراستش  شود دخترها، ولي رِتان نميالبد باو «َش، مادرِ نه بچه:  وقت آن
 است کيشانس هاست.' 'من و ترس از سيفليس آنيکي از  کوچولو آقا اين ببندمشرط 

  !»م جانَ سيفيليس
  گرفتندش، يکي پس از ديگري. زور به و

ولويِ نه، اين همه عجله نداشته باش، کوچ«سعي کرد پا شود، اما مادرِ نه بچه: او 
  .»در کار نيستهم  ، ارضايِ واقعييدنيا من. تا خون

                                                                                               
. پلوم وقتي با اين ست هاکه البد پاتوقِ آن بسيار کثيف ک هتلِبرندش به ي گيرند و سرانجام مي او را مي

 ، نه در داخلِکشند ب ميرا به آشو »محلّه«ها  و زن ،هست» محلّه«شود که در يک  رو مي روبه ها زن
 آهنِ برلين. ايستگاه راه تاالر يا سالن يا هالِ



 ٤٥

  و باز از سر گرفتند.
  پوشيدند. هاشان را که آنها لباس ، وقتياز خستگي جِر خورده بود او

يِ   آنها ــ جم بخور، يک ربع بعد از نيمه شب است، کرايهگفتند ـــ زود باش ــ 
  اتاق فقط تا نيمه شب پرداخت شده.

شده ــ البد  مارک مصادره ٣٠٠کرکنان به گفت او ف ـــ عجب حرفي ــ مي
  .بپردازيدهم را  تا صبح يِ هزينه  توانستيد با پولي که گرفته ايد، اضافه مي

، پرداخت کنيم بايد ايم که ما اين يعنيست، اين کوچولو. ا  اي   عجوبهاُـــ اين را، 
  !عجب رويي! عجبا

  پلّه. ش تويِ راهاندازند مي بيرون و ش َ ِخواب از تخت شندشک و مي
  شود بعدها. سفر مي محشرِيِ  چه جالب ــ فکر کرد پلوم ــ اين يک خاطره

 ٤٦

  
  
  

١٠ 

  پلوم در کازابالنکا
 

  
بکند. که  دارد خريدرسيد به کازابالنکا، يادش آمد که يک عالمه  که همينپلوم 
 بشود، مترين کارهاش که تما فوري ؛ش را گذاشت رويِ اتوبوس َ چمدان برايِ همين

  تالنتيک.آتل ه. و خودش را رساند به تواند برگردد برش دارد مي
که ارد زيادي د هايِخريدکه هنوز  فکراما به جايِ خواستنِ يک اتاق، به اين 

  را بپرسد. ٩سسييِته ژِنِرال نشانيِ بکند، به نظرش بهتر آمد
به معاون مدير، اما دهند بداد را  ِ خودش ، کارتسسييِته ژِنِرالخودش را رساند به 

ش را نشان بدهد، تصور  َ يِ بانکي نامه که اعتبار َش کردند، به جايِ اين وقتي که وارد اتاق
، ١٠هايِ شهرِ عربي، بوسبير ترين ديدني يِ مهم جاست که اطّالعاتي بگيرد در باره کرد به

                                                 
هايِ فرانسه است که  ترين بانک ترين و قديمي نامِ يکي از مهم ،امعرکت ش، Société Généraleـ  ٩

مراکش چندين  کشورِ در» سوسيتيه جنرال المغرب«با نامِ  ١٩١٣تأسيس شد. اين بانک از  ١٨٦٤در 
است  احتماالً همان بنايِ زيباييرود،  بانکي که پلوم به آنجا مي .)٢٠١١شعبه در سالِ  ٣٣٠( دشعبه دار

در  ١٩٢٣در  راآن  فرانسوي ) معمار١٨٨٥ِـ١٩٦٨( Edmond Gourdainکه ادمن گوردن 
فت که توان نتيجه گر مي ها در اين داستان اقعيِ اين مکاناز وجود و .ساختکازابالنکا برايِ اين بانک 

ي نيز در کازابالنکا بوده که من نتوانستم نشاني از آن پيدا کنم. اين داستان بر »هتل آتالنتيک«احتماالً 
 داستان لوم در رستوران«خالفص رخ مي در مکان» پدهد. هايِ واقعيِ مشخ 

يِ  ها خانه يِ فاحشه محلّه »]محفوظيِ  محلّه« سرراست [عاميانه، به معنايِ Bousbir ـ بوسبير ١٠
هايِ  ويژه توريست و به ،داير بود ١٩٥٥تا  ١٩٢٤که از  ،استعمارگرهايِ فرانسوييِ  ساخته ،کازابالنکا



 ٤٧

بي ديدن رقصِ شکم،  شود کازا را ترک کرد که آخر نمي هايِ مغربي، چون خانه و قهوه
نه مسلمان. پس جويا شد از آن  رقصند يهودي باشند هايي که مي نهرچند هم که ز

اي هم داشت نشسته بر ميزِ  درجا رقّاصه يِ مغربي، خانه برندش به قهوهمحل، و گذاشت بِ
در  حماقت است؛ يِ اينها که پِي برد همه وقتي  ،١١سفارشِ يک بطري پرتو گرمِو  خود
َش بايد غذا خورد. پس راه افتاد و رفت به  نداشته، اول هايِ عادت ر، با اين خستگيسف

 شسويِ رستوران رفت بنشيند سرِ ميز که فکر کرد  ؛ مي١٣جديد شهرِ، در ١٢بجوآاه
بايد حسابي مطمئن شد که  کنند، فقط اين نيست، نوشيدن و خوردن، که سفر مي وقتي

 ديدجوري بود که مناسب  ؛ اينيا نه َش بر قاعده است زِ بعديِ رو چيز برايِ مرحله آيا همه
پيِ جايِ  هرچه زودتر بهتربگردد که پاشابازي در بياورد بر سرِ ميز،  جايِ اين به

  که فردا بايد سوارش بشود. اي کشتي
که به  بود، وقتي همين . درجا مشغولِ انجامِزمان يِ درست از شود استفاده مياين 

بسا نگذارند  هايِ گمرکات. روزهايي هست که چه طرفبزند يد برود دوري ش رس َ  ذهن
اي، خواه با خود  شود، و اويي که پيداش کنند با چنين قوطيبيک قوطيِ ده کبريتي رد 

ها خواهد  او پيداش کرده باشند، خواه در ميان بارهاش، البد در معرضِ بدترين بدبياري
سپرده شده است به  ها وقت ه بساهداشت چبکه سرويسِ بود. اما در راه، به اين خيال 

سي بر کشتي شوند که توانند مانعِ سوار شدن ک الً ميهايِ ناداني که احتما دست پزشک
رغمِ  به را ديشانه خواهد بود خوددوران بسياردر سالمت کامل است، او بايد بپذيرد که 

خشاهايِ باال زده، پارو  با آستينشب  ايِکنرنشاط از نيرو و  نکو همين دهدنشان پ .

                                                                                               
با معماريِ بسيار زيبا و  اي شهرک سادهديده ام،  آن اي که از هايِ قديمي عکس رفتند. اروپايي به آنجا مي

  .دهند نشان مي هايِ آن با فاحشه رامحلّي  يِ ساده
  توليد آن. اصليِ يِ پرتغاليِ پرتو، محلِّ شرابي به نامِ منطقه portoـ پرتو  ١١
١٢  آبجو«ـ رستوران شاه «Au Roi de la Bière  وجود داشت، با  کازابالنکاشهرِ واقعاً در

 .ش اي در زيرزمين خانه، و نيز کلوبِ شبانه چاي

 .، و شهرِ جديد ساخته شده استشهرِ مراکش از دو قسمت مشخصِ قديمي يا تاريخي ـ ١٣

 ٤٨

هايِ او را شنيد و  َش کرد، جواب پيچ سؤال که پليسِ هميشه نگران کرد وقتي يکار را م
  ش نکرد. برايِ همين ديگر ولَ



 ٤٩

  
  
  

١١  
  ١٤رِنباشگاه بمهمان افتخاريِ 

 
  

  .دادنينظرهيچ مند، بي ، روِشخورد غذا ميکُندي  ري بهمهمان افتخا
، يِ موتور سوختهشده با روغنِ ، کاهو تميزحشرهِ  پر بود از کرم نْ شکمبوقلمو

ها  ، قارچباليده بوددر خاک نفتالين حتماً فروت  . درخت گريپشده قيها  زميني سيب
  ، پاته بويِ زيرِ بغل. شراب شراب بود عينهو پرمنگنات.داد بويِ فوالد مي

 لوم، بدونپردبارانهسر،  بلند کردند. يک مار مي باي موز افتاده از خوشه ،خور، 
  َش، سپس باز غرقِ خوردن در بشقابِ خود شد. ؛ او از سرِ ادب بلعيدخزيد به سويِ او

را برهنه کرد. بعدش، با  ِ خود يک پستانِ او،  توجه برايِ جلبِ ،خانمِ ميزبان
  ها از او، ناشيانه خنديد. گرداندن چشم

  خورد. ر، همچنان ميپلوم، بي بلند کردن س
خانمِ پرسيد ازش  هو يک» دهند؟ به يک بچه غذا مي جوري چهدانيد  هيچ مي«
مي. کمي بعد، نر داني، او هم بوييدش، به ش. از سرِ آداب َ شده، و بوييد تحريک ،ميزبان

يک زبان  از خفه درآمد به حالت نيمه ،کنان هق هق ،زن نشسته در سمت راست او

                                                 
يِ زبان سلتيِ وِلز،  از ريشه Brenn و شکلِ ديگرِ آن(اسمِ خاص، که در متن آمده)  Brenرِن بـ  ١٤

نه و از همان يِ التيِنِ عاميا از ريشه branشکلِ ديگرِ آن  و(اسمِ عام)  bren اما است.» تپه«به معنيِ 
، و در است »يِ چوب تراشه«، و توسعاً »سبوس«يِ امروز به معنيِ  رانسهدر زبان ف سلتيِ ولز، يِ واژه

  قديمي شده چندان کاربردي ندارد. ،اخير به اين معنيِ. »مدفوع« يِ خودماني، به معنيِ فرانسه

 ٥٠

ش  َ دوره خوارانه تيمارهايِ غم برايِابلهانه به سرش زده بود آن را ببلعد.  او که گوسفند
او را تقريباً کيپ گرفته بود، هايِ  که به نظر بيايد، منخره . يکي، بدون اينکردند

فشردند. او هم هرگز  ش را مي َ  مک کردن به او، حنجرهِ کُ که ديگران، زيرِ رنگ حاليدر
  آن همه مايل بود ازش صرف نظر کند. ديگر را که زبانآن پس نداد 
ش کرد  َ يِ جيم شدن ماهرانه از معرکه، ترک همواره آماده ،زندگي ،چنين اين
  ساکتانه.
ها رخشان  ، چشموقت به پلوم خانمِ ميزبان د آنگوي ــ مي» برداشت بد نکنيد ازش«

َش بود که شما  شود. احتمال ناکام مي يکيها، هميشه  در بلعيدن زبان«و گُشاده. 
ش بود که من باشم. به خودمان شادباش بگوييم. شادماني کنيم. مايل ام  َ باشيد. احتمال

  »بختي را. ها ما را در اين لحظه ببينند. انقدر دوست دارند ديدن نيک که بچه
  .کُنان ماچزدش او را  و مي



 ٥١

  
  
  

١٢  
  پلوم رويِ سقف

 
  

ويِ سقف، به جايِ ، پلوم راه رفت پاها ر  لهانهاب هواييِ سربه آن يک در
  رويِ زمين. شان داشتنِ نگه

  ش شد، زيادي دير شده بود. که حالي ، وقتيافسوس
 ش، مثلِ آهن تويِ و انباشته درنگ بيدرجا فلج از خونچکّش،  يک انبارده در سر

يد، صندليِ د را مي دستکف دور ،. با وحشتبود گيج و گُمچي.  ش نبود حاليديگر 
  .زا  يِ حيرت ، ورطهرا يِ اتاق همه و همه پذيرا آن ترها پيشدارِ  دسته

ها، تويِ يک  برايِ گُرگ اي  پرِ آب، تويِ تله تشتيخواست تويِ  ش مي چقدر دلَ
که آنجا، تنها، رويِ آن سقف   تا آن بيشتر مسي باشد يکُن گرم، تويِ آب صندوق

  بود. کُشتنخودکه پايين آمدن ازش، روراست،  آويز مضحکانه خالي و بي دست
 در آدم که اين همه ... درحالييکيبه  چسبيده! شوربختيِ هميشه شوربختي

 از او  بيش يقين چندان به و رويِ زمين راه رفتندادند به راحت  سرتاسرِ دنيا ادامه مي
  ارزيدند. نمي

 انگيزش را دگيِ غمزن جا در آرامش توانست برود تويِ سقف، همان باز اگر مي
توانند شما را  ها سخت اند، و تنها مي هنگام،... اما سقف هرچندکه نابهتمام کُند 

 ش. َ ، همين است کلمه»برگردانند«

 ٥٢

شود که باقي مانده است.  کش مي ، هماني به شما پيشبدبختيدر  انتخابي نيست
رِن به باشگاه بتي از کرد، هيئ طورکه موشِ کورِ سقف نااُميدانه پافشاري مي همين

  .پيداش کردند کُنان را بلند يِ خودوجويِ او رفتند، و سرها جست
  .آوردندش پايين، بي هيچ حرفي ،با بر پا کردن يک نردبان ،پس

جور  همينيِ غايبي را  دهنده سازمانکردند.  ناراحت بودند. ازش عذرخواهي مي
ش را از دست نداده  َ دادند که شهامت وبال ميکردند. به غرورِ پلوم پر متهم ميخودي  بي

خأل، انداختند تويِ  خودشان را ميحتماً سرد،  هايِ ديگر، دل که خيلي است، در حالي
ها تويِ اين کشور بلند اند، همه  حتي بدتر، چون سقف شکستند و دست و پاشان را مي

  يِ استياليِ اسپانيا اند. تقريباً مال دوره
 .غصهبا  زد کُن مي پاک را ماهوت يِ خودها ، آستينپاسخي يپلوم، ب



 ٥٣

  
  
  

١٣  
 لوم وها پا بيپ  

 
  

يِ اين  َش کند، چهره کرد نگاه بس مي که بود، و همينمردي رويِ پلوم  ... روبه
  افتاد. مي زور  ش بي َ ، و آروارهرفت وامي سازان شکلَکيخت، ر هم مي  مرد به

! اما آفرينش نوزهاينجا  اوه! اوه! چه نرم است کرد پلوم. اوه! اوه! ــ فکر مي
ها توش  حتماً بروم به سرزميني که چهرهبايد ! مان کدامِعجب مسؤليتي برايِ هر

  که بشود نگاه خود را دوخت و برداشت بدون فاجعه. باشند، جايي پايا تر هميشگي
؛ من اينجا حتماً توانند زندگي کنند پرسم که مردمِ اينجا چطور مي حتي از خودم مي

شوم. و خودش را پرت کرد تويِ يک صندليِ  زودي دچارِ يک بيماريِ قلبي مي به
بايستي  مي شد. اها که تويِ درختي برگزار ميپ از بي همايشيمسافرکشي. رسيد به 

وارد را برايِ باال رفتن توي درخت، که درجا از آنها   پاهايِ تازه کمک کرد بيپياپي 
کنند، وزن زمين را  مي تماشاها  شاخه ميان! آسمان را از شان ِ دهد به مي فيکسياه بود. 

   بزرگ است.  آشتيِکنند.  ديگر احساس نمي
 نيازِکرد. نه، او کارگر نيست.  کوه ميپاها، دروني ش پر از بي ها بغلاما پلوم، 

  کند. کار را احساس نمي آتشينِ
 نهمچوزده،  ، ماتمکنند فشاري ميپا» د.بخري يکرِ پدرِتان، سگ کوچگورايِ ب«

  ها. عليل
  هرگز؟ ِمان نخواهند کرد  خستگي! خستگي! يعني ول

 ٥٤



 ٥٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زنجيرها
  

  نمايش در يک پرده
)١٩٣٧(  

 ٥٦



 ٥٧

 
  
  
  
  
  
  

  ها شخصيت
  
  
  

  )Damidiaد. ج. : دخترِ جوان (داميديا 
  م. ج. : مرد جوان
  پدر: پدرِ مرد جوان

  يک همسايه(يِ مرد)
  دخترِ جوان مادرِ

  صداها
  
  

چپ يِ  دهد، در و پنجره در طبقه  يِ دخترِ جوان را نشان مي خانه صحنه در طرف
  .يکميِ  ، پنجره و بالکُن در طبقهکف هم

  .يِ مرد جوان، با همان آرايش ، خانهدر راسترويِ آن  روبه
هستآن دو خيابان  ميان.  

  است. ددر بن يِ خود کف خانه مرد جوان در اتاقِ هم

 ٥٨

  
  
  
  
  
  
  

  ١يِ  صحنه
  
  
  

در بند  (يک مرد جوان در يک اتاق. با ريسماني کُلُفت بر هر يک از بازوها
  است.)
  

  م. ج. ــــــ شايد احمقانه است. شايد از غرور است.
  کند که برايِ هميشه در بند باشم. م مي َ شايد هم يک شرمِ ابلهانه است، اما آزرده

  کند.) مي َش توجه نگاه بي دختربيند.  دخترِ جوان را مي(
  م. ج. ــــــ آه! دخترِ خوشگل!

  ش باشم! توانم عاشق آه! چقدر مي
  ش ام. َ انقدر عاشق

  افسوس، در بند ام.
  .)توجه کند، بي ش مي َ ارِ ديگر نگاه(دختر باز يک ب



 ٥٩

خيلي  م ْ کنم. پيش از اين نگاه زندگي بيني مي هايِ زيادي پيش م. ج. ــــــ پيچيدگي
  تر بود. ساده

  کنم که احتماالً هر کاري برايِ او خواهم کرد. احساس مي
  افسوس، در بند ام.

  .)گردد (به خانه برمي
  

بسيار کوچکي کسيلوفون (دخترِ جوان بر بالکني بزرگ که خيلي پايين است. با 
  کند.) ميبازي  رغبت  بي

 د. ج. ــــــ بدبخت ام. خيلي بدبخت ام.

  ي بدبخت.فهميد؟ خيل مي
  .)با آنهازنان  و حرفگريد، رو به تماشاگران،  (مي
اگر در ادامه اشتباه شود، ». بدبخت«فهميد؟ نگفته ام خيلي خوشنود، گفته ام  مي

  تقصيرِ من نيست. من گفته ام خيلي بدبخت، متوجه ايد که...
کند به  شود؛ بعد باز بنا مي خوشِ غلياني از خنده مي هاش دست (وسط اشک

  سابي گريه کردن.)ح
  حاال، خدا کند که برايِ من گشايشي بشود...

)ش و مي شود، مي ش ديده مي مادرش، که تنها  دستگيرد  ش به درون، پشتشدک
  )گردد، نااميد. کند و پيش از خارج شدن برمي ديواره. دخترِ جوان مقاومت مي

  گذارند حرف بزنم. د. ج. ــــــ نمي
  مطمئن بودم.

  گردد و خيلي آرام.) بعد برمي دميشود،  مي ناپديد(
  ام، يادتان نرود. خيلي.» خيلي بدبخت«د. ج. ــــــ من 
زنند. دخترِ  يِ دخترِ جوان مي خانه دروندر  که دشو مي هايي شنيده (صدايِ سيلي

  گردد.) کند و بعد آرام برمي اي نگاه مي رود لحظه جوان مي

 ٦٠

  کنند؟ چي شده است؟ خورد ميزدو ت َ  م. ج. ــــــ تويِ خانه
  پدرت است؟

  .فهماند نه) (با حرکت سر مي. ــــــ نه (آرام)د. ج. 
  م. ج. ــــــ مادرت؟

  )فهماند بله. با حرکت سر مي(د. ج. ــــــ 
  زند؟ م. ج. ــــــ مادرت پدرت را مي

  ).با سر(د. ج. ــــــ نه 
ت پدربزرگ؟زند ت را مي م. ج. ــــــ مادر  

  د. ج. ــــــ نه.
  زند؟ م. ج. ــــــ مادرت مي

  .(با سر)د. ج. ــــــ بله 
  زند؟ ت را مي َ م. ج. ــــــ مادرت دايي بزرگه

  .(با سر)د. ج. ــــــ بله 
  آ... . اوه! شرم)گين خشم(م. ج. ــــــ 

.)کند اصالح ميش را  َ (حرف  
  آور است. کنم که شرم فکر مي

  ت ام. َ ولي، به جهنم. عاشق
  گفته که ديروز باران آمده.) ش مي اعتناييِ کاملِ د. ج.، انگار به (بي

  برم. ِت بگويم. خيلي رنج مي توانم به . ــــــ مي(ترسان)م. ج. 
  ت ام. َ عاشق
  کنم. ت مي َ کنم. بعد از ايني هم که نگاه ت مي َ نگاهکه  وقتي
  کرده.) مي ش را فين َ او دماغ چنان توجه چنداني به او ندارد، انگار که (هم

  خودي حرف نزن. د. ج. ــــــ بي
  َم بده. ِ درخت را نشان يِ چاه بيا جاده



 ٦١

  توانم. م. ج. ــــــ نمي
  بسته ام.

  د. ج. ــــــ با چي؟
  م. ج. ــــــ با اين.

  د. ج. ــــــ چي اين؟
  بندد. من را مي ريسمانخواست پدرم است. با دو اين م. ج. ــــــ 

  . بزني پدرت را. ــــــ بايد (آرام)د. ج. 
  آور است. زني. شرم ! حرف مي م. ج. ــــــ بزنم

  .)با مسلّط شدن به خود(
  يِ من رسم نيست. . تويِ خانوادهقهر نکن

  ش برادرم را بزنم؟ خواهي عوض مي
گفتي؟ تو  زدي؟ دروغ مي ن، مگر همين اآلن از عشق حرف نميد. ج. ــــــ ه

(رو زني.  شود، چانه مي ش ازت چيزي خواسته مي وقت يي عاشقِ من اي آنگو مي
  گرداند.) ميبر

تواني بداني چقدر،  ت ام. نمي کنم. راست است که عاشق ازت تمنا مي م. ج. ــــــ
  تو من...

  َم بِکشد. زني که ميل ــــــ برادرت را وقتي مي .)کند او را قطع مي(د. ج. 
.)تأمل(  

  بينم؟ وقت تو را نمي وري است که من هيچچه ج
  ــــــ به خاطرِ پدرم.  م. ج.

  د. ج. ــــــ باز هم!
  دارد آن پايين تويِ دکّه. َم مي م. ج. ــــــ بسته نگه

  د. ج. ــــــ چي؟
  (سکوت.)
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  ، هان؟ زني ــــــ باشد؟ پدرت را مي
  دهي. ِم مي اي خواهد بود که به اولين هديه

داني،  م بدهي؟ يک چيزِ کوچولو، مي خواهي فوري يک چيزي به نميبگو ببينم، 
  برايِ يادگاري.

  زود باش، پا شو.
  بيار. زود برايِ داميديا

  م. ج. ــــــ داميديا؟
دانستي که اسمِ من داميديا است و  . ــــــ يعني چه! تو نمي(کامالً عصباني)د. ج. 

  زدي! با من حرف مي
  چطور توانستي؟

مرد جوان.) (ناآراميِ  
  دهي؟ زني،  به من ندا بده، هان، قول مي پدرِت را که مي

  آيد. وگرنه به عنوان هديه به حساب نمي
  روم تويِ خانه نظم برقرار کنم. حاال ديگر مي

  يابد. شود، سپس کاهش مي او دوچندان مي رسيدنها با  (سيلي
  گهان، رو به تاالر.)گردد، با حالت آرام و مصممِ خود. نا (دخترِ جوان برمي

  »چقدر بدبخت ام!«ــــــ 
  اعتنا.) يِ بي به او، با چهره کُنان(رو

  گويم. د. ج. ــــــ اين را به تو نمي
  فهمي؟ آخر تو ازش چي مي

گردد.  يِ خود برمي شود. دخترِ جوان به خانه ها شنيده مي چنان صدايِ سيلي (هم
گردد که دست به  او مثلِ کسي برميشود.  هايِ وحشتناک شروع مي بعد، سيلي کمي
  زده است.) يتنبه

  اندازه بدبخت ام. . بي(آرامشِ خود را بازيافته)ــــــ  د. ج.



 ٦٣

  َم سررفته. خيلي حوصله
دخترِ جوان موقّرانه ». ميرم دارم مي«رسد و فرياد  مرگي به گوش مي دمِ (خرخرِ

با همان حالت، و چيزي  ،گردد برميکند، کمي بعد  رود نگاه مي رود تو، مي مي
  گويد.) نمي

  . چه خبر است؟ چي شده؟(نگران)م. ج. 
 د. ج. ــــــ داييِ من است.

  ميرد؟ م. ج. ــــــ دارد مي
  کنم. . گمان نمي(آرام)د. ج. 

  ميرد. . ولي، معموالً، نمياستواقعاً در احتضار 
  م. ج. ــــــ جدي؟ يعني ممکن است؟ پس، مادرت زيادي زدش؟

(در اين هايِ سؤاالت اند.  هايي هستند که صندوق . ــــــ اَه! آدمحوصله) (بيج. د. 
جوري،  کنم، نه اين نه، نه، نکُشيدم، تمنا مي«شود:  ميان فريادهايي شنيده مي

  )»سردانه. خون
  گردد.) برمي اي رود ببيند، اما پس از لحظه (مي

  افتد؟ ي دارد ميِم بگو، چه اتفاق م. ج. ــــــ آخر چي است؟ به
... هرچند هم که (محتاطانه)جور بزند،  تواند يک پيرمرد را اين يک مادر چطور مي

  رسمِ خانوادگي باشد؟
  . ــــــ مادرم نيست.(خيلي ساده)د. ج. 

  دهد؟  م. ج. ــــــ آخر پس کي؟ کي به خودش اجازه مي
  يِ ماست. د. ج. ــــــ قاتلِ وابسته به خانواده

)انديشناک(  
بزرگ  ش. البته ممکن است شنيده باشد. دايي َ پرسم کي رفته دنبال از خودم مي

  اندازد گاهي. واقعاً خيلي سروصدا راه مي
  م. ج. ــــــ يک قاتلِ وابسته به خانواده!

 ٦٤

کار بود.  َش کرديم؛ بي  اي است که از تويِ خيابان جمع د. ج. ــــــ يک مرد بيچاره
ش را دوست دارد. بيشتر بايد  ش يک کار اين شد که بهه افتخاري. ولي کارداديم... البت

  که وادارش کرد. جلوش را گرفت تا اين
ش را نگه  ْ ْش، تازگي آور است، بعد از اين همه سرخوردگي تويِ زندگي تعجب

  ش جالب است بِکُشد. چنان براي داشته. بله، هنوز در اين وضع است. هم
  شنوم؟ ها که امروز نمي آور است! عجب روزي! چه ي، شرمم. ج. ــــــ ولي... ول

دانم،  ... تا جايي که مي(آرام)وابسته نبوده،  هايِ َم، قاتل وقت، تويِ خانواده هيچ
  دانم... نه، دست کم تا جايي که مي

کند که تو به دنياش آوردي،  َت! تنها حرف تو؛ آدم خيال مي د. ج. ــــــ خانواده
ِ   يِ جدوآباد و ريش ت، تا همه َ ْش، خانواده داشتي ت ه درسته تويِ شکمِت، ک َ خانواده

  ْش. بزي
  يک مردک بيشتر نيستي تو. فروتن باش.

  کش نيامده، ساکت شو. ت از يک بچه َ تويي که پوست شکم
  جور حرف بزند! م. ج. ــــــ يک دخترِ جوان اين

  گويي... ميداني... خيلي چيزها هم  خيلي چيزها هم مي
  خواهي ندانم؟ د. ج. ــــــ چه جوري مي

داند. چيزي جز اين  يِ اينها را مي روباه يک ساله، فقط يک ساله، همه يک ماده
تويِ «گويد:  نمي» آور است. شرم«گويد:  کند. نمي همه زِرزِر نمي داند. با اين نمي

  »يِ من... خانواده
)(با تندي  

ش هم، ساکت شو، ساکت شو. تازه  
ت را بزني، ديگر با من حرف نزن. ت قد نمي اگر سندهد که پدر  

  ت! ت، خانواده َ خنداني با خانواده مرغِ پخته را مي
رود بيرون.) (مي  
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  ش ام. َ عاشق. ــــــ آخ! )جدا(م. ج. 
  پاره است! چقدر خوشگل است! آتيش

 (مصمم)
کنم... با يک همچين دخترِ جواني،  هام رها مي وابستگي ش ام. خودم را از َ عاشق

  زندگي پاک يک چيزِ ديگر است...
زنم!  م را هم مي َ باشد... حتي پدربزرگ زنم، اگر الزم زنم. پدرم را ده بار مي مي

  اوه! چي گفته ام؟ چي گفته ام؟ (شرمنده)
  .َم داشته باشد، بعداً کاش يک خرده دوست

  ري است، اوه! محشر.دخترِ جوان محش
َم   پرسم که خانواده زند. اما از خودم مي جوري حرف نمي ْش نبود، اين حالياگر 

  چي فکر خواهد کرد.
  فعالَ، در بند ام : شروعِ واقعاً ناجور.

  توانم حاال پا شوم و بروم پدرم را بزنم. َم با کمي شجاعت، مي جم بخور، به گمان
  محکم اند. همه اين بندها هنوز با اين

مردانه.) هايِ گامشود،  شنيده مي هايي گام(صدايِ   
ها  (قدمکُند که ببردم آن پايين و  اوه! اگر اين خود او باشد. بندهام را باز مي

  ش را دارم... َ حاال که شجاعت شوند) نزديک مي
  رود، پدرم. هايِ مرد زورمندي! با چه اقتداري راه مي افسوس! عجب قدم

  ب، عجب بد، بد موقعيتي...اَه! عج
  ِ من است!... اگر مطمئن بودم، دست کم، که او هم احتماالً عاشق

  کنم که زِه خواهم زد. ترسم! احساس مي ترسم، مي مي
 (مردي ظاهر شده.)

  . بله، پدر.(لرزان، وارفته)م. ج. 
  ... بله، پدر.
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  ... چشم، پدر.
روند.) ها را در سکوت پايين مي (پلّه  

  
  
  
  
  
  
  

  ٢يِ  صحنه
  
  
 
  کَف) (در هم

  (گذران در پايين جلويِ دکّه.)
  

هات؟ ــــــ همين حاال پدرت را ديدم  . ــــــ چي کار کردي با تصميم(جدي)د. ج. 
َش  و متوجه چيزي نشدم که احتمال بدهد کتک خورده باشد. شايد خوب نگاه

  نکردم...
  م. ج. ــــــ من...

  داري حرف بزني.د. ج. ــــــ ساکت باش. حق ن
  شود.) (رد ميدانستي.  ِ من را نمي که تو حتي اسم کنم َش، وقتي فکرش را مي تازه

  کند.) (او صداش مي
  ْت چي؟ م. ج. ــــــ بگو ببينم، دايي
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ش خوب است. م حالَ د. ج. ــــــ دايي  
  قاتلِ خانواده تا آخرِ هفته مرخصي است.

  جالب اند.ت  چاره. تو فقط ضعفا براي برو بي
  کني... م مي َ کنم که بهتر است اصالً با تو حرف نزنم: ضعيف فکر مي

  م. ج. ــــــ اما...
َست! د. ج. ــــــ بس  

َم تويِ  َت. گمان مان را بفرستم سراغ توانم قاتلِ خانوادگي حيف که فعالً نمي
  يِ شما برايِ او کار هست... خانه

  منافعِ تو برسم؟ ولي آخر برايِ چي من بايد بروم به
  زيادي خوب ام، واقعاً.

  شود.) يِ رفتن مي (آماده
  کنم. نرو. کنم، خواهش مي م. ج. ــــــ اوه! خواهش مي

  خواهي. قاتلِ خانوادگي را برايِ من بفرست. خواهم که تو مي من هماني را مي
  د. ج. ــــــ چرا بايد به تو برسم؟

  شناسم. من تو را نمي
  ي است.َش، او مرخص تازه

  نداده اي. م ِ حتي يک هديه به  شناسي از وقتي که من را مي
 نگينيآورد،  گُنده درمي يک انگشترِ هاش، دستپاچه، و گردد تويِ جيب مي (او

  کند.) کش مي ، و آن را به او پيش بها در آن نشانده گران
م، بگو ا کنم! هان، من گدا کني که گدايي مي د. ج. ــــــ اينطور! وانمود مي

  پس...
ست. تازه هر چيزي که ا  . نگاه کن، نگينِ زيباييقهر نکن. قهر نکنم. ج. ــــــ 

دهم. ت مي بخواهي، به  
  . ناچيز نيست.)گيرد هاش مي را در انگشت (نگيند. ج. ــــــ 
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  کردي. ش نمي َ ولي تو که همين چند ساعت پيش به من هديه
  ز پدر گرفتم.َش. همين اآلن ا م. ج. ــــــ نداشتم

  ش؟ َ زور گرفتي، با پيچاندن مچ ش؟ به . ــــــ راستي؟ تو ازش گرفتي(شادان)د. ج. 
  ».)نه«فهماند  (سر به زير انداخته با حرکت سر مي

  د. ج. ــــــ پس تو اصالً شرف نداري؟
  َش را پيچانده اي. گمان کرده بودم که دست کم مچ

  دم.گمان کرده بودم. البد ديوانه بو
  بگير، اين هم انگشترت. غَش دارد.

ش گرفتم. اين انگشتر مالِ من  َ  م. ج. ــــــ حرف نزن، دلخور نباش. من فقط پس
  ش به من. َ بود. داده بودند

  کنم، بمان. کنم، ازت تمنا مي . ازت خواهش ميشود) (به د. ج. که دور مي
  َم. بگذارم تويِ جي يِ غرورم را مي بيني، دارم همه مي

  کُشي. مي چيز اي. گاهي هم من را تو برايِ من همه
  خواهي ببيني. دانستي... ولي نمي اگر مي

د. ج. ــــــ خوب، راستش من امروز بعد از ظهر خيلي هم عجله ندارم. اما واقعاً 
  َت باش. مواظبِ حرف زدن

  شايد آخرين باري باشد که من برايِ گوش کردن به تو اينجا ام.
اما من باز يک  کني. ش مي َ ها سلب داني، بيشترِ وقت کني، مي را سلب مي تو توجه

  کنم... خوب، حرف بزن. بارِ ديگر به تو گوش مي
آيد، قهر نکن فوري  گويم که بدت مي ولي اگر يک چيزي ميم. ج. ــــــ بله، بله، 

  .(سکوت طوالني)
  د. ج. ــــــ اين است حرف زدن؟

  بگذاري هر روز ببندندت، دقيقاً چه کاري بلد اي؟که  بگو ببينم، جز اين
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َت باشد، بلد اي واقعاً کاري بکني؟ يک  الً نزديک هفده سالتويي که بايد احتما
رويي را  خرچسونه حتي بلد است کاري بکند، زودباش، بگو بلد اي چه کار کني. کم

  بگذار کنار.
، تو ١٥رفتم صيد دوپو ميم. ج. ــــــ حتي تا همين يک سال پيش، با پدرم 

  درياچه...
  کرد؟ د. ج. ــــــ او بود که صيد مي

پنج برابرِ قدّ يک آدم، از  خوردم تا کردم، غوطه مي ، من صيد ميمنم. ج. ــــــ 
آوردم به ساحل، اوه بله! يک عالمه به اين هوا، تويِ يک مالفه،  ها را مي آنجا ماهي

  گُنده، و سنگين.
  ين مثلِ چي؟د. ج. ــــــ سنگ

  .خندد) (ميم. ج. ــــــ سنگين، دو برابرِ تو سنگين، دست کم 
  خبر اي. ــــــ حيا داشته باش. د. ج. ــــــ تو که از اين وزن بي

کني اگر موردي دارد. خوب،  وقت مقايسه مي حرف بزن، آناول بلندم کن بعدش 
  وبال هم نداري؟ بيا جلو. دست

کند.  ش مي گيرد، و بلند ، دختر را در بازوان خود ميرمق (مردد، تقريباً بي
همه در ابتدا   اي که با اين گُنجد، شادي ِ خود نمي از شدت شادي در پوست

کند.) ش مي گويي فلج  

                                                 
هايِ هانري ميشو است يا نامِ محلّيِ نوعي ماهي يا... بدبختانه  يا از ساخته Dopuـ دوپو،   ١٥

دهد.  را توضيح نمي ها هايِ متن ندرت، واژه جلديِ آثارِ هانري ميشو، مگر بسيار به يِ سه مجموعه
يِ خود آن را حذف کرده  نامه در دست نيست. مترجمِ آلماني هم در ترجمه يِ انگليسيِ اين نمايش ترجمه

است و (فرانسوي)  wiktionaryاست. تنها فرهنگي که اين واژه را به عنوان سرواژه به کار برده، 
گويد، و در هر حال فرانسوي نيست)  بدون هيچ توضيحي فقط آورده که فعل است (به کدام زبان، نمي

يِ  در زبان کُرسي (زبان کُرس، جزيره». غسلِ تعميد دادن«که در زبان فرانسه يعني  baptiserبه معنيِ 
» تا بعد، تا ساعتي ديگر«نيِ ] به معa d'óbu[تلفّظ:  à dopuفرانسويِ واقع در دريايِ مديترانه) 

 دانم. که نمي است. خالصه اين
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کنم  م. ج. ــــــ تو آزادم خواهي کرد! داميديا، تو آزادم خواهي کرد. احساس مي
ماهي   فقط به وزن يک پر اي، من يک گلّه. داميديا، تو که تو آزادم خواهي کرد

ت نيست،  گرفتم که دوازده برابرِ وزن تو را داشتند، پرِ کوچولو، تو خودت حالي مي
ْت، وزن تو مثلِ وزن هوا است، وزن تو مثلِ  داميديا تو با اين حالت سرکش و جدي

بوسد،  او را مي (موهايِ. اوه، من فوري فهميدم که... فهميدم، ستا  وزن شادي
  شادمان است.)

، يک گوشِ او گرداند برمي (که در بازوان اوست، سرش را به سويِ اوــــــ  د. ج.
  به سويِ او برگرداند.) ش راگيرد تا او سر را سخت مي

  اي هايِ پارچه پاره هايِ تويِ خواب است؟  شوي؟ يا اينها حرکت ــــــ داري بيدار مي
  از است؟که در باد در اهتز

به او  با حالتي رؤيايي .کند سپس با حرکتي عصبي خودش را جدا مي(
  )نگرد. مي

  (ناگهان انگار که چيزي کم دارد.)د. ج. 
  َم کن، زود باش. در خيالِ چيزِ عجيبي ام. وزن يک بارِ ديگر

دهد؛ پس از چند ثانيه، د.  گيردش و اين بار سخت فشارش مي م. ج. مي(
  .)اندازد االکي به زمين ميچ ج. خودش را به

 د. ج. ــــــ بايد بروم... زيادي مانده ام.

  ِشان فکر کني... هست که بهتو هم، شايد، چيزهايي 
  تا بعد.

ِت قول  شان. اين دفعه رسماً به کَنمِ کَنم، مي بندهام را مي زودي. م. ج. ــــــ به
ي از بندهاش آزاد کشد، و با خشونت خودش را از يک (فرياد شادي ميدهم.  مي
  )رود. کند. دخترِ جوان مي مي

دهد و با يک بند باقي  را از دست مي ِ خود يابد تنهاست، شهامت درمي(م. ج. ــــــ 
  کند.) ماند. استراحت مي مي
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  ــــــ يعني قهر کرده؟ نه.
  جوري که آمد، بر خواهد گشت، سبک و سرزنده. همان

  چرا صبر نکرد؟
  ه مانده پاره کند.)کوشد بندي را ک (مي

  اوه! هنوز محکم است.
  باره کندم. البد فرسوده بود. يکي را يک همه آن با اين

  .)گذرد مکث. دخترِ جوان باز مي(
  زند.) با او حرف مي (بدون برگرداندن سرد. ج. 

  زادشده، منتظرِ چي هستي؟آبيا، 
  ِت بگويم. م. ج. ــــــ افسوس، بايد به

  َش کنم. ق نشده ام پارهيک بند مانده که موفّ
  . ــــــ اوه!...)جدا(د. ج. 
  .)سرد متعجب، دل(

  البد فرسوده بود. کنان.) (انديشهيکي خيلي راحت پاره شد.  همه آن با اين
  (بلند)

  همين است؟ يِ زورِ تو همه
  بودن همين است؟ َت برايِ با من يِ خواسته همه

  ني؟ْم ک يعني الزم است ازت بخواهم که همراهي
  شود.) (دور مي

  (سکوت طوالني.)
  کني، پسرم؟ ــــــ خودت را آزاد مي .آيد) مي يِ باال (از طبقهصدا 

  )کُند، با سرزنش(
  م؟ تو هم هستي که قاتلي فرستاده اي سراغَ

  کني، پسرم. خودت را آزاد مي
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  م؟ فرستي سراغَ تو هم هستي که قاتلي مي
  کني، پسرم. خودت را آزاد مي

  هستي که؟...تو 
م  َ توانم تحمل کنم که اين صدا را بشنوم. ديوانه ــــــ از حد گذشته. ديگر نمي م. ج.

  کند. مي
کند. سکوت طوالني. مرد  درد، خود را آزاد کرده فرار مي (خشمگين، بند را مي

رِ خورد. دخت ها آزاد، پرتقال مي اي خوشنود، به پايِ در بازگشته، دست جوان، با قيافه
  .)کند ش مي َ  جوان با بدخلقي نگاه

  َش بندهام پاره شدند.   . بله، زدمش َ داني، اين دفعه، زدم م. ج. ــــــ مي
  د. ج. ــــــ اوه! خالصه!

  گويي؟ م. ج. ــــــ فقط همين است چيزي که مي
  شد، باور کن؛ اگر برايِ تو نبود... با اين حال برايِ من گران تمام مي

  ــ اصالً فکرش را کردي که سرش را چند لحظه زيرِ آب کُني؟م. ج. ــــ
  نه؟ پس کامل نيست.

کردم. کامالً زيرورو شده  وقت باورش نمي م. ج. ــــــ اوه چرا! کافي است. هيچ
(پرتقال خوران کرد. گوش ندادم. متأثّر بود، قابلِ فهم است.  ش اعتراف مي گناهبود. به 

  خندد.) مي
هايِ  يِ اين هيجان کني؟ قهر اي. من را بفهم، بعد از همه است؟ بق ميت  اما تو چه
تويِ آب که. در باطن، خجالتي است،   توانستم مرد بيچاره را تازه بيندازم مزخرف، نمي

  ديگر، چيزِ ديگري هست. چي شده؟ حرف بزن، حرف بزن. مثلِ من است. بگو
خوري! يعني هيچ  يک پرتقال مي ــــــ اين جوري است که .(مطلقاً منزجر)د. ج. 

  ظرافتي نداري؟
  :)کند شان مي  پدر (که نظاره

  درجا سرکوفت!
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  کوچولويِ بيچاره!
ش احساسِ عطوفت  َ عجيب است. پسرم است و من ازش متنفّر نيستم. حتي، براي

  کنم. مي
  اوه! بايد اين احساسات را پنهان کنم که به مسخره نزند.

  معني نيستند. هايِ ما بي ه مگر رسمپرسم ک گاهي از خودم مي
  شود امتحان کرد. دردبخور باشند، شايد. مي بسا به ديگراني هم چه

  گويم؟ اينها افکارِ آشفته است. انظباط الزم است. چي دارم مي
  (مکث.)

  نکرد. توانست سرم را زيرِ آب بکند... اين کار را بسا مي چه
  رد.قوي است. اعتماد به نفْس است که کم دا

  به نظرم او هم متأثّر بود.
  يک خجالتي، در مجموع؛ عينِ خودم.

  که به نظر بيايد. ش برسم، بدون اين کنم به تالش مي
  گيرد.) مي هاش ، لباسي سبز در دستچنين رؤيايي (گيج، هم

ش! لباسِ سبز به دست!همسايه. ــــــ آه! آه! آخر  
  گذاشتي، مي که او را توش ميپس از پسرت کُتک خورده اي. ناآگاهي از رسو

  رسيد. بايد خالصه به آخر مي
  ه دست.هوم! هوم! لباسِ سبز ب
  فهمم... اما هنوز مردد... مي
  (سکوت پدر.)

 زده نباش. . ــــــ کوتاه بيا، غمخيال) (بيهمسايه 

زدي؛ بيش از اين  ها کُتک زده اي، پدرت را تا آخرش کُتک مي پسرت را مدت
  هي؟خوا چي مي

  تواند بفهمد. مردي است مثلِ همه. فهمد. نمي . ــــــ نمي(جدا)پدر 
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سوختن دارند. برو، هنوز يک دايي داري که  همسايه. ــــــ هستند که بيشتر دل 
  ش. بزني

گيرد، جوان، پر از شادابي و شور. اما بايد با  اوه! البته، جايِ پسر را که نمي
  اوضاع ساخت.
  با خودش.) چنينزنان هم خيال و انگار حرف د، اما بي(بلنپدر. ــــــ 

بسا  چه بافم. تغيير دادن رسوم کنم که رؤيا مي ــــــ بله، درست است. اشتباه مي
  ديوانگي است.
  بينداز. ــــــ پا در هوا ماندن بد است. لباسِ سبز را رويِ دوش همسايه.

  حافظ.بار اند. خوب ديگر. خدا فکرهايِ ديگر يقيناً زيان
گذرند، نه بسته، بلکه  بيند که مي ، پسرش و دخترِ جوان را ميمانده(تنها پدر. ــــــ 

کرده.  ، شانه به شانه، اندکي رو به هم گردانده، دست در دست حلقهبه هم تکيه داده
  جدا.)

  بايد خودم را بِکشم کنار.
  کنم که خوشبخت خواهد شد. اما خوشحال ام. فکر مي

و سرکشي که اين دختر است، چطور توانست تحت تأثيرِ مرد  رک و خوشگل
  جواني اين همه خجالتي قرار بگيرد؟
زودي خودش  خبري نيست. به هايِ دخترِ جوان گيري عجبا! ديگر از منتهايِ سخت

  شوند. فهمد. چند روزه، يک روزه، وارد سنِّ ديگري مي هم ديگر آنها را نمي
  ... من هم...)اندازد هايِ خود مي نهيِ سبز را بر شا تنه نيم(

هاش، چقدر عوض شده اند  آورد؛ چشم جا نمي به آدم اين داميديايِ کوچولو را
  هاش. چشم

  هايِ به اين روشني نداشت. حتي زن من چشم
  طور، چقدر عوض شده است. پسرم هم همين

  شان خواهم رسيد. ِ بعداً به
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  ورد مضحک است.در اين م احساسخوب ديگر، بايد بروم. 
  (پرده) 

  
  

 ٧٦

  



 ٧٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها مصيبت سازنده
  
  پرده تک

در پاريس. ١٩٣٧در   ، اجراشده١٩٣٠يِ  نوشته

 ٧٨

 
 



 ٧٩

 
 
  
  
  
  
  

  ١يِ  صحنه
  
  

گُذارِ درختيِ باغِ پيرامون   گذرد، در  ها مي گاه سازنده پرده در گردش اين تک
  گاه. آسايش

  يتي.گبرايِ  هم اي ، تا اندازهزنند اي برايِ خودشان حرف مي آنها تا اندازه
  ديده. ، ستممند سال، انديش وضعِ ظاهريِ آنها: بزرگ

  پراکنند. ها مي آيند، سازنده شوند. هر بار که آنها نزديک مي ها ديده مي در دور نگهبان
  

  
با اين «گويم:  ، به خودم ميهو يککنم،  بازي که مي . ـــــ اغلب، تاس(مغرورانه)ا. 

کنم، تا شهره را  و آن دست بازي را تمام نمي» کنم شهر درست مي تاس، حتماً يک
  نساخته ام.

ها را جا داد تويِ يک  که بايد انگليسي همه، واقعاً سخت است... و وقتي و با اين
شان،  َش اند با زمينِ گُلف اي که به هر قيمتي خواهان شده يکار تاس، با ميدان گُل

کند. و اصالً  َش ار آسان است، خوب خودش درستگويد اين ک راستش، اويي که مي
  م. چرا تا به حال درست نکرده است؟ قحط تاس که نيست، گمانَ

 ٨٠

گرمي کَک درست کنيد.  . ـــــ گوش کنيد به من. برايِ دست(با مهرباني)ب. 
(خطاب به زند کَک.  تر از همه، جست مي تنها کوچولو و ظريف است، بلکه مهم نه

دانيد که يک کَک از  تان خوب مي شقي نکنيد، همه د، اي بابا. کلّهاقرار کني همه)
  کند. ها زندگي مي جست

  ها را جا داده ايد تويِ يک کَک؟ . ـــــ انگليسي(پرشور)آ. 
  شود ديدشان؟ و صحيح و سالم، هن؟ مي کنان.) (قطع

فرماييد، تر از ديگران که نيستند؛ ب ب. ـــــ صحيح و سالم... چراکه نه؟ شکننده
  ...ها منچستر، خراب شده از انگليسي

شد... توش  . ـــــ من، يک شهر ساختم که توش مي(با ماليمت، رؤيايي)پ. 
  همه!... ... و با اينزندگي کردشد اميد داشت در آرامش  احتماالً مي

زحمت  هايِ چنان تنگ که يک گربه حتي مگر به ش... با کوچهَ آخرش، ساختم
کردند که در بروند. از قبل،  ش بگذرد... دزدها حتي تالش نميتوانست از نمي
  کوب، با نگاه دلهره... ماندند آنجا، ميخ بود. مي حتميگرفتندشان،  مي

اي بازمانده  (لحظهها داشتيد حتماً با شهرِتان، هان؟  . ـــــ ... گرفتاري(گذران)ث. 
  رود.) (ميبد اند...  شهرهااوه!  تا گوش کند.)

  بي تماشاچي.  هايِ من، تماشاچي . تويِ تماشاخانهکنان) دنبال ؤيايِ خود را(رپ. 
ماندند...  گوش مي ها آنجا به نشاندم. ساعت هايِ نجومي مي تويِ بالکُن، دوربين

دالنه رويِ  هايِ جانبي، هم هايِ کوچولو هم در بالکن کاويدند... عينک مصيبت را مي
  کنان... اهکنان... نگ هم دوال شده... و نگاه

  . ـــــ بله، دوربينِ نجومي، بايد بشود روش حساب کرد.کنان) (انديشهب. 
(سپس، از نو، آرام و طور...  هايِ کوچولو هم همين . ـــــ اوه! عينک(تند)پ. 
  رؤيايي.)



 ٨١

 کردند، با نشست مي هو يکهايِ سپتامبر،  يِ من، سرِ شب هايِ از پا افتاده ... خانه
آمدند  شدند، در مي هاشان درازتر مي که دودکش ، در حاليهاشان پنجره بازکردن درها و

  ... عينِ يک مادگي... عينِ يک مناره
 هايِ دار و کاشته در جايي که آخرينِ فيل هايِ نرده کوه کوهيِ من! يخ ... و شهرِ يخ
يِ شيار ش برا َ يِ هيکَل زند، با توده مي ش َ زاري دارد، و خودش شخم دريايي درِش کشت

  انداختن...
، نشينند به گل ميها  خورده، که صبحِ زود تويِ خيابان هايِ کوبه هايِ با چشم نهنگ

  اندازند يک بويِ... مي  بندند بر همه چيز، راه مي  راه
شان. درجا جامان تنگ است.  خواهمِ ها! نمي ها! نهنگ . ـــــ نهنگ(خشمگين)ا. 

کنم، جان  ها کار مي ش بکند. من تويِ تاس َ ينتر ش را صرف کوچک َ خوب برود وقت
رد. خوب برود خواهد برايِ ما نهنگ بياو شوم، اين را باش که مي کَنم، دارم کور مي مي

  کَفچليز! (با صدايي وحشتناک)کند. کَفچليز درست کند ازِشان!  ترِشان  کوچک
حت نظر ايم اينجا. فهمي، شديداً ت . ـــــ درست است، ميجويانه) (آشتيب. به پ. 

بيني مانده ايم با  وقتش هم ما را مي ت. آنبرند بسا مي برند. چه سرِ هيچي آدم را مي
شان است تا آدم را  ها يک خرده آب بسِ شان. اين حيوان شناسيمِ ها. ما که نمي نهنگ

پا کنند، به وحشت بيندازند. تماشايي نيست، ها، داداش بزرگ،  هول کنند، کلّه
هايِ قالّبي  بسا بتواني نهنگ شايد چه (پدرانه، پس از تأملي کوتاه.)يِ بزرگ.  ندهساز

هات، آنها هم  زني، به نهنگ رسند، نجق مي ها که سرمي درست کُني، و جاسوس
طور...  ، همينکنان به ا.) (اشارهکند  شان. او هم اگر تو را اذيت مي گوزند به دماغِ مي
  شيرجه رفت، نهنگه! (خندان.)هنگ؟ نديدم! کو نهنگ! ش. ن گوزند به دماغَ مي

  آيند.) نزديک ميها  شود که نگهبان (ديده مي
شوند، چند قدم به سويِ  کنند. ساکت مي (ا.، ب.، و پ. هيس... هيس... مي

  دارند.) ته صحنه برمي
  ها! ها! غاصب ها! تنبل . ـــــ تنبلريزان) (که نشسته بازمانده، اشکت. 

 ٨٢

زودي از دست  ْم را به َم ساختم که بينايي تويِ چشم همه مني که اين نان.)ک هق (هق
  (سکوت.)خواهم داد! 

ْم را  چه من تاب آورده ام، تازه بيايند دارايي ... آخر نبايدکه، بعد از تاب آوردن آن
  ازم بگيرند.

  
  
  

  ٢يِ  صحنه
  
  

ـــــ يک شهر... . ها را شمرده اداکُنان) (نشسته، عميقاً انديشناک، واژهج. 
 که چونبسازم، » دويدن«خواهم  . من، ميتواند يک شهر بسازد ترين آدم هم مي خل
ريز دويدن، راحت  و پنج سال يک  ديگر! تازه فقط بيست ... هميشه... دويدنْدود مي

يِ اينها را تثبيت خواهم کرد.  شود. اما من همه نيست. به تحليلِ حتميِ قوا منتهي مي
  آن هم... زنجيربسته. شود، قدر آسان مي اهيد ديد که چهدويدن، خو

برايِ رفتن به ماه ام.  خمپارهيِ  کنم. من سازنده چ. خطاست، من شهر درست نمي
، ست چيزِ کميش نه فقط رفت آنجا، بلکه از اين ورش رفت و از آن ورش در آمد.  َ تازه
  اين؟

خواهيم. خوب  ما اين را نمي خدايِ پدر. ـــــ نه، دويدن بيست سال پشت هم،
  کند. روي مي نيست برايِ انسان، او درجا بدون اين هم بسنده زياده

ماه  خمپارهداديد که يک  . جسارتاً نبايستي اجازه مي(خطاب به خدايِ پدر)ب. 
  را هدف بگيرد.

  داشتم. ش مي ِ ش نشد، دوست من، نگه خدايِ پدر. ـــــ ماه چيزي حالي



 ٨٣

کنم، بِکَنيد  . ـــــ خدايِ پدر، ازِتان تمنا ميکنان) آيد، سراسيمه، گريه دو مي (بهت. 
م شهري را که گذاشته اند تويِ شکما مي ازکنم ازِتان. م! خدايِ پدر، تمن  

که  پراکنند تا باز گرد هم آيند همين ها مي ه سازندرسند.  ها سرمي (اما نگهبان
  شوند.)  ها دور مي نگهبان
  
  
  

 ٣ يِ صحنه
  
  

م، چشمِ اُرس، مگسي ساخت هوايِ يک اسب. با  . ـــــ دوست(با خودپسندي)ح. 
اَسب را با  قياس است يک مگس ! اما چهتوانست برود دور. خوب اين مرکب مي

هزار چيزها که من ساخته ام، که پر کرده اند گيتي را و در خيلي جاها يگانه صد
  يِ آن اند.ها  دهنده تشکيل

در. ـــــ برويد زود چشمِ اُرس را بياوريد. ديگر خيلي وقت است که به خدايِ پ
  زند. آفرينشِ من گند مي

  ح. ـــــ اوه، انقدري استعداد نداشت.
جاتان آورده ام. دو تا ريش عينِ اين وجود ندارد رويِ  َست! به  خدايِ پدر. ـــــ بس

  ا آماده کنند! زود!هايِ جهنم ر يِ عبرت فوري! ديگ خاک. مايه يِ رهکُ
جور؟ يعني  ها را به هدر بدهيد اين طور توانسته ايد مگس آخر لعنت بر شيطان چه

زده؟  هايِ وحشت يِ اين اسب هيچ عذابِ وجداني پس احساس نکرديد با ديدن همه
چي  کنم؟ آخر هيچ شان هايي که بعدش من مجبور بودم غذاشان بدهم و آمخته اسب
ِشان  هايي به هاشان. تازه کي بايد ماديان ن حتي در درست گذاشتنِ سمدانستند، ناتوا نمي

 ٨٤

ها پديدار  (نگهبانم خواهد داد؟  ِ استراحت به اي رساند؟ من، هميشه من. کي لحظه مي
  پراکنند.)  ها مي شوند. سازنده مي

  
  
  

  ٤يِ  صحنه
  
  

ها، رويِ هرمز  . قديمسپارد) اي شيرين مي (برگشته به صحنه؛ خود را به خاطرهت. 
توانند تويِ خارج به  ها نمي زننقص، اما  سطحِ بي ساختم... يک سطحِ عالي؛ يک زير مي

 رده گَردا تمام خواهد شد. يک خه ايد، امخودشان خوش بگذرانند. مالِ من... متوج
رود.  خود مي با اين، آدم خودبه چرخاند.) ش مي (شن در دستپيدا کرده ام.  ١٦اَشدزِد

کُنان  (خطابيژ... خداحافظ. کنند، و خودي نگاه مي بي دهد.) ها را نشان مي (نگهبان
بياييد رويِ هرمز، بياييد، برايِ همه کار هست. همين بعدازظهر راه  به ديگران.)

  افتيم. مي
افتيم! همين  : همين بعدازظهر راه ميکنند وار تکرار مي شان ديوانه (چندتايي

  پراکنند.) ها مي شوند و سازنده ها نزديک مي نگهبان! افتيم بعدازظهر راه مي
ها، جوري که  کنان به نگهبان ماند تنها، سخت در انديشه نگاه (نشسته ميج. 
. ـــــ دهان) خواهد جادوشان کُند، و، سر را با حالتي از اعتقاد مسلّم تکان انگار مي

مه... به  اشتباهي در کار نيست، کاري که بايد کرد، تبديل کردنشان است به مجس
  . همين سادگي

  
  

                                                 
  ست. ، نفهميدم چيHDZـ  ١٦



 ٨٥

  
  
  

  ٥يِ  صحنه
  
  

دهد  َش انجام مي وبال هايي با دست شود، يک سلسله حرکت پا مي هو يک(پ. 
ها را به شهادت  ها که پشت کرده اند و او سازنده برايِ هيپنوتيسم کردن نگهبان

  گيرد.) مي
  

بي صاف، حسابي سفت... زودي تمام خواهد شد، آرام، حسا پ. آرام! آرام! به
  ) ناقُالها! درست سرِ وقت!کنند. ها ناگهان جا عوض مي نگهبان(

ِشان کنيم به دودکش چي، پوف... پوف...  . ـــــ اگر تبديل(خندان)ب. 
دودي، پوف... پوف... پوف پوف پوف... پوف پوف پوف پوف  هايِ ماشين دودکش

شود و دست را به عالمت وداع  ر ميکُنان صدايِ قطاري را که دو (تقليدپوف پوف 
  . آديوس! آديوس!دهان) تکان

  خواهم بروم. شان کن، من ام که مي . ـــــ ولِنرمي به ب.) (بهت. 
. کُنان در ميان آنها) زد، قد علم (که تا اين زمان در درازا و پهنا عصبي قدم ميا. 

ساعت دو، همين بعدازظهر،  ديگر نگران نباشيد. تاتارهايِ من اينجا اند، آن طرف. سرِ
دو...   تان قول مي به هايي که نشان دهد همه را نابود  (با حرکتدهم. سرِ ساعت

هايِ کوچولويِ  يِ روزگار، خبرچين . محو از صفحهرود) يي ميهو يکخواهند کرد، 
  ما!

 ٨٦

کارهايِ  . ـــــ گناهها) شوان و روکُنان به نگهبان (او هم عصبيخدايِ پدر 
(خطاب به دوانده در رفتارِ شنيعِ خود نسبت به من، خودتان چنين خواسته ايد.  ريشه

   وار.) رود، قاضي (مي کنم. شان مي  به شما تسليمِها.)  سازنده
  
  
  
  

  ٦يِ  صحنه
  
  

شان بدل! ببينيد  يِ آنهايي که به دشت کردمِ . ـــــ اي همهکنان به دور) (نگاهپ. 
بود. آن درخت، يک نگهبان بود. شرورِ   ترها نگهبان ا پيشيِ اينه اين گُستره را. همه

  ش کنم... َ که خواب بود. همين بس بود که فقط بلند ش آوردم وقتي َ پير. به چنگ
کند، پس چي، افقي مثلِ اين. تازه چند تا تپه هم آن طرف  مصرف مي  کلّي نگهبان

هايي که مانده. همين با آن اي دور را در افق) دهان نقطه (نشانکنم  درست مي
تان خواهم داد. سرزميني فقط ساخته از  ِ جزء نشان به م را جزء بعدازظهر... سرزمين

  ها!  نگهبان
  
  
  

  ٧يِ  صحنه
  
  



 ٨٧

دهان،  گردد به صحنه، با سر و وضعِ خراب، سر به چپ و راست تکان (برميا. 
کنان  ارسيگيرد و سپس آن يکي را، و ، يک گوشِ او را ميث.شود به  نزديک مي

ت  يکي، هرجور بخواهي. به يکي يا آن م. اين ش را بده به . ـــــ خوب! يکيسرعت) به
. را پرود با فرياد. گوشِ  . در ميث(دهم.  يِ کرها شنوايي مي گردانم. به همه برِش مي

دهم. يک شهر خواهم ساخت  َش مي ت پس . بيا ببينم. بده ببينم. همين حاال بهگيرد.) مي
گوشِ تو. يک شهرِ حسابي، بده. يک شهر مالِ خودم، با قطارهايِ خودم،  تويِ

دار.  هايِ ماشه ها. نهنگ خواستي. نهنگ ها هم، آخر تو نهنگ مي قطارها، متروها، نهنگ
هايِ تويِ هوا، شيرجه رفتن، در رفتن، هوا رفتن؛ برويد،  .) نهنگآيان به هيجان(

ش  وِلَ ا.کشد به خاطرِ گوشِ خود که  اد ميکه پ فري (در حاليهايِ هوايي.  کشتي
چي جز نهنگ. ديگر هيچ  چه اغتشاشي به راه خواهد انداخت. ديگر هيچ کند.) نمي
  آيند.) ها مي (نگهبانزند؟  نشيني حرف مي گاهي. خودشان اند. کي از عقب پناه

ه کند ب (حمله ميگاه، مصممانه، خود را پرت کرد در نهنگ.  آن وتاب.) (با آب
هايِ خود موزونانه به  دارند؛ با اين همه، از پسِ هر يک از جمله ش مي ها؛ نگه نگهبان

  برد.) آنها حمله مي
کشد، سپس باز به  (کمي کنار ميپيش، مرگ در جان، شيرجه رفت در نهنگ.  به

  برد، نيرو گرفته از خشمِ خود.) آنها هجوم مي
  گاه، پريشان، خود را پرت کرد در نهنگ! آن

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  ها بسته، شيرجه رفت در نهنگ! گاه، چشم آن

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  برندش.) (اما مي هايِ باير را... هايِ تن گاه، کنارزنان کوه آن

. ـــــ کنان با متانت) ها را شمرده است، انديشه (که نجنبيده است و نگهبانپ. 
زار...  هفت بيد ديگر برايِ کاشتن! اين برايِ فردا بعدازظهر خواهد بود... يا هفت بيشه

  ترين است. ها، اين باز مطمئن يا هفت... تپه؛ مسلّماً، بله، تپه
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  (پرده)
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. ضدّ پدرم آشفتم درنگ مي بييِ پدرم را بارها در خودم احساس کردم. »گذرها«
که  )؛ نهترم هايِ پيشين نياَم،  م، مادربزرگ م (و ضدّ مادرم و ضدّ پدربزرگه ازندگي کرد

  ِشان، نتوانستم مبارزه کنم ضدّ نياکان دورترم. نشناختم
  اي را گذاشتم که در من زندگي کند؟ ن، کدام نيايِ ناشناختهچنين کُنا

رفته، دنبالِ گرايش نرفتم. با نرفتن دنبالِ گرايش، دنبالِ گرايشِ کدام نيايِ  هم رويِ
 شدم دگرگونه مياز آن کدام گروه، از آن کدام ميانگينِ نياکان؟  ناشناس رفتم پس؟

پلک زدن داشتند،  زمان زحمت شان به برخي شان، يا آنها، يا من. دواندمِ ، ميهمواره
شد مگر در اين هوا، در اين جا، هرگز در هوا و  شدند. يکي پديدار نمي سپس ناپديد مي

آنها، شتابِ پديداريدن آنها ــ  پِيکارِآنها،  . شمارِ بسيارِايستارجايِ ديگر، در اين 
  دانستم به کي تکيه کنم. ديگر ــ و من نمي يِ رنجه

هايِ  يِ حاملِ گرايش ساده١٧هايِ تن فام ــــــ (نياکان: يِ مادرهايِ بس بسيار ايم. زاده
ش هم انديشهاخالقي، چه اهميفُنيده  روزگاران، همه هايِ ديگران، هم تي دارد؟) بعدلجا ت

  ».ضد بودن«هايِ برايِ تقليد کردن يا برايِ  در فضا، و دوستان، کوشش

                                                 
 .chromosome  کروموزوميِ فرهنگستان است برايِ  ساخته» تن فام«ـ  ١٧

 ٩٢

شناخته برايِ باز، و بودميک رييسِ خوبِ آزمايشگاه  ستخوا م مي دلَبا اين حال 
تم.»َمن«خوبِ  مديري  
يا  يا نبودها همواره  کردم، و رييسِ گرايش پار، پراکنده، از خود دفاع مي پار

کرد؟  کند در دم. او بود آيا که رهام مي مي درم از کوره بهکردم.  مي برکنارش درنگ بي
 داشتم؟ را بازمي خودکه آيا کردم؟ من بودم  مي را وِل اومن بودم آيا که 

شود.  ها سپس چيره مي داري شود. بر لَک دار زاده مي  لَک خردسالشيرِ کوهيِ 
خواريِ خود،  يِ گوشت بر ذائقه او شود ست ضدّ نياکان، اما چيره نمي توان شيرِ کوهي

  بر حظّ بازي کردن خود، خشونت خود.
  ر اشغالِ فاتحان است.از بسي هزاران سال، د

کوشد  شود از همه. تصريفي در جمله، آيا يک منِ ديگر است که مي من ساخته مي
  آيا يک منِ دوم است؟ نهاز آن من است،  آريپديدار شود؟ اگر 

 ١٨نگر شخصيک، منِ  نيست (دگرشوان در برابرِ اين گذرامن هرگز مگر 
به از شخصيتي نوين، که يک حادثه، هنري ديگر) و فر در دگرشوان در زباني ديگر،

تر بود، و اغلب،  که پيش آني راندن پسبا  شرهاند يک احساس، يک ضربه بر جمجمه مي
  بود. بنياديده تمامي بهگرفته آناً. پس درجا  با شگفتيِ همگاني، شکل

 داوريِ ش. پيش به بچسبيمايم  اشتباهشايد ساخته نشده ايم برايِ تنها يک من. در 
  ).ست کُننده  چيزکُننده و قرباني بي (اينجا همچو هر جايِ ديگر، خواست .يگانگي

                                                 
، ١٣٨١، فرهنگ علومِ انساني(برابرِ آمده در: داريوش آشوري، » نگر شخص«، ad hominemـ  ١٨

که به همين صورت وارد زبان فرانسه شده است.)  ad hominemبرايِ عبارت صفتيِ التين 
 argument adاست، و بيشتر در اصطالحِ » ِ مخاطب نشانه گرفتن) عليه«(سرراست به معنيِ 

hominem »شخص به برهاني گفته مي«رود. در اين صورت  به کار مي» نگر برهان  شود که تنها عليه
رو که يا اين برهان بر اشتباهي  آن منکوب کردن اوست، ازآن کند، و هدف رقيبِ مباحثه صدق مي

که جزئياتي خاص از شخصِ رقيب و  نسنجيده و نامعقول استوار است يا بر امتيازي برايِ رقيب، يا اين
، نشرِ دانشگاهيِ واژگان فني و انتقاديِ فلسفهگيرد. (ترجمه از فرانسه: آندره الالند،  نظرِ او را هدف مي

 )»٢٦، ص. ١، ج. ١٩٩٣نسه، فرا



 ٩٣

 و فلج جويدهتر  تر خواهيم بود، کم گانه، راحت پنجگانه،  دوگانه، سه اي در زندگي
  هايِ ديگرِ غَصبيده).»من«يِ  آگاهيِ دشمنِ آگاهي (مخاصمه از نيم

برايِ  بايستها ناشي از کوشش و تنشِ بس يِ عمر چه شديدترين خستگيِ روز و همه
  آن است. دگر کردن پياپيِاغواهايِ  راهداشت يک منِ همانند از  نگه

  خواهيم کسي باشيم. زيادي مي
. مگر يک وضعيت تعادل نيست من. ده من نيست. من نيست. يک من نيست

، يک جنبشِ »من«و همواره آماده.) ميانگيني از  شدني پياپي(وضعيتي از ميان هزار، 
  کنم. اين کتاب را امضا مي يجمعيت. من به نامِ بسيار

ا خواسته امش؟ َ خواستيم ش آيا؟ مي ام 

  کُني).  فشار وجود داشت (پيچ
  م. جاش دادم. کلّي جا گرفت بعدش؟

پديد  تا اي که هر انديشه همچوهر گرايشي در من خواست خود را داشت، 
خواست خود  فُالندهد. از آن من بود آيا؟  ود سامان ميخود را به خواست خ ،آيد مي

هايِ  ، يک دوست، مردي بزرگ از گذشته، گوتاما بودا، خيليبيساررا در من دارد، 
  داند؟ ؟ کي مي١٩ترها، پاسکال، هلو ديگر، کم

  ترين گروه؟ پارچه خواست شمارِ بس بسيار؟ خواست يک
، چون اصرار نداشتم که ضدّ خودمم، خواست خواستم بخواهم. به نظرم، مي نمي

  خواستم. بخواهم و با وجود اين مي
کشيدم.  م از آب بيرون مي َ م را در جمعيت در حرکت َ ... جمعيت، گليم

، هر آن. هر گذشته، هر ناگُسسته، هر  گونه که هر چيز جمعيت است، هر انديشه همان

                                                 
گرِ  ) نويسنده و منتقد و عارف فرانسويِ ستايش١٨٢٨ـ١٨٨٥( Ernest Helloـ ارنِست هلّو  ١٩

 نگت. ميشو در متنِ کوتاهي در جيِ  مجموعهنويسد (نک.  مي ١٩٢٥در سالِ  يِ سبز صفحهمسيحي
دوست داشته ام: لُترِآمن و ارنِست  بدون محدوديت و بدون توضيح دو نفر را) «٦٨، ص. ١، ج. آثار

 ».هلّو. مسيح را هم، راستش

 ٩٤

هرگز، نه محتمل به بودن آن،  اطْ بههرگز مح  دگرگشته، هر چيز چيزِ ديگر است. هيچ
  . هيچ که مالکيت باشد.پايدارها يا موسيقي. هيچ هرگز  همه: گزارش، رياضيات، نشانه

  ها. تصويرهايِ من؟ گزارش
نيستند، » من«وپاگيرهايِ  دست درستي مگر بهها شايد  هايِ من؟ اما انديشه انديشه

 ١اما فازِ ». انديشنده«) حرکت ٣تعادلِ (فازِ  )، يا بازيابي٢ِاز دست دادن تعادل (فازِ 
  ماند و ناآگاهانه. (تعادل) ناشناس مي

گيرد،  مي انجام يِ آگاهانه بدون انديشه گمان  ژرف انديشنده بي و شارِ راستين
که پس از زماني برايِ  ) بدترين است، همان٣شده (فازِ  . تعادلِ مشاهدههم تصوير دونب

 يِ هايِ جعليِ تعادلِ آگاهانه لسفه تاريخِ وضعيتفآيد. تاريخِ  به نظر ميانگيز  همه نفرت
ست که بايد آتش را »ها شعله«از طريقِ نوک است. بعدش هم... آيا  شده پياپي اتخاذ
  ؟درک کرد

باشد)،  هم که ارسطو يِ گونه(از  ٢٠يِ يک نگارنده بپرهيزيم از دنبال کردن انديشه
 جايِ پايي به آن خواهد برسد، مي کدام پيامدياو در سر دارد، به  چه بيشتر به آن بنگريم

  .بارِ ما کُندکوشد  گري و نفوذ او، گرچه سخت پنهان، مي که خواست سلطه
آگاه است. (همچو  سخت اندک از آن؟ يِ خود داند او از انديشه چه مي، وانگهي

 انگيزانه ستايشهمه  ينشده است سبزِ برگي که با ا آميزهداند از چه  چشم که نمي
  بيندش.) مي

ها را؛ اما  زحمت گاهي نخستين شناسد؛ به يِ خود را نمي هايِ انديشه مؤلّفه
چه او را فرا گرفته اند،  ، نه آنشناسد را مي ها؟ نه، نه دورها ها؟ دهمين ها؟ سومين دومين

ترين  د مفلوکهايِ روزگارِ خود را (که سه قرن بع»عجب!«، نه را ها کننده نه تعيين
  خواهد يافت). مقدماتيِ مدرسه آن را در

ش،  َ ش، عصبيت  بارگي ، دروغ٢١ش چيريدنَيِ  خواستهش، سوداهاش، ها انگيزه
چه و  ش به حق داشتن، به پيروز شدن، به اغوا کردن، به شگفتاندن، به باوريدن آن َ تمايل

                                                 
 آيد. هـ. م. اندازي که آن درِش پديد مي چنين کمتر اهميت دارد تا چشم ـ انديشه هم ٢٠



 ٩٥

و  شها به پنهانيدن خود، عطش آيد، به گول زدن، ش مي َ خوشاو چه  باوراندن به آن
به آن آگاه باشد،  او که آن بي ،َش يِ زندگيِ هماهنگيده هاش، و همه هاش، عقده زدگي دل

ش، همه بر او ناشناخته  هايِ بدني ش، با نارسايي َ ها، با زندگيِ پنهان تن ها، با غده با اندام
  است.

و  نما منطقيهايِ  از ايده اي لهلوش؟ اما اين جريان دارد در »َمنطقي«يِ  انديشه
هايِ مدور، با به دست آوردن  رود با بريدن راه راهي که راست مي همانندانگار، باريکه

 فراواني بههمه  آلود اين جهان اين هايِ خون آورند) قطعه با بريدن به دست  که نه مگر اين(
وغينِ حقايقِ اولٰي (در ها سخت است.) سادگيِ در پررگ. (هر باغي برايِ درخت

  بود. ِ آن قبوالندن مقصودآيد که  ش مي َ يرياضي) که چندگانگيِ شديدي در پِ
ناپذير، و همديگر را  پيوندند، جدايي ، خواست و انديشه به هم مينيز در يک نقطه

  خواست.ـ  . انديشه٢٢قَلبانند مي
گونه که در  انهم قَلباند، مينيز، بررسيِ انديشه انديشه را   در يک نقطه

  .قَلباند مي آن را مسيرِ فوتون) ـِـ نور ( يِ مشاهده ٢٣ميکروفيزيک
اي تاريک  نظر منطقه ، هر آفرينش، به رفت، هر بررسيِ نوين، هر انديشههر پيش

  آورد. به بار مي با يک نور)همراه (
  آورد. نويني به بار مي نادانيِ دانشيهر 

  هر آگاهي، يک ناآگاهيِ نوين.
  آورد. هر آورِشِ نويني نيستيِ نويني به بار مي

                                                                                               
 libidoساخته ام]. به التين در متن: » چير (چيره)«(متعدي) را از » چيريدن[« يِ چيريدن خواستهـ  ٢١

dominandi :ميناندي]، خواسته [تلفّظگري. م.م. جويي / ليبيدويِ سلطه يِ برتري ليبيدو د 

سازي،  بدل«و » تحريف«به معنايِ » قَلب«(الزم) را ساخته ام از » قَلبيدن«(متعدي) و » قَلباندن«ـ  ٢٢
ز ها برايِ آن، پيش ا [سرراست: تقلّبي ساختن، مغلوط کردن] که فرهنگ fausserبرايِ مصدرِ متعديِ 

  آورند. م.م. را مي» قلب کردن«و » تحريف کردن«دهد، برابرهايِ  هر معنيِ ديگري که مي
، مولکول،  (کوانتوم يِ ذرات  بخشي از فيزيک که به مطالعه microphysiqueـ ميکروفيزيک  ٢٣
 پردازد. م.م. ...) مياتم

 ٩٦

کتابي داري که نگارنده آيد،  که اغلب پيش مي ، چنانپس تو اينجا خواننده، 
  جهاني در آن سهيم باشد. و چه اهميتي دارد؟ هرچندکه، نياورد

ها، همه  ها، ناسازگاري ها، گزارش سپاري ها، ره ها، نمادها، خيزها، سقوط نشانه
  نوين، برايِ پوييدن، برايِ دورتر، برايِ چيزي ديگر. جهشي جا اند برايِ داشتنِاين

 آنها، بدون در آن، نگارنده زندگيِ خود را رويانيد. بازماندنميان  
  بيازمايي تو نيز؟ تواني آيا، شايد، مي
  

 هانري ميشو
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