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  گرياشک. م ی ترجمه

  
  سالگی ۱۹تصويِر خيالی لوترآمون در 

  »نقِد پارانويايی«شده با روِش  تهيه
۱۹۳۷سالوادور دالی، 
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دور يـ زيا ی ، سـروده مالـدورور  یهـا آوازاز  »آواِز اول« یفارسـ  ی ترجمـه   د،يآ یم یچه در پ آن
عمـًال گـم    ۲۰ ی ه آثارش تا سدهکاست نِت لوترآمون کمعروف به   ،)۱۸۷۰–۱۸۴۶(اس کدو
به سبِب   ه لوتِرآمون،کسد ينو یاش م یدر معرف روبر ه فرهنِگکقدر بس  نيدر مقاِم او هم. شد
از  يکـی ناخودآگـاه،   یهـا  ختـه يانگ اليـ مـاِن خ ااربرِد توکـ و  یزبـاِن شـعر   ی هننايب روشننقِد «
ز، شـعِر او  يـ هـا ن  سـت يالئآندره برتون و سورر یبرا .»است ۲۰ ی سده یشگاماِن انقالِب ادبيپ
مـذاِب   یهـا  سـفره  یفشـان  و انفجار آتـش  یرگيت یروهايبر ن یگذار ، صحهیزيانتقاِم خردگر«
  .بود» ینيرزميز

در پـاريس، حروفچينـی و چـاپ     ۱۸۶۸، برای نخستين بار، در اوت آواِز اوِل مالدورور
ه چنـدان معلـوم   کـ به داليلـی  ) Edition Balitout, Questroy et Cie(اّما ظاهرًا ناشر شد، 

 اس، مـتنِ کـ ، ايزيدور دو۱۸۶۹در . ردکنيست، آن را تا ماِه نوامبر همان سال به بازار عرضه ن
، ۱۸۶۸ژوئيـه   ۲۲ه از کـ ارانس سـپرد  کـ را برای نشر مجدد بـه ِاواريسـت    آواِز اوِل مالدورور

در   ،۱۸۶۹ارانس نيـز آن را، در ژانويـه   کرا راه انداخته بود و » داهای شاعرانهص«ی  مجموعه
 Les Parfums de( ردکـ  منتشـر  مجـدداً عطرهـای جـان   يی به نام  شهِر بوردو، در مجموعه

l’âme, recueil de poésie publié par Evariste Carrance .(  اس، کـ سـپس ايزيـدور دو
سـل فرسـتاد،   ک، به برو۱۸۶۹حروفچينی و چاپ، در تابستان امِل هر شش آواز را برای کمتِن 

، از ترِس مميزی ناپلئون سـوم، از نشـِر   )Edition Lacroix et Verbroeckhoven(اّما ناشر 
  .چشم پوشيد آوازهای مالدورورعمومی 

 ۲بخـش  ژوئـن همـان سـال،     ۱۴و در  ۱بخش  اسک، ايزيدور دو۱۸۷۰آوريل  ۹در 
ی ملـی فرانسـه بـه ثبـت      تابخانـه کرا در ) یآت  تاِبک يک یر براشگفتايپ( شعرها ی مجموعه
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ز يـ رازانگ یبـه مرگـ  سـالگی،   ۲۴، در سـِن  ۱۸۷۰نـوامبر   ۲۴رساند و چند ماه بعد، يعنـی در  
  .درگذشت

—را نشر عمومی دهـد  آوازهای مالدوروره ترسيده بود کناشری —رواک، ال۱۸۷۴در 
 باتيست روِزز فروخـت و  سل به نام ژانکدر بروتابفروشی کتاب را به ک های موجوِد تمام نسخه

  .برای نخستين بار، با تغيير جلد، منتشر شد آوازهای مالدورورسان،  بدين

 ۱۸۸۵تبر کلی فراموش شدند، يعنی دقيقًا تا اک اس و آثارش بهکپس از آن، ايزيدور دو
. منتشر شد] جوان کبلژي[ کُژن بلژيالی  در نشريه) آواِز اول ۱۱بند ( مالدوروره بخشی از ک
ه کـ تـابی در فرانسـه خبـر داد    کدسـت گشـتِن    به ، ِلئون بلوآ از دست۱۸۸۶سال بعد، در  کي
  .است» تقريبًا ناشناخته«، اّما برای فرانسويان »نشر يافته کاگرچه ده سالی است در بلژي«

نامـه  را به همراه دو آوازهای مالدورور ، لئون ِژنونسو باالخره ۱۸۹۰چهار سال بعد، در 
يی نوشت  و بر آن مقدمه) Edition Genonceaux(رد کاس در فرانسه منتشر کاز ايزيدور دو

  .داد اس میکی زندگی ايزيدور دو ه اطالعاتی دربارهک

رد کـ را پيـدا   ۲و  ۱ی شعرهايی از  دو گورمون، نسخه ی، ِرم۱۸۹۱سال بعد، در  کي
و انتشـار   ۱۹۱۴فوريـه   ۲۰ايـن بـار تـا    اس و آثارش در محاق فرورفتند، کباز ايزيدور دو ...و

 شعرها نسخه از کاز وجود يه ک] ی جنگی دسته[ الفاالنژی  يی از والری الربو در مجله مقاله
 ۱۸۷۰اس شخصـًا در  کـ ه ايزيـدور دو کيی  همان نسخه—ی ملی فرانسه خبر داد تابخانهکدر 

  .برای ثبت داده بود

م قرن پس ازمـرِگ  ين—ن بارينخست یابر را شعرهاسرانجام ، آندره بروتون ۱۹۱۹در 
اس، معـروف بـه   کـ رد و از آن پس، ايزيدور دوکمنتشر ] ادبيات[ليِتراتور ی  مجله در—شاعر

  .نِت لوترآمون، سرانجام وارد تاريخ ادبيات فرانسه شدک

: سه نسـخه وجـود دارد  آواِز اوِل مالدورور چه رفت مشخص است، از  ه از آنک چنان هم
سـل  کدر برو ۱۸۶۹ه در تابسـتان  کيی  بوردو و نسخه ۱۸۶۹ی  پاريس، نسخه ۱۸۶۸ی  نسخه

  .حروفچينی و چاپ شد
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ه ايزيـدور  کـ يی اسـت   ی آخر در آن زمان نشر نيافت، اّما واپسين نسخه اگرچه نسخه
 ۱۸۹۰ه از کی مرجعی است  اس شخصًا بر حروفچينی آن نظارت داشته و بنابراين نسخهکدو

  .سو مرتبًا تجديد چاپ شده است به اين

ه مياِن متِن کهايی را  ی حاضر نيز بر اساس همين نسخه است و مترجم تفاوت ترجمه
  .ها توضيح داده است ی قبلی وجود دارد، در پانوشت در اين نسخه و دو نسخه آواِز اول

هـای ميـان دو    هـا مشـخص اسـت، تفـاوت     ه در پانوشـت ک کجز در چند مورِد اند به
تـر سـجاوندی و    و، بيشدبور ۱۸۶۹ی  پاريس و نسخه ۱۸۶۸ی  ی نخست، يعنی نسخه نسخه

سجاوندی و اماليـی   ی آخر نيز اگرچه عمدتًا ه با نسخههای اين دو نسخ تفاوت. اماليی است
  .مورد نيز صوری و مفهومی است ۸۳است، اّما در 

ه هـيچ ويراسـتاِر فرانسـوی    کـ سـت  انگيز ا چنان شگفت اگرچه سجاوندِی لوترآمون آن
بـر اسـاِس   —اند آن را عينـاً  جرأت اصالِح حتا خطاهای بارِز آن را نداشته و همه ترجيح داده

انتقــاِل غرابــِت  یی فارســی، ضــمِن تــالش بــرا ننــد، اّمــا ترجمــهکحفــظ —ی آخــر نســخه
نشـدنی موظـف    را به رعايِت ايـن قيـِد خـاِص ترجمـه    خود —فقط غرابِت آن و—یسجاوند

ميـان سـه نسـخه چشـم پوشـيده شـده        ها، از بازتاِب تفاوِت سجاوندِی ندانسته و در پانوشت
  . شد ه تغيير سجاوندی موجِب تغيير معنا میکمگر در مواردی —است

يـن  گـردد، شـماری از ا   های اماليی ميان سه نسـخه بـازمی   ه به تفاوتکجا نيز  تا آن
نـوامبر   ۱۰تـاريخ   بـه يـی   اس، در نامهکوخوِد ايزيدور د—ها مشخصًا غلط چاپی است تفاوت
بـا  . نـد ک پاريس اشـاره مـی   ۱۸۶۸ی  تور اوگو، به سه مورد غلِط چاپی در نسخهکبه وي ۱۹۶۸

واژه، تغييری در مفهوم را سبب شده است، باز مترجم آن  کوجوِد اين، هر بار تغييِر امالی ي
  .ها توضيح داده است را در پانوشت

  .ک.م

 





 

١  

���
� ���

�� 
���

�	

�� 

وار و وحشـی   خواند موقتـًا ددخـو، راِه نـاهم    چون متنی که می يافته و هم خدا کند خواننده، دل
هـای تاريـک و    هـای متـروک ايـن بـرگ     که جهت از دست دهد، در مياِن تـاالب  آن خود، بی

که خواندِن خويش با منطقی استوار و فشاری ذهنی همراه کند،  زهرآگين بيابد چرا که مگر آن
چنـان   بار اين کتاب جانش خواهند اندود، هم های مرگ تراز، تراوش رديدهايش همکم با ت دست

تـر   کـم . آينـد  هايی را بخواند که در پی مـی   کس برگ خوب نخواهد بود همه. که آب شکر را
کـه در   پس ای جاِن ُپرحجب، پيش از آن. خطر مزه خواهند کرد ی تلخ را بی کسانی اين ميوه

گـويم   چه مـی  به آن. ها به پس برگردان نه به پيش جلوتر روی، پاشنهخلنگزاِر نامکشوف   اين
پسـری کـه از سـر     چشـمانِ چون  ها به پس برگردان نه به پيش، هم پاشنه: خوب گوش بده

ی تـا چشـم    چـون زاويـه   ، هـم بهتـر گرداند، يا  احترام از تماشای جالِل صورِت مادر روی برمی
هـا همـه    ورز و سرمايی که در سکوِت زمستان، بادبان شهی ُدرناهايی بسيار اندي کاود نابسته می

ی معينی در افق در پـرواز اسـت کـه ناگهـان از آن بـادی       برافراشته، با قدرت به سوی نقطه
قـراول،   بـا ديـدنش، پيرتـريِن درناهـا، تنهـا پـيش      . ی توفان خيزد، طاليه عجيب و ُپرزور برمی

خوشـحال نيسـت   . کوبد نقار که بر هم میجنباند و بنابراين م چون شخصی منطقی سر می هم
روزگاِر سـه نسـل    اش که هم و گردِن پيِر َپرپيراسته) بودم من هم جای او بودم خوشحال نمی(

زيرا اوسـت  (نخستين درنا . آگهِی توفان خورد، پيش درناست، به موجاموجی خشمگين تکان می
، خونسـرد و بـا   )رين داردهـوش زيـ   بـه که امتياِز نمايِش پرهای دمش را به ديگـر درناهـای   

گاه، محتاطانه و بـا جيـِغ هشـداِر     نگرد و آن چشمانی نگهباِن تجربه، چندين بار به هر سو می
بسا مثلث باشـد اّمـا ضـلِع سـومی کـه ايـن        که چه(بانی ماخوليايی، سِر شکِل هندسی را  ديده

ند ناخدايی ماهر بـه  ، با انعطاف و همان)شود سازند ديده نمی مرغاِن عجيِب عبوری در فضا می
هايی  فرماِن بال گرداند تا دشمِن مشترک به پس راند و چون ابله نيست، به راست يا چپ برمی

  .تر تر و مطمئن فلسفه گيرد، به نمايند، راهی ديگر پيش می ِ گنجشگ نمی تر از بال که بزرگ

  ٭
دانی بوی کينه نخـواهی   از کجا می! نکند توقع داری در آغاِز اين اثر از کينه بگويم! خواننده

قدر که طلـب کنـی، بـا منخـريِن      شمار، هر آن های بی شنيد در آن هنگام که غرق در شهوت
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مغرور و گشاد و الغر، در هوای زيبای سياه، چنان ماننِد کوسه بر شکم غنـوده باشـی، انگـار    
کندی و  ههای سرِخ اشتهای مشروعت را ب تر تراوش چندان کم اهميِت چنين کاری و اهميت نه

همزنـت را   بـه  ی دل شکِل پـوزه  کنی؟ ای هيوال، مطمئن باش دو سوراِخ کج جبروت درک می
ی  شـده  هزار بـاِر پيـاپی شـعوِر نفـرين     تر سه دقت بکوشی پيش خوش خواهند آمد، اگر البته به

اندازه منبسـط   تکان بی يی بی منخرينت که از رضايتی ناگفتنی و خلسه! ابديت را نفس بکشی
ناگهان عطر و کندرآگين نخواهد خواسـت زيـرا کـه     د شد، چيز بهتری از فضای انگار بهخواه
  .شود انگيز، از سعادِت کامل سيراب می های دل ِم آسمانهای ساکِن صلح و َکَر چون غلمان هم

  ٭
. زيست، نيک بود های نخست که شاد می در چند سطر برقرار خواهم داد که مالدورور، در سال

توانسـت،   تـا مـی  ! جبـری شـگرف  : ١گاه متوجه شد که پليـد زاده شـده اسـت    آن .اين از اين
سبِب همين تمرکز کـه ذاتـِی او نبـود،     اّما سرانجام به. های دراز، خوی پنهان نگه داشت سال

گونه زندگی تـاب آورد و بـا    چنان در سرش غليان کرد که ديگر نتوانست اين خون هر روز آن
شـد؟ هـر بـار رخسـاِر      چه کس باورش می! گشا هوای دل ...دعزمی راسخ به پليدی روی آور

بود دادگستری و صِف  های او با تيغ بکند و اگر نمی خواست گونه بوسيد می گلگوِن کودکی می
راستش را . دروغگو نبود. کرد شد چه بارها که چنين می دراِز کيفرهايش که هر بار مانعش می

کند و با اين قلـِم لـرزان    ردم شنيديد؟ جرأت میای م. گفت سنگدل است می. کرد اعتراف می
سـنگ را بـاش   ! نفرين! تر از اراده هم هست پس نيرويی قوی. گويد سنگدل است دوباره می

ايـن  ! امکان ندارد پليدی بخواهد ياِر نيکی شـود . امکان ندارد! خواهد از ِگراِنش برهد که می
  .گفتم تر می همان حرفی است که پيش

 ٭

                                                 
 .»گاه متوجه شد که پليد است آن«: ديگر ی نسخهدر دو  )١
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تراشد يا کـه   نويسند تا از رهگذر محاسِن نجيبی که خيال برای دل می که میهستند کسانی 
هـای   مـن نبـوغم را بـه خـدمت توصـيِف لـذت      . شايد خود دارند، تحسيِن بشر به دست آرند

اند و هم با او  هايی که ناگَذرايند و مصنوع، اّما که با انسان آغاز شده لذت! ام سنگدلی درآورده
تواند به عزمی رازش ناگشـودنی، نبـوغ يـاِر سـنگدلی      رسان نمی ر روزیمگ. رسند به پايان می

: گـويم  تواند نبوغ هم داشـته باشـد؟ داليلـم را مـی     که سنگدل است نمی کند؟ يا مگر هر آن
ببخشيد، فکر کردم موهايم بر سرم سيخ ... هايم گوش دهيد کافی است لطف کنيد و به حرف

هـيچ  . راحتـی، بـه حـاِل اول برشـان گردانـدم      بـه  با يک حرکِت دسـت، . مهم نيست. اند شده
بالـد کـه    بـرعکس بـر ايـن مـی    . آوازهـای خـود نيسـت    بـودِن تـک   آوازخوانی مدعِی ناشناخته

 .ی مردم دارند را همه ٢های خودستا و پليِد قهرمانش انديشه

  ٭
دند، همنوعاِن کر می کّرات کارهايی ابلهانه  شانه که به ام نازک استثنا، مردم را ديده عمر، بی همه

کشـاندند و نـام ايـن کارشـان را      ها به هر وسـيله بـه تبـاهی مـی     جان٣دادند،   خود فريب می
چنـين   اّما تقليـدی ايـن  . شان من هم خواستم هماننِد بقيه بخندم با ديدن! افتخار: گذاشتند می

هـا   ه لـب چاقويی برداشتم، تيغش بّرا، و گوشِت تن در جايی شکافتم ک. انگيز ناشدنی بود بهت
دريده بـودم در   قصد هدهانی که ب. يی پنداشتم هدفم محقق شده است لحظه. رسند به هم می

ريخـت   زخـم مـی  دو وانگهـی، خـوِن فراوانـی کـه از     ! اشتباه کرده بودم. يی نگاه کردم آيينه
اّمـا قياسـی کوچـک و    . ی ديگران همـين اسـت   راستی خنده گذاشت تشخيص دهم آيا به نمی
ام  مردمـی را ديـده  . خنديـدم  ی آدم شبيه نيست، يعنی که نمـی  ام به خنده خندهوضوح ديدم  به

ی تاريـک، َسـرتر از سـختِی صـخره،      رخسار، چشماِن دهشتبارشـان فرونهفتـه در حدقـه    زشت
ی جنايتکـاران، خيانـِت    انعطافِی فوالِد مذاب، سنگدلِی کوسه، وقاحِت جوانی، خشـِم ديوآسـا   بی

هـا،   تـريِن آدم  بسـته  بيـرون  بـه  ی روحانيـان، راه  بـازيگران، قـدرِت اراده  انگيزتريِن  منافقان، بهت

                                                 
 .»مالدورور«: ی ديگر در دو نسخه )٢
 .»ريختند زِر ديگری به جيب می«: ی ديگر هم هست جا، يک جمله ی ديگر، در اين در دو نسخه) ٣
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شان و فرودآوردِن غضِب  ها و آسمان که استاداِن اخالق را در کشِف قلب های جهان سردترين
ام کـه گـاه، مشـت هرچـه      همـه را ديـده  . کردند عليين بر سرشان فرسوده می گذشِت اعلی بی

چون مشِت کودکی گرفتـاِر   بسا به تحريِک روحی دوزخی، هم کرده بر آسمان، چه تر گره سخت
، در سـکوِت يـخ،   ٤توز زمان کينه شان سرشار از داِغ پشيمانی و هم انحراف بر مادرش، چشمان

ی مهربان از  شان از حدِت بيداد و دهشت فروخورند و خدای بخشنده انبوِه تأمالِت ناسپاِس دل
ســالی،  روز، از بــدِو کــودکی تــا آخــِر کهــن ی دردی بــه غــم آرنــد و گــاه، هــر لحظــه  هــم

کشـد،   چه نفس مـی  ی هرآن های کفرآميز را، خالِف عقِل سليم، در باره ترين حرف باورنکردنی
حرمـت   هـايی از تـن بـی    خود و پروردگار بگويند، زنان و کودکان به فحشا کشند و آن بخش

هـا در مغـاک    آورد و تختـه  از اين روست که دريا آب به فوران می. کنند که خاِص ستر است
های  کند و طاعون و انواِع بيماری، خانواده ها سرنگون می لرزه، خانه بلعد؛ گرداب و زمين فرومی

پريـده از   ام سرخ و رنگ ديده  مردمی هم. بينند ها را نمی اّما مردم اين. برد نمازگزار به يغما می
هـا، ای   ی تنـدبادها، ای خـواهراِن گـرداب   ا. ندرت خاطِر رفتارشان در اين جهان، اّما به شرم به

ی دِل منی، ای زمـين   نهم، ای دريای منافق که آيينه ات را سر نمی فام که زيبايی گردوِن آبی
ی سپهرها، ای سرتاسِر جهان که خدا با جالل آفريد، به  و اندروِن رازانگيزت، ای ساکناِن همه

اّما باشد کـه لطفـت نيرويـی را کـه     !... دانسانی را نشانم ده که نيک باش: شوم تو متوسل می
تـرش هـم    چندان کند، مباد از تماشای اين هيوال از بهت بميرم که کم طبيعت به من داده ده

  ٥.کشنده است

  ٭
چه خوش است کودکی نوخط را با خشونت . بايد ناخن را پانزده روز به پانزده روز هم نگرفت

مطبـوعی،   اش بـه  از بستر کندن، با چشمانی کامًال گشوده، تظاهر به لغزاندِن دست بر پيشانی
تر انتظارش دارد، فروکردِن  مکيی که  و ناگهان، در لحظه! ردنکموهای زيبايش به عقب خم 

                                                 
 .»توز زمان کينه ُپر از داِغ پشيمانی و هم شان چشمان«: ی ديگر در دو نسخه) ٤
؟ چطور جرأت کردم گفتمها چه  آدمی  در باره«: داردادامه رسد و  جا به پايان نمی ی ديگر، اين بند در اين در دو نسخه) ٥

 .».ترم ها خرده گيرم؟ خود از همه سنگدل بر آن
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اّمـا طـوری کـه نميـرد کـه اگـر بميـرد بعـدها َوَجنـاِت           ٦ی نـرمش  دراز در سـينه  های ناخن
پـای ابـديت،    مدت، مدتی هـم  ها و همه گاه نوشيدِن خوِن زخم آن. هايش نخواهی ديد نوايی بی

جـز   که گفتم نيست، داِغ داغ، بـه  چنان طبعی خونی ريخته آن چيز به خوش هيچ. ی کودک گريه
بريد، خوِن خـود   تصادف می ها، مگر نشده وقتی انگشت به ای آدم. ٧تلخِی نمک هايش به اشک

ايـد روزی کـه غـرق در     و مگـر از يـاد بـرده   . بچشيد؟ خوشمزه است، نه؟ چون طعـم نـدارد  
چکيد برديـد و   چه از چشم می های شوم، دسِت گودکرده بر رخساِر بيمار و خيس از آن انديشه

هـای شـاگردی    چون دندان از اين جاِم لرزان همحکِم جبر راهی دهانی شد که  همان دست به
جرعـه اشـک بنوشـيد؟     نگرد که به دنيا آمده تا سـرکوبش کنـد، جرعـه    که اريب بر کسی می

. انگار اشِک آن است که بيش از همه دوسـت دارد . خوشمزه است، نه؟ چون طعِم سرکه دارد
کند، اّمـا آن   خيانت نمیشناسد و  تر است که کودک پليدی نمی اّما اشِک کودک به کام خوش

من اين را به قياس ... که بيش از همه دوست دارد حتمًا روزی خيانت خواهد کرد، دير يا زود
شـان   و قدِر مسلم هرگز نخواهم(دانم دوستی چيست، عشق چيست  زنم، اگرچه نمی حدس می

زننـد،   نمی پس وقتی خونت و اشکت حالت را به هم. ٨)کم از جانِب نژاِد انسان پذيرفت، دست
هنگام دريـدِن گوشـِت لـرزانش    . از خون و اشک نوجوان سيراب شو و با اطمينان سيراب شو

خراشش گوش دادی که هماننـِد   های َعرش ها به جيغ که ساعت چشمانش را ببند و پس از آن
چون  آيد، به کناری رو، هم ی مجروحان درمی يی است که در جنگ از حنجره خرناِس شکافنده

متورمش بگشا، ديد  پی و های رگ دست. اتاِق بغلی برگرد، انگار به کمکش آمده باشی بهمن از
چنين اسـت کـه توبـه     اين! آه. اش بازگردان و از نو خون و اشکش بليس به چشماِن سرگشته

شـود، خـود نشـان     ندرت ظاهر مـی  ی االهی که در درون ماست و به حقيقی است و آن جرقه
: گناهی کـه بـه او آزار رسـانده    شود از تسال دادن به بی شاد می قلب چه! دهد، خيلی دير می

                                                 
مطبـوعی و   اش بـه  چه خوش است خوابيدن در کنار کودکی نوخط، لغزاندِن دسـت بـر پيشـانی   «: ديگر ی نسخهدر دو ) ٦

 .»...ی نرمش دراِز خود در سينههای  و ناگهان، فروکردِن ناخن! کردن  موهای زيبايش به عقب خم
بـه   دوکـاس ايزيدور  ۱۸۶۸نوامبر  ۱۰ی  استناِد نامه که به» تلخِی نمک هايی به جز اشک به«: پاريس ۱۸۶۸ی  در نسخه) ٧

 .ويکتور اوگو، غلِط چاپی است
نيسـت و بـه   » سـان نـژاد ان  کم از جانـبِ  دست... «تا » ...زنم من اين را به قياس حدس می«ی ديگر، از  در دو نسخه) ٨

 .است» دانم من اين را می«جايش فقط 
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ای، چه کس بوده با تو اين جنايـت روا   همه درِد سنگدالنه را کشيده ای نوجوان که رنِج اين«
اگـر مـادرت   ! کشی تو چه رنجی می! روزی تو چه تيره! توانم بر آن نامی نهم داشته که نمی

! افسـوس . چون من، سرريز از نفرت از جنايتکاران يد، همرس ی مرگ می دانست، به آستانه می
مـان بـه نمـايش     نيکی و پليدی چيست؟ آيا همان چيز است که با آن، از سِر خشم، نـاتوانی 

مان را برای رسيدن به اليتناهی، حتا با خردستيزترين ابزارها؟ آيا کـه دو   گذاريم و سودای می
د، ورنه چه باليی بـر سـرم خـواهم آمـد روز     چيز جداست؟ آری، همان بهتر که يک چيز باش

هايـت شکسـت و گوشـتی را دريـد کـه از       آن کـه اسـتخوان  : ای نوجوان، مرا عفو کن! جزا
. ی نجيب و مينوی تو اسـت  جای تنت آويزان است، همين است که اينک در برابر چهره جای

ی  چـون غريـزه   م، هـم هـاي  يی مخفی و رها از خـردآوری  آيا هذياِن خرِد بيمارم بود؟ آيا غريزه
ام رنج  ی قربانی درد که مرا به اين جنايت واداشت؟ اّما من هم به اندازه عقابی که صيدش می

دوست دارم به وقِت رهايی از اين زندگِی گذرا تـا ابـد   ! ای نوجوان، مرا عفو کن! کشيدم می
ن نيز مکافـاتم  چني در آغوِش هم باشيم، تنها يک وجود، دهانم چسبيده به دهانت که حتا اين

در ايـن  . ١٠وقفـه، بـه نـاخن و دنـدان بـا هـم       و تو مرا خـواهی دريـد بـی    ٩کامل نخواهد شد
و هر دو با هم رنج خواهيم  ١١کنم های عطرآگين مزين می شوی، تنم به گل سوزاِن گناه قربانی
مـو و   ای نوجـواِن زريـن  . شدن، تو از دريدنم، دهانم چسـبيده بـه دهانـت    من از دريده: کشيد

خـواهی، اّمـا    کنم؟ هرچند نمـی  چشم، آيا اکنون کاری را خواهی کرد که به تو توصيه می رامآ
ای و هـم همـين    هايی، هـم انسـانی را رنـج داده    با چنين حرف» .بکن و وجدانم را شادی ده

ديرتـر  . توان متصـور شـد   ترين سعادتی است که می انسان دوستت خواهد داشت و اين بزرگ
نيکت خواهند خوانـد  . گير را تواِن تأميِن معاش نيست تانش ببری که زمينتوانی به بيمارس می

های طال برهنگِی پاهايـت خواهنـد پوشـاند، پخـش بـر گـوِر بـزرِگ         های نخل و نشان و تاج

                                                 
 .»گناهانم کامل شسته نخواهد شد«: ی ديگر در دو نسخه) ٩

 .»مرا به ناخن و دندان با هم بدر«: ی ديگر در دو نسخه) ١٠
 .»مقاومت نخواهم کرد«: ديگر ی نسخهدر دو ) ١١
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ه قداسـِت جنايـت را بـر عـرش     کـ خواهم نامت را بر ايـن بـرگ    ای تويی که نمی. پيررخسار
  !اّما من هنوز هستم. چون جهان بزرگ بود همدانم که َعفَوت  بنويسم، می ١٢نشاند می

  ٭
شِب پيش از اين پيماِن پرخطـر را بـه   . نظمی بيفشانم ها بی با فحشا عهد بستم که در خانواده

: بزرگی يک خانه که بـه مـن گفـت    کرِم شبتابی را شنيدم به. گوری در برابرم ديدم. ياد دارم
نـوری پهـن و   » .فرمـان از مـن نيسـت    تـرين  اين متعـال . بخوان نوشته را. کنم روشنت می«

جان فروافتاد، تا افق در هوا  هايم بی هايم بر هم کوبيد و دست رنگ که به تماشايش فک خون
جا نوجوانی خفتـه اسـت کـه     در اين«: افتان، بر ديواری ويرانه تکيه زدم و خواندم. پخش شد

. داشتند ی من دل نمی اندازه بهبسا مردم که  چه» .پس بر او مگرييد. دانيد چرا می: مسلول ُمرد
» .برخيـز «: من به او، با رخسـاری غمگـين  . در اين هنگام زنی لخت آمد و پاييِن پايم خوابيد

: به من ١٣کرِم شبتاب. َدَرد دستی را به سويش دراز کردم که برادرُکش با آن گلوی خواهر می
تـو  : ، حرفـت را بفهـم  وتـ « :چرا؟ او به من –: به او گفتم» .تو، سنگی بردار و او را بُکش«

اشک به چشم، خشم به دل، حـس  » .ستفحشاناِم اين زن . ترم ه من قویکتری چرا  ضعيف
زور تا ارتفاِع سينه بـاال   به. سنِگ بزرگی برداشتم. گيرد کردم نيرويی ناشناخته در من جان می

کرِم شـبتاب را ِلـه    جا، و از آن ١٤کوهی را تا قله باال رفتم. ها بر شانه گذاشتم با دست. آوردم
سرش به قِد آدم در خاک فرو رفت و سنگ به ارتفـاع شـش کليسـا بـاال جهيـد و در      . کردم

. زنان پايين رفتند و مخروِط عظيِم واژگونی ساختند يی چرخ هايش لحظه يی افتاد که آب درياچه
! افسـوس ! افسوس«: زِن زيبای لخت بانگ زد. آرامش به سطح برگشت، نوِر خون ندرخشيد

گناِه تو نيست . سوزد دهم که دلم بر بينوايان می ترا به او ترجيح می«: من به او» چه کردی؟
بيش از ايـن بـه تـو    . روزی مردم دادم خواهند ستاند«: او به من» .اگر داِد جاودان ترا آفريده

                                                 
 .»کند که جنايت را مقدس می«: ی ديگر در دو نسخه) ١٢
يک تيره است که اگر غلِط اماليـی  » شبتاب«و » کرم«ی  ، مياِن دو کلمهبعدجا به  پاريس، از اين ۱۸۶۸ی  سخهدر ن) ١٣

 .دهد تغيير می» کرم شبتاب«به » کرِم شبتاب«يا چاپی نباشد، معنای کلمه را از 
 .»قله باال رفتم تاکوهی بلند را «: ی ديگر در دو نسخه) ١٤
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ی و کنـ  فقط تو تحقيـرم نمـی  . پايانم را در عمِق دريا پنهان کنم بگذار بروم غِم بی. گويم نمی
بـدرود، ای تـويی کـه دوسـتم     . تـو نيکـی  . لولنـد  هيوالهای زشتی که در مغاِک سياهش مـی 

از ! هميشـه دوسـتت خـواهم داشـت    ! بار ديگر هم بدرود يک!... بدرود«: من به او» !داشتی
ی بـاِد   رو، ای مـردم، هنگـام شـنيدِن زوزه    از همين» .گويم را ترک می یدامنکهمين امروز پا

هايش يا بر باالی شـهرهای بزرگـی کـه ديرزمـانی اسـت در سـوگم        کناره زمستان بر دريا و
آِه  ١٥گـذرد، فقـط   اين نه روح خداست که می«: های سرِد قطبی، بگوييد اند يا بر منطقه نشسته

. گـويم  ها، اين را من به شما مـی  بچه» .١٦ويدئويی های بِم مونته پيوند با ناله تيز فحشاست، هم
هاسـت،   ، تا مردم که تعدادشان افزون بر تعداِد شپش١٧وت، زانو بزنيدهايی ُپر از مر پس با دل

  .دعاهای طوالنی بخوانند

  ٭
بينيم که غـرق   چيز را می ی دشت، همه افتاده های تک هنگام مهتاب، در کناِر دريا و در گوشه

ه ی درختـان، گـا   سـايه . کند انگيز بر تن می های زرد، نامعلوم و وهم های تلخ، شکل در انديشه
در . شده، تخـِت زمـين   ها، خم گردد، به انواع شکل آيد، بازمی دود، می کندی، می تندی، گاه به به

برد، به چشمم  همه به رؤيايم می های جوانی بودم، اين ها، در آن هنگام که سوار بر بال گذشته
هـا   ی خـود در ميـان بـرگ    باد، نوای درمانـده . اينک برايم عادی شده است. رسيد شگفت می

گاه  کند و آن دهد که مو بر سِر هر شنونده راست می آوای بِم خود سرمی نالد و جغد، سوگ می
زده بـه هـر سـوی     گريزنـد، جنـون   های دور می گسلند، از مزرعه ها، خشمگين، زنجير می سگ

. شـان آتـش   شان سرکش، چشـم  نگرند، نگرانی ايستند، به هرسو می ناگهان می. دوند دشت می
دوزد، خرطـوم نوميدانـه    در هنگام مرگ، واپسين نگاه از صحرا به آسمان میچون فيل که  هم

برند،  ، سر باال می١٨نهند جان فرومی ها نيز گوِش بی نهد، سگ جان فرومی افرازد، گوش بی برمی

                                                 
 .نيست» فقط« ی ی ديگر، کلمه در دو نسخه) ١٥
 .به جهان آمده بود ويدئو مونتهايزيدور دوکاس در ) ١٦
 .»مروتاز ُپر هايی  زانو بزنيد، با دل«: ی ديگر در دو نسخه) ١٧
 .»فکنند جان فرومی نيز گوِش بی ها سگ«: ی ديگر در دو نسخه) ١٨



 

٩  

���
� ���

�� 
���

�	

�� 

سـاِن   ساِن کودکی گرسـنه، بـه   کنند، به يک پارس می به انگيزشان را کلفت و يک گردِن دهشت
سـاِن   زده در بيمارسـتان، بـه   ساِن محتضری طـاعون  ساِن زنی زائو، به به يی زخمی بر بام، گربه

هـای   سـتاره  رهای شمال، ب ستارهکنند بر  دختِر جوانی که آوازی واال سر داده است، پارس می
هـای خفتـه در ظلمـات کـه بـه       های غرب؛ بر ماه؛ بر کوه ی جنوب، بر ستاره شرق، بر ستاره
دهند و دروِن منخريِن  ی وجود در ريه فرومی سردی که با همه مانند؛ بر هوای سنِگ گران می

شـان را   هـايی کـه در پـروازی اريـب پـوزه      کند؛ بر سکوِت شب؛ بر بـوف  شان را داغ می سرخ
هـا؛ بـر    برنـد، خـوراِک زنـده، مطبـوِع جوجـه      يـی مـی   تراشند و در منقار موشی يا قورباغـه  می

وند؛ بر دزدی کـه پـس از ارتکـاب جنايـت بـه      ش زدنی ناپديد می برهم ها که در چشم خرگوش
لرزانند و بـه   شان می دهند، پوست یان مکها ت کند؛ بر مارهايی که خلنگ تاخِت اسبش فرار می

هايی که به يک  ترساندشان؛ بر وزغ های خودشان که می دارند؛ بر پارس شان وامی غروچه دندان
ها که الاليِی نرِم هر  ؛ بر درخت)اند؟ شدهچرا از جاليز دور (کنند  ضرِب خشِک فک آسياب می

کوشند با دوختِن چشمانی ثابت و هوشـمند، کشـف    فهمند و می شان رازی است که نمی برگ
هـا بـاال    اند و بـرای نجـات از درخـت    هايی که مياِن پاهای درازشان آويخته کنند؛ بر عنکبوت

بـال بـه آشـيان     انـد و خسـته   روز چيزی بـرای خـوردن نيافتـه    هايی که همه روند؛ بر کالغ می
شود؛ بـر   های ناپيدا ظاهر می های ساحل؛ بر نورهايی که بر دکِل کشتی گردند؛ بر صخره بازمی

دهنـد و   های بزرگی که شناکنان، پشِت سياه خـود نشـان مـی    ها؛ بر ماهی ی موج صدای خفه
دوند،  از در دشت میگاه ب آن. شان کشانده روند؛ بر مردمی که به بردگی دوباره در مغاک فرومی

اند و  انگار هار شده. پرند ها می ها و تيزسنگ ها، کشتزارها، علف راه ها، باريک پا، از گودال خونين
ی ممتدشـان طبيعـت را در دهشـت     زوزه. شـان سـيراب شـود    جويند، تشـنگی  يی می برکه پهن

او خواهنـد جهيـد،    بـر  ١٩هـا  دوسـتاِن گورسـتان  ! بدا به حاِل مسـافِر در راِه مانـده  . برد فرومی
جـانوراِن  . چکانی که هيچ دنداِن خراب نـدارد  خواهندش دريد و خواهندش خورد با دهاِن خون

وحشی که جرأت ندارند نزديک شوند و در ضيافِت گوشت شرکت کنند، لرزان، تا چشـم کـار   
رده، زبان ُم جا، نيم جا و آن ها، کوفته از دويدِن به اين چند ساعت بعد، سگ. گريزند کند، می می

سرعتی باورستيز  کنند، يکديگر را به که بدانند چه می آن پرند، بی آمده از دهان، بر هم می بيرون
                                                 

 .»ها سگ«: ديگر ی نسخهدر دو ) ١٩
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روزی مـادرم بـا چشـمانی    . کننـد  از سِر سنگدلی نيست کـه چنـين مـی   . درند به هزار تکه می
 ها در دشت شـنيدی، در  وقتی به بستر رفتی، وقتی صدای پارس سگ«: فروغ به من گفت یب

نشـدنی بـه اليتنـاهی     کنند مسخره نکن که عطِش سـيراب  پتويت پنهان شو، کاری را که می
دهم  من حتا به تو اجازه می. رنگ و درازچهره ی مردِم پريده دارند، مثِل تو، مثِل من، مثِل بقيه
از آن روز، به خواسِت آن خدابيامرز » .ی واال را تماشا کنی  به پشت پنجره بروی و اين منظره

! توانم اين نيـاز را بـرآورم   توام، نمی نمی... ها، به اليتناهی نياز دارم من هم مثِل سگ. ام رفته
اّما چه باک که ! تر از اين باشم کردم بيش فکر می... کنم تعجب می. گويند پسِر َمرد و زنم می

کـه   کوسـه باشـم   تـر داشـتم پسـِر مـاده     ی خودم بود، من خـوش  ام؟ اگر به اراده از کجا آمده
گـاه   آن: شناسـند  رسميت می اش را همه به هاست و ببر که سنگدلی اش دوسِت توفان گرسنگی

کنيـد، از مـن دور شـويد کـه َنَفَسـم بـازدِم        ای شمايی که تماشايم می. بودم قدر پليد نمی اين
هـای   ام ديـده، نـه اسـتخوان    هـای سـبِز پيشـانی    کس هنوز نه چين هيچ. نسيمی مسموم است

ی  هـای برپوشـاننده   پيکر يا صـخره  يی غول های ماهی ی الغرم، شبيه به تيغ هرهی چ برجهيده
هـا   که وقتی موهايم رنگی ديگر داشت بارهـا در آن  ٢٠های ناهموار آلپ های دريا يا کوه کرانه
گـردم، بـا چشـمانی     هـای مـردم مـی    های آذرخش و باران، دوِر منزل و وقتی، در شب. گشتم

ی  راه، چهـره  افتـاده بـر باريـک    چون سـنگی تـک   ی توفان، هم دهخور گداخته و موهايی شالق
زشـتی   یهـا  نبايد چشم: ی بخاری کنم، به سياهِی دوده يی مخمل پنهان می ام با تکه پالسيده

هر بامداد، وقتی خورشـيد بـرای   . خنِد قدرت، بر من گذاشته ينهکديده شود که برتِر هستی، با 
که هيچ  آن افشاند، من، بی افزا بر سرتاسِر طبيعت می متخيزد و شادی و گرمای سال بقيه برمی
زده در حـوالِی عمـِق    اتمهبسر ظلمانی، چم ام تکان خورد، نگاهم خيره به فضای يک خِط چهره

ی  هـای نيرومنـدم سـينه    کنـد، بـا دسـت   چون شراب مستم می ، با يأسی که هم٢١غاِر محبوبم
کنم که فقـط خـودم    اّما حس می! تاِر هاری نيستمکنم که گرف اّما حس می. درم ام می  پاره پاره

چون محکـومی کـه انـدکی     هم! کشم کنم که نفس می اّما حس می! کشم نيستم که رنج می

                                                 
، کـه از  کيلـومتر  ۱۰۰۰طـوِل   و بـه  ۲۵۰عـرِض   ی دانوب، بـه  رانه تا رودخانهکوِه اروپا، از دريای مديت رشته ترين بزرگ) ٢٠

 .گذرد می... کشورهايی چون ايتاليا، فرانسه، سويس، آلمان، اتريش،
 .»غاِر عزيرم«: ديگری  در دو نسخه) ٢١
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انديشد، مـن هـم    شان می آزمايد، به سرنوشت های خود می که ماهيچه چنان پيش از اعدام، هم
راست به چپ، از چپ به راست  ايستاده بر بسترم از پوشال، چشمانم بسته، گردن را آهسته از

هرازگـاهی، وقتـی   . ميرم شوم و نمی حرکت نمی ناگهان بی به. ها ها و ساعت چرخانم، ساعت می
ايستد تا به چرخش در جهِت مخالف ادامـه   تواند در يک جهت بچرخد و می گردنم ديگر نمی

... ِر غـارم را پوشـانده  کنم که د خبر افق را از تخلخِل مختصِر انبوِه خارهايی نگاه می دهد، بی
ها و صـِف دراز   رقصند با درخت وار می هايی که غرقاب جز دشت چيز به هيچ! بينم چيز نمی هيچ

ی  کيست که بر سـرم بـا ميلـه   !... شود گذرند و خونم و مغزم آشوب می مرغانی که از هوا می
  کوبد؟آهنی پتک بر سندان می

  ٭
شـما،  . ٢٢به صدای بلند بخوانم که خواهيد شنيد خواهم، بی هيجان، بنِد جّدی و سردی را می

تان به محتوايش باشد و از اثِر دردناکی بر حذر باشيد که ناگزير، هماننِد داغ، بر خيـاِل   حواس
ی مرگم زيرا هنوز اسکلت نيستم و پيری بـه   تصور نکنيد در آستانه. تان خواهد گذاشت آشفته

دهـد   ا در آن هنگام که غزِل خداحافظی سـرمی پس هرگونه قياس با قو ر. ام نچسبيده پيشانی
بينيـد، اّمـا    اش را نمـی  کنار بگذاريم و در برابرتان فقط هيواليی را ببينيد که خوشحالم چهـره 

هنـوز  . وراجی کافی است!... من اّما جنايتکار نيستم!... زا نيست اش چون جانش دهشت چهره
چنـان زنـده    ام آن خـاطره . شتی پا گذاشتمی ک ديرزمانی نيست دريا را دوباره ديدم و بر عرشه

اکنـون   چـه از هـم   همه اگـر توانسـتيد هنگـام خوانـدِن آن     با اين. است انگار همين ديروز بود
چه قلِب آدمی  قدر آرام باشيد که من آرامم و از تصوِر آن ام، همان پشيمانم به شما هديه کرده

ی که جانت از جانم جدانشدنی اسـت،  ای توي! نگاه ای اختاپوِس ابريشمين. است، سرخ نشويد
ی خاکی و بر حرمسرايی با چهارصد پای بـادکش فرمـان    ی کره ای تويی که زيباترين سکنه

شـان باشـد، نجابـِت شـيريِن      منشانه، انگار مقِر طبيعی رانی، ای تويی که در درونت، بزرگ می

                                                 
ردی را بـی هـيچ هيجـانی، آواِز جـّدی و سـ     خواهم،  می«: به اين صورت استی نخست  ديگر، جمله ی نسخهدر دو ) ٢٢

  ».سردهم که خواهيد شنيد
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ستنی، چرا با من نيستی، شـکِم  پيوندی ناگس اتفاق و به اند، به ارتباط و الطاِف االهی خانه کرده
يـی سـاحلی، غـرِق تماشـای      ، هر دو نشسته بر صخره٢٣ی آلومينيمم ات چسبيده به سينه جيوه
  ٢٤اندازی که دوست دارم؟ چشم

ه بـر پشـِت   کـ های الجـوردی شـبيهی    تناسب به نشان بلورموج، تو به ٢٥اقيانوِس هنک
از ايـن قيـاس   : کبر جسِم خـا  ٢٦بودی عظيمی هستی، زدهکشود؛ تو  ی زنگار ديده می وفتهک

ه بـه نسـيِم   کـ گذرد  ات، دِم ممتدی از غم می ه در نخستين جلوهکچنين است . آيد خوشم می
تـو در خـاطِر   . مانـد  اش بر جاِن تـا عمـق منقلـب، بـاقی مـی      ماند و ردِّ نازدودنی مطبوعت می
شـوی، وقتـی بـا     ه هميشه متوجهش باشيم، آغاِز سخت انسان را يادآور مـی ک آن فاسقانت، بی

  !اقيانوس هنکفرستم  بر تو درود می. ش نگفتکه ديگر ترکدردی آشنا شد 

ی عبوِس هندسه است مرا  بخِش چهره ه شادیکات  رویکِل موزوِن کاقيانوس، ش هنک
ی به چشـِم گـراز و از   کوچکه از کاندازد  انسان می کوچکچه بايد به ياِد چشماِن  بيش از آن

ی  همه، انسان خود را، در همه با اين. مانند زی می واِر دورشان به چشِم مرغاِن شب ماِل دايرهک

                                                 
صـنعتی نشـد و تـا نمايشـگاه      ۱۸۵۴، اما تـا  به دست آورد ۱۸۲۷برای نخستين بار در را خالص آلومينيم ر اگرچه ُوِل) ٢٣

جديـد   فلزاحتماًال دوکاس نيز با خواندِن اخبار همين نمايشگاه به وجوِد اين . شهرت عمومی نيافت، ۱۸۶۷جهانی 
  .پی ُبرد

تويی که ای  !ای دازه«: تا به آخر به اين صورت است» ...نگاه ابريشمينای اختاپوس «پاريس، از  ۱۸۶۸ی  در نسخه) ٢٤
جانت از جانم جدانشدنی است، ای تويی که هرچند نوجوان، زيباتريِن پسراِن زنی، ای تـويی کـه نامـت بـه نـاِم      

شـان باشـد،    منشانه، انگار مقـِر طبيعـی   ونت، بزرگدوسِت بايرِن جوان شبيه است، ای تويی که در در ترين نزديک
ات  با مـن نيسـتی، سـينه    چراپيوندی ناگسستنی،  اتفاق و به اند، به نجابِت شيريِن ارتباط و الطاِف االهی خانه کرده

ی  در نسـخه » اندازی که دوست دارم؟ يی ساحلی، غرِق تماشای چشم ام، هر دو نشسته بر صخره به سينه چسبيده
  ...د: ، فقط حرِف اوِل اسم اوست»دازه«ردو، به جای نام کامِل بو ۱۸۶۹

چـون فرانسـوا دوکـاس،     ، فرزنِد ژان دازه بود که هم)۱۹۲۰–۱۸۵۲(گفتنی است که آلکسی ِادوار ژرژ دازه     
–۱۸۶۰وقتی ايزيدور، در . ، ضابِط دادگستری بود و قيِم ايزيدور در فرانسه شدتاربپدِر ايزيدور دوکاس، در شهِر 

  .آموِز ساِل پنجم بود آموِز ساِل نهم تحصيلی شد، ژرژ دانش آمد و دانش بتار، به ۱۸۶۱
 کريسـتو  کنـِت مونـت  يـک بـار در   : نيز به کار برده شـده اسـت   ۱۹ی  در چند متِن ديگر سده» اقيانوس کهن«تعبيِر ) ٢٥

، يـک بـار در   )لوکنت دو ليـل (اشعاِر باستانی ، يک بار در )دو ترایپونسون ( راکومبول، دو بار در )آلکساندر دوما(
چهار نفر از ، از شعرهابخِش اوِل در که دوکاس،  جالب اين). ميشله(پرنده و يک بار در ) بودلرشارل (های شر  گل

 دو، موسـه،  آلکساندر دومابالزاک، ساند، : زا را وانهيد نويسندگان مرگ« : کند اسم ياد می نفر مشخصًا به اين پنج
  .»!اعتصاب چلنگرانو  لوُکنت، بودلر، فلوبر، ، ِفوالِترای

  .»ساخته«: پاريس ۱۸۶۸ی  در نسخه) ٢٦
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ه انسان فقط از سِر خودپرسـتی،  کتر اين است  اّما من تصورم بيش. اعصار، زيبا پنداشته است
همـه   داند؛ وگرنـه چـرا ايـن    واقع زيبا نيست و خودش هم می ند ورنه بهک زيبايی خود باور می
  !اقيانوس هنکفرستم  نگرد؟ بر تو درود می ی همنوعانش می تحقيرآميز به چهره

نـی حتـا اگـر    ک تغييـِر اساسـی نمـی   . هميشـه خـودتی  : اقيانوس، تو مظهِر هويتی هنک
تـو مثـِل   . انـد  املکيی ديگر، در آرامِش  در منطقه  دورتر،  هايت در جايی خشمگين باشند، موج

ببينـد اّمـا وقتـی ُمـرده      ٢٧ايستد تا گالويـز شـدِن دو بولـداگ    ه در خيابان میکانسان نيستی 
بر تـو  . روست و شب، بدخو؛ امروز، خندان است و فردا، گريان ايستد؛ صبح، خوش برند نمی می

  !اقيانوس هنکفرستم  درود می

هـای آتـِی بسـياری بـرای انسـان       اقيانوس، هيچ بعيد نيست در بطنت، سودمندی هنک
تو نخواهی گذاشت چشماِن حريِص علوِم . ای نون نهنگ را به او دادهکتو تا. رده باشیکنهان 

فروشـد،   انسان فخر مـی . تو فروتنی: تريِن سازمانت پی برند سادگی به هزار راِز نهان طبيعی به
  !اقيانوس هنکفرستم  بر تو درود می. وقفه، از بهِر هيچ بی

. انـد  ی، سوگنِد برادری نخـورده ده می که خوراکاقيانوس، انواِع گوناگوِن ماهيانی  هنک
بخـِش   شـان توضـيِح رضـايت    پذيری و خوهای متفـاوت  انطباق. زيند دام به سی خود میکهر 
ه همان ک آن برای انسان نيز چنين است بی. نمايد ه در بدِو امر نابهنجاری میکچيزی است  آن

يليـون انسـان درآيـد،    به ِاشغاِل سی م کيی خا هکافی است تک: ها برای عذر داشته باشد بهانه
زمـين بغلـی    هکـ چـون ريشـه در ت   ه هـم کـ شان   اند در زندگی همسايگان نند موظفک تصور می
چـون   زيد، هـم  گاِه خود می مينک، هر انسانی در کوچکاز بزرگ به . نندکاند، دخالت ن فرورفته

گـری  گـاه دي  مينکچون او در  ه همکآيد تا به همنوعش سر زند  تر بيرون می مکيک وحشی، 
از . تـرين منطـق   مايه جاآبادی است درخوِر ميانکی بزرگ و جهانی بشر، نا خانواده. پيده استک

                                                 
دسـت آمـد و    های شکارچِی موش بـه  های گاوباِن انگليسی و سگ ، از آميزشِِ سگ۱۹ی  نژادی از سگ که در سده) ٢٧

در . ناميـده شـد  ) سـگ گـاو ( از همين رو نيز بولداگ—با يک گاِو نر نيز بجنگد توانست میقدر قوی بود که  آن
که  چنان هم—رواج گرفت که مدتی بعد ممنوع شد ها  م جنِگ بولداگها هم تازگی داشتند و ه ، بولداگ۱۹ی  سده

کـه  هـا   هايی کـه حتـا بولـداگ    هاست، جنگ جنگ الينقطِعی  سالله«: شود به آن اشاره می شعرهادر بخِش اوِل 
  ».بينند در خواب هم نمی سر ها و کاشالوهای گنده کوسها شان در فرانسه ممنوع است، حت داشتن نگه
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های ُپربارت، نمايانگِر مفهوِم ناسپاسی است و انبوِه پدرومادرهايی  انداِز پستان اين گذشته، چشم
بر تـو    .نندک شان را رها می ی پيونِد پست ند که ناسپاس از خالق، ميوهک درنگ تداعی می را بی

  !اقيانوس هنکفرستم  درود می

جز با تصوِر تـواِن فعـاِل الزم بـرای ايجـاِد تماميـِت       اقيانوس، هيبِت ماديت را به هنک
برای تماشايت، نگـاه بايـد ِتِلسـکوِپ    . شود ترا در يک نگاه ديد نمی. توان سنجيد ِجرمت، نمی

دانی که برای  چون رياضی ، هم٢٨ندی افق بگردا سوی هر چهار نقطه خود، در حرکتی ممتد، به
. کنـد  تک بررسـی مـی   به ی موردهای ممکن تک يابی، همه يی جبری، پيش از چاره حِل معادله

. کند، درخوِر سرنوشتی بهتـر، تـا فربـه بنمايـد     خورد و کارهايی ديگر می انسان مواِد مغذی می
هرگز به فربهِی تـو نخواهـد   . ندهرقدر دوست دارد باد ک ٢٩داشتنی ی دوست بگذار اين قورباغه

  !اقيانوس هنکفرستم  بر تو درود می  .که من چنين تصوری دارم کم اين دست—شد

قطره،  طعِم زهرابی را دارد که منتقدان، قطره دقيقًا همان . اقيانوس، تلخ است آبت هنک 
زشـت جـا    چکانند، صاحِب نبوغ را ابله و زيباتن را قـوزیِ  چيز می بر هنرهای زيبا، علم و همه

کـم   که انسان قطعـًا بايـد بـر نقـِص خـود آگـاه باشـد، نقصـی کـه دسـت           مسلم آن. زنند می
فرسـتم   بر تـو درود مـی  ! چنين نقد کند چهارمش به گناِه خود اوست، تا بتواند نقص را اين سه
  !اقيانوس هنک

هـا و کمـِک وسـايِل تجسـِس علـم، هنـوز        رغم کمـاِل روش  اقيانوس، انسان، به هنک 
تـرين و   قدر مغاک داری کـه طـوالنی   تو آن. آوِر مغاکت را اندازه گيرد سته عمِق سرگيجهنتوان

. ماهيان رخصِت دسترسی دارند، مـردم نـه  . اند ناپذير اعالم کرده ها دسترس ترين ردياب سنگين
بارهـا،  ! عمِق اقيانوس يا عمِق قلِب انسان: تر است ام شناخِت کدام ساده بارها از خود پرسيده

خورد، دست بـه   ها تاب می که ماه به شکلی نامنظم مياِن دکل چنان تاده بر يک کشتی، همايس
ی سـخت   زده در حـِل ايـن معمـا    ام و شـگفت  ام، هرچه را هدفم نبوده پـس زده  پيشانی برده

تر و نفوذناپذيرتر است، اقيانوس يا قلـِب انسـان؟ اگـر     آری کدام از ديگری عميق! ام کوشيده

                                                 
  .»ی افق بگردد سوی هر چهار نقطه بايد در حرکتی ممتد به نگاهبرای تماشايت، «: ی ديگر در دو نسخه) ٢٨
  .نيست» قورباغه«ی ديگر، هيچ صفتی برای  در دو نسخه) ٢٩
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خـواهم   کنـد، اجـازه مـی    تـر   زندگی بتواند وزِن اين يا آن پاسخ را سـنگين  ی سی سال تجربه
تواند از اين لحاظ ارتباطی با عمِق  بگويم عمِق اقيانوس هرقدر هم که باشد، باز اقيانوس نمی

وقتـی در شصـت سـالگی    . ام پرهيزگـار  هايی در ارتباط بـوده  با انسان. قلِب انسان داشته باشد
. همـين و بـس  . در اين جهـان نيکـی کردنـد، يعنـی َخيِّـر بودنـد      «: تندگف مردند، همه می می

توانـد بفهمـد چـرا از دو     چه کس مـی » .توانند ِخير برسانند همه می: خيررسانی، زيرکی نيست
پرسـتيدند، امـروز، بـه دليـِل سـوءتفاهمی       عاشق و معشوق که ديروز، يکديگر را چون ُبت می

ی نيِش تيِغ بيزاری و انتقام و عشـق   ، رانده٣٠ربکوچک، يکی در مشرق است، ديگری در مغ
ی غـروری   در ملحفـه   و پشيمانی؛ چرا يکديگر را ديگر هرگز نخواهند ديـد، هريـک پيچيـده   

چه کس . چنان معجزه است شود و باز هم رار میکيی است که هر روز ت منزوی؟ و اين معجزه
آورنـد کـه حتـا     خـود تـاب مـی   هـای عـاِم همنوعـاِن     تواند بفهمد چرا همه نه تنها غضب می

کشند توامان؟ و برای ختِم غائله، مثـالی کـه در    و رنج هم می ٣١های خاِص نزديکان،   غضب
از همـين روسـت کـه    . انديشـد  گويـد و نـه مـی    انسـان منافقانـه آری مـی   : آن حرف نيسـت 

نـوز  شناسـی ه  روان. کنند و خودخـواه نيسـتند   قدر به هم اعتماد می اين ٣٢گرازهای بشريت توله
  !اقيانوس هنکفرستم  بر تو درود می. ها کند بايد پيشرفت

ی تـواِن   همـه . انـد  ی تلـخ آموختـه   اقيانوس، بسيارِی نيرويت را مردم بـه تجربـه   هنک
منظورم . اند شان يافته مردم، ارباب. اّما سلطه بر تو ممکن نيست... گيرند شان را به کار می نبوغ
! اقيـانوس : اند و اين چيز اسم دارد و اين اسـم ايـن اسـت    تر از خود يافته که چيزی قوی اين

شان را چه  های ترين ماشين همه تو سنگين دارند و با اين شان که محترمت می ترسانی چنان می
های ژيمناستيکی تـا   آنان را چنان به پرش! آوری ساده، چه زيبا، چه با شوکت به رقص درمی

داری کـه بنـدباز بـه رشـک      ا قعـِر امالکـت وامـی   برانگيزی ت های ستايش  آسمان و به شيرجه
پوشانی  کنند وقتی آنان را برای ابد در تاهای جوشانت فرونمی چه احساِس سعادتی می. افتد می

پرسـی   تر، به احـوال  پرسی ماهيان و مهم ات بروند، به احوال های آبی آهن، به اندرونه تا بی راه

                                                 
  .»زمين رب، ديگری در مغاستزمين  يکی در مشرق«: ی ديگر در دو نسخه) ٣٠
  .»ازجمله پدر و مادر«: هست همی ديگر  جا، يک جمله ی ديگر، در اين در دو نسخه) ٣١
  .»مردم«: ی ديگر در دو نسخه) ٣٢



 
 

١٦ 

���� ����� 
����	
�� 

يـی درسـت    حتا تا اندازه. ممکن است» .ترم هوشمن از اقيانوس با«: گويد انسان می. خودشان
ايـن  . اين، نيازی به اثبات نـدارد . ٣٣ترسد که اقيانوس از او تر می است، اّما او از اقيانوس بيش
مـان، هنگـام تماشـای     ی معلـق  روزگـاِر نخسـتين روزهـای سـياره     پدرساالِر تماشاگر، اين هم

ديگـر از دسـت    ٣٤صـد ِلوياتـانِ   باز يـک : زند سوزی لبخند می ها، از دل های دريايی ملت جنگ
هـاِی پيـاپِی    هـای مجروحـان، شـليک    دستورهای ُپرطمطراِق افسران، فرياد! اند بشريت درآمده

نمـايش بـه آخـر    . جز هياهويی از سِر عمد برای ُپر کردِن چند ثانيه نيسـت  ها، چيزی به توپ
تر، در سمِت  پايين ٣٥!است دهانش مخوف. اقيانوس همه را در بطِن خود جا داده است. رسيده

ی ابلهانـه اوجـی هـم داشـته      که اين مضـحکه  و برای آن! تر هم باشد ها، بايد بزرگ ناشناخته
که از  آن به تأخيرش انداخته که ناگهان بی  شود، خستگی لکی ديده می باشد، در وسِط هوا، لک

آن پايين چند !... يستانگار حالش زياد خوش ن! عجب«: دهد ی پرواز بکاهد، آواز سرمی دامنه
  !اقيانوس هنکفرستم  بر تو درود می» .آنی چشمم رفت و ديگر نيست. ی سياه بود نقطه

مزاجـت گشـت    اقيانوس، ای مجرِد کبير، وقتی در انزوای ُپروقـاِر ممالـِک بلغمـی    هنک
بـالی کـه از سـِر شـور نثـارت       هاِی بجايی می حق به والدِت ُپرجاللت و به تعريف زنی، به می
است که  يی ن صفِت مشخصهيکه در بوهای ُشِل کندِی ُپرجبروتت که واالتر چنان هم. کنم می

ماننـدت را بـا احسـاِس     های بـی  خوری، موج قادِر متعال به تو ارزانی داشته، با شهوت تاب می
آينـد،   مـوازات، در پـی هـم مـی     بـه . گسـترانی  آراِم قدرِت جاودانت، در ميـاِن رازی تيـره، مـی   

شـان، بـا صـدای ماخوليـايِی     کهنوز يکی قد از دسـت نـداده، دومـی، قد   . هايی کوتاه فاصله به
چنين است که (چيز کف است  شتابد تا به يادمان آورد که همه شدِن کف، به ديدارش می ذوب
ميرنـد، اّمـا هـيچ     نواخت مـی  شکلی يک های زنده، يکی پس از ديگری و به ها، اين موج انسان

آسايد و با لطفی مغرور خود  ها می مرِغ عبوری مطمئن بر آن). ذارندگ صدای کفی بر جای نمی
هايش تواِن هميشگی بازيابند و زيارِت  سپارد که استخواِن بال شان می های قدر به حرکت را آن

                                                 
 ۱۸۶۸نـوامبر   ۱۰ی  استناِد نامه که به» ترسد که اقيانوس از او تر می اّما او از انسان بيش«: پاريس ۱۸۶۸ی  در نسخه) ٣٣

  .ايزيدور دوکاس به ويکتور اوگو، غلِط چاپی است
  .، آمده است۴۱، باب ايوبتفصيل در کتاِب  که وصِف آن به» دريايیجانوراِن  جباراِناز «، عهد عتيقتعبيِر  به) ٣٤
  .است» آه که چه دهاِن مخوفی«: ی ديگر در دو نسخه) ٣٥
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! چـه ُپـررو  . خواهم جالِل انسان فقط تجسـِد بارتـاِب جـالِل تـو باشـد      می. آسمان ادامه دهد
چـون   ات، تصويِر اليتناهی، هم بزرگِی معنوی. فروشم قانه فخر مینظرت، به اين آرزوی صاد به

تـو از  . های فيلسوف و عشِق زن و زيبايی ربانِی پرنده و تأمالِت شاعر عظيم اسـت  بازانديشی
... خودت را با خشم تکان بده،... حاضری برادرم باشی؟: جوابم را بده، اقيانوس! شب زيباتری

راهـی بـرای خـودت در    . خواهی ترا با انتقاِم خدا قياس کنم گر میتر، ا باز هم بيش ...تر، بيش
انگيـزت را   هـای دهشـت   مـوج . عـالی اسـت  . رنگت را دراز کن های پريده بطنت بگشا و چنگ

. افتم، سر نهـاده بـر زانوانـت    فهممت و در برابرت می اقيانوس که تنها من می بگستران، زشت
آيـی،   آه که وقتی جلو می. روم اّما زيِر باِر تو می. ومر زيِر بارش نمی. جالِل انسان عاريت است

های پيچاپيِچ دامنت اطرافت را گرفته چون دربار، مسـحورکننده   انگيز، چين کاُکلت بلند و رعب
که از  چنان چه هستی، هم انی، آگاه از آنتغل هايت را بر يکديگر می که موج چنان و سرکش، هم

ترا در هم شکسـته کـه از کشـِف آن نـاتوانم، غريـِو ممتـِد       تِه سينه، انگار پشيمانِی شديدی 
ه ايمـن تماشـايت   کترسند، حتا در آن هنگام  قدر از آن می دهی که مردم اين يی را سرمی خفه
. يابم که حِق واالی ادعای برابری با تـرا نـدارم   کنند، لزران بر ساحل؛ در آن هنگام درمی می

دانـد در گرايشـم    کس نمی و هيچ(عشقم نصيبت باد ی  برای همين نيز در حضوِر برترت، همه
انـداختی کـه    قدر دردناک به ياِد همنوعـانم نمـی   اگر مرا اين) به زيبايی چه مقدار عشق است

: اند از بدِو آفـرينش تـا بـه امـروز     ترين پادنهشت ترين تناقض را با تو دارند و مسخره مضحک
گـردم،   سـويت بـازمی   برای هـزارمين بـار بـه    چرا. توانم دوستت داشته باشم، از تو متنفرم نمی
گشايی برای نوازش پيشانِی سوزانم که تماَسـت از آن تـب    يی که می سوی آغوِش دوستانه به

بگو، آيا . چه به تو مربوط شود برايم جالب است هر آن. خبرم ات بی زدايد؟ از تقديِر پنهانت می
فقط به من مبادا غمگين شـوند آنـان   (من  اقيانوس، به... ی اميِر ظلماتی؟ به من بگو تو خانه

آفرينـد   ها می ، آيا َدِم شيطان است که توفان)اند شان را نديده جز بربادرفتِن رؤياهای که هنوز به
برد؟ بايد به من بگويی که شاد خواهم شد اگر بفهمم دوزخ  های شورت تا ابرها باال می و آب
پـس  . اين بنِد واپسين، بنـِد اسـتمدادم باشـد    خواهد که دلم می. قدر به مردم نزديک است اين
... اقيانوِس بلورمـوج  کهن! خواهم يک بار ديگر هم بر تو درود بفرستم و با تو بدرود گويم می

کنم وقـت آن رسـيده    چشمانم خيس از سرشارِی اشک است و تواِن ادامه ندارم زيرا حس می
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ی جان تالش کنيم و تقديرمان  با همه! اّما بايد دل داشت. ظاهر برگردم به مياِن مردِم خشن
  !اقيانوس هنکفرستم  بر تو درود می. ی خاک را با حس ادای وظيفه انجام دهيم بر اين کره

  ٭
. مرا در مياِن کشيشان نخواهند ديد) نويسم اين را بر بستِر مرگ می(در واپسين ساعِت عمرم 

ها رو به بـاال،   چشم... ر يک کوه بميرمتر دارم با الاليِی موِج دريای توفانی يا ايستاده ب خوش
کيسـت دِر  . وانگهی، هيچ اميدی به بخشش نـدارم . دانم که انهدامم کامل خواهد بود می! نه

. هر که هسـتی دور شـو  . کند؟ گفته بودم کسی وارد نشود ميرم باز می اتاقی را که در آن می
برم اگرچه کفتـار از   ت که به کار میاين قياسی اس(ی َکفتارمانندم  پنداريد بر چهره اّما اگر می

، نشانی از درد يا تـرس خواهيـد ديـد، در    )پذيرتر چشم دل سيماتر است و هم به من هم خوش
خورنـد،   بريم، عنصرها از هر سو به هم مـی  سر می در شبی زمستانی به. نزديک شو: ايد اشتباه

ه کـ اسـت   یم، در فکِر جنايتکه در من جوانی بود ترسند و نوجوان، اگر همانی باشد  مردم می
کاش باد که از وقتی باد و بشر وجود دارند، نفيرهای . آن خواهد شد یيکی از دوستانش قربان

هايش،  کند، اندکی پيش از واپسين احتضار، مرا بر استخواِن بال اش بشر را غمگين می وهکُپرِش
هـای فـراواِن پليـدِی     از نمونه باز، مخفيانه،. تاب است در جهان بگرداند که از انتظاِر مرگم بی

عقـاب،  ). که ديده شود اعماِل برادرانش را بپايد برادر دوست دارد بی آن(بشر لذت خواهم برد 
پريـده، عبـورم را در نـور آذرخـش      مسافر، ازخواب ٣٦کالغ، پليکاِن ناميرا، اردِک وحشی، کلنِگ

ن، افعی، چشـِم درشـِت وزغ،   بر زمي. معنايش را نخواهند فهميد. بينند، شبحی زشت و شاد می
مـاهِی قطبـی، از    شکل، دنداِن سـگ  ماهِی بی ، سفره٣٧ببر، فيل؛ در دريا، نهنگ، کوسه، چکش

پرسند اين تخطی از قانوِن طبيعت ديگـر چيسـت؟ مـردم، لـرزان، تـارک بـه خـاک         خود می
ی شما َسَرم که فطری اسـت و از ميـان    ام از همه خاطِر سنگدلی آری، به«. چسبانند، ناالن می

ی  ايد؟ يا چون پديـده  به سجده افتاده آيا به همين خاطر، در برابرم،. بردنش، دسِت خودم نبود

                                                 
  .يايیرد مرِغنوعی ) ٣٦
  .کوسهنوعی ) ٣٧
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آخر بر تـِن پهـنم،   (زنم؟  سنگ، در فضای خونين پرسه می چون شهاب بينيد که هم می  يی تازه
هـا،   نترسـيد بچـه  ). بـارد  راند، خون می چون ابِر سياهی که در پيشاپيِش خود طوفان را می هم

ه زياد است، بيش از اندازه زياد است ايد بيش از انداز بدی که به من کرده. کنم تان نمی نفرين
ايد، من راِه خـود، هـر دو    شما راِه خود رفته. ام که از سِر عمد باشد بدی که من به شما کرده

ی حاصـل   ، به يکديگر رسيديم و ضـربه یخوناگزير، با اين همانندِی . ماننِد هم، هر دو بدکار
آورنـد   کنند، سـر بـاال مـی    دل پيدا میکم  گاه مردم کم آن» .از اين ديدار، هر دومان را کشت

ی  ناگهـان، چهـره  . کننـد  گويد، مثِل حلـزون گـردن دراز مـی    گونه سخن می ببينند کيست اين
گذارد، چنان شکلک  بارترين سوداها را به نمايش می که دهشت چنان شان، هم سوزان و متالشی

! هايی چه نفرين. فنری بزرگجهند، مثِل  همه با هم می. ترسند ها می آورد که حتا گرگ  در می
شـوند و صـداهای    جانوراِن خاک نيز به مردم ملحق مـی . مرا شناختند! هايی دريدن چه حنجره

دو کينه متوجه دشمن . ی متقابل نيست ديگر اثری از کينه. رسانند شان را به گوش می عجيب
بادهايی کـه  ای . کند همه را به هم نزديک می ٣٨شمول توافِق جهان. من: مشترک شده است

شـان   کم از جلـِو چشـمان   آری، کم. ترسم از سوگندشکنی می. ايد، به باالترم بريد نگهم داشته
ای ... گر پيامدهای سوداهايی کامًال ارضاشـده را شـاهد شـده اسـت    يباِر د يکه کمحو شويم 

غت هايت بيدارم کردی، تويی که بر باالی دما گزارم که با حرکِت بال ، از تو سپاس٣٩رينولوف
يی گذرا نبوده و با اکراه حـس   جز بيماری بدبختانه فهميدم به. يی است به شکِل نعِل اسب کله

سويم آمـدی کـه انـدک خـوِن      گويند برای اين به يی می عده. شوم کردم به زندگی باززاده می
  ٤٠چرا اين فرضيه حقيقت نيست؟. مانده در تنم را بمکی

  ٭
                                                 

  . »شمول جهان انشقاِق«: ريسپا ۱۸۶۸ی  در نسخه) ٣٨
يی  دايره را مديوِن حضورِِ غشايی نيم) کله= دماغ، لوفوس = رينو (باالن که ناِم خود  ی دست خفاِش پستانداری از رده) ٣٩

  .بر روی بينی استشکِل نعل  به
بگـذار  ... بـرو دازه «: ستبه بعد و تا به آخِر اين بند، به اين صورت ا» ...ای رينولوف،«پاريس، از  ۱۸۶۸ ی نسخهدر ) ٤٠

در » .شـوم  يی گذرا نبود و با اکراه حـّس کـردم بـه زنـدگی بـاززاده مـی       جز بيماری اّما بدبختانه به... راحت بميرم
  ...د: ، فقط حرِف اوِل اسِم او آمده است»دازه«جای ناِم کاملِِ  بوردو، به ۱۸۶۹ی  نسخه
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  ٤١:اند قرار دارد جمعيی دوِر چراغی که بر يک ميز  خانواده

  .پسرم، قيچی را از روی صندلی به من بده –

  .جا قيچی نيست مادر، اين –

آوری  آقای مهربانم، روزگاری را به ياد می –. پس برو آن را از آن يکی اتاق بياور –
  سالی؟ مان تولِد دوباره باشد و ياوِر کهن کرديم صاحِب فرزندی شويم که برای که آرزو می

ی  مـان در ايـن کـره    نبايد از سـهم . آورم و خدا آرزويمان را برآورده کرد می به ياد –
 ٤٢ِادوار. آوريـم  جـا مـی   هايش بـه  خاطر نيکی هر روز، شکر خدا را به. يی داشته باشم خاک گله

  .ی لطِف مادرش را دارد همه

  .ی پدرش را و هم خصايلِِ مردانه –

  .باالخره پيدايش کردم. اين هم قيچی مادر –

شـود و بـرای چنـد لحظـه      اّما کسی کناِر دِر ورودی ظاهر می... گيرد ر را از سر میکا
  :کند يی را که در برابِر چشمانش است، نگاه می منظره

بـه چـه   . هـا شـاد نيسـتند    ی ايـن  اندازه اين منظره چيست؟ چه بسيار کسان که به –
. جـو دوری کـن   مسـالمت  ی آيد؟ مالدورور، از ايـن خـانواده   شان می استداللی از هستی خوش

 .جا نيست جايت اين

  !رود بيرون می

جانم . اند کنم که در قلبم در جنگ را حس می ٤٣دانم چه شده اّما قوای انسانی نمی –
  ٤٤.هوا سنگين شده. که بدانم چرا نگران است بی آن

                                                 
. کنـد  ودوز مـی  نويسد، مـادر دوخـت   خواند، پسر می پدر کتاب می: (استمده آ، جای اين جمله ی ديگر، به در دو نسخه) ٤١

ی هـر   ی ديگـر، گوينـده   گذشته از اين، در دو نسـخه ). همه پشت به درِِ ورودی دارند. روی ميز قرار داردچراغی 
  :سخن مشخص است

  .را از روی صندلی به من بده قيچیپسرم، .: مادر    
  .قيچی نيست جا اينمادر، .: پسر    

اشاره دارد که نـاِم  » دازه«برای پسر، عمدی است و باز به » ِادوار«برای شماِر اندکی از مفسران، انتخاِب ناِم کوچک ) ٤٢
  .بود» دازه آلکسی ِادوار ژرژ«کاملش 
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نيم کل کبه خدا تو. ترسم باليی سرمان بيايد می. زن، من هم همين حس ترا دارم –
  .قادِر متعال استه او ک

  .ندک َسَرم درد می. آيد مادر، نفسم در نمی –

  .ه بخيسانمکهايت را با سر بگذار پيشانی و شقيقه! تو هم پسرم –

  ...نه، مادِر مهربانم –

  .دهد، خسته يه میکديديد؟ تن به پشتی صندلی ت

هـر شـيئی بـرايم     کاينـ . دانـم چيسـت   ه نمـی کچيزی در درونم در تالطم است  –
  ٤٥.دهنده استآزار

ه اين شب به پايان رسد، رويدادی شوم هـر سـه   ک پيش از آن! چقدر رنگت پريده –
  !کند ی يأس غرق می نفرمان را در درياچه

  ٤٦.شنوم فريادهای ممتِد تندترين دردها را در دوردست می

  !پسرم –

  .ترسم من می!... آه مادر –

                                                                                                                    
  .»سوداهای انسانی«: ی ديگر در دو نسخه) ٤٣
  :رت استجا به اين صو تا اين» ...گيرد کار را از سر می«ی ديگر، از  در دو نسخه) ٤٤

  .)گيرد میکار را از سر (    
، نگـاه  استيی را که در برابِر چشمانش  شود و برای چند لحظه منظره کناِر دِر ورودی ظاهر می( مالدورور    

بـه چـه اسـتداللی از هسـتی     . ها شاد نيسـتند  ی اين اندازه ين منظره چيست؟ چه بسيار کسان که بها –.)کند می
چند ( – )رود بيرون می( .جا نيست اينجايت . جو دوری کن مسالمتی  از اين خانوادهمالدورور، آيد؟  شان می خوش
اند مؤثر باشد،  قدرتی که ارواِح دوزخ به من دادهاگر ! عدالتی من و تاِب اين بی ).شود ی بعد دوباره ظاهر می لحظه

  ).رود بيرون می. (اين بچه، شب تمام نشده، ديگر نخواهد بود
جانم نگـران اسـت بـی    . اند کنم که در قلبم در جنگ انسانی را حّس می قوایم چه شده اّما دان نمی.: مادر    

  .هوا سنگين شده. که بدانم چرا آن
  :متن به اين صورت است  جا، تا اين» ...نه، مادِر مهربانم«ی ديگر، از  در دو نسخه) ٤٥

چيـزی در درونـم در تالطـم اسـت کـه      ) .خستهدهد،  تن به پشتی صندلی تکيه می(... نه، مادِر مهربانم –.فرزند  
  .اينک هر شيئی برايم آزاردهنده است. دانم چيست نمی

  .)شود فريادهای ممتد تندترين دردها در دوردست شنيده می: (ديگر ی نسخهدر دو ) ٤٦
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  شی؟ک رنج می: به من بگو –

  .نه، راستش را نگفتم... شمک نه مادر، رنج نمی –
  :زده است   چنان بهت پدر هم٤٧

اگرچـه  . شود ستاره شنيده می های بی وِت شبکه گاه در سکها فريادهايی است  اين –
ه فريادهايش از سه کما نيست چرا  کشد، نزديک ه فرياد میکسی کشنويم، اّما  فريادها را می

بارها با من از اين پديـده  . برد به شهری می باد، فريادها را از شهری. شود فرسخی شنيده می
: زن، تـو از مصـيبت گفتـی   . بـزنم  کاّما نشده بود خودم شخصًا صحتش را محـ . بودند  گفته

گونـه   نـون ايـن  که اکـ سـی اسـت   کترين مصيبت در چرخاچرِخ طوالنِی زمان، مصيبِت  واقعی
  ...آشوبد آرامش همنوعاِن خود برمی

  ٤٨.شنوم دردها را در دوردست میفريادهای ممتِد تندترين 

نـد سـرزمينش، از بابـِت تولـِد او، در     کمنفوِر سرزمينی است کـه او را زاد، و خـدا    –
گويند  يی می عده. جا منفور است رود و همه از جايی به جای ديگر می. مصيبت فرو نرفته باشد

اش  ه سـنگدلی ک ٤٩نديی ديگر بر اين تصور عده. ی، به نوعی جنوِن ازلی دچار بودهکودکه از ک
ه خود از آن شـرم دارد و پـدر و مـادرش از ايـن بابـت از درد      کحد و غريزی است  چنان بی

ه شرفش برنتافـت و  که در جوانی، لقبی چنان زشت به او دادند ک ٥٠اند يی مدعی عده. اند مرده
هـای   ار بر پليدِی مـردم بـود و پليـدی در سـال    کی عمر از آن تسال نيافت که دليلی آش بقيه

  !...بودآشام  خوناين لقب، . يابد شود و بعدها افزايش می نخسِت زندگی ظاهر می

  ٥١.شنوم فريادهای ممتِد تندترين دردها را در دوردست می

                                                 
  :ی ديگر، به اين صورت است در دو نسخه) ٤٧

  .)شود متفاوت شنيده میهای  ، فريادها به فاصلهزند میدر مدتی که پدر حرف (    
  ...اين فريادهايی است که –.)که از بهت درآمده( پدر    

  .دهد ی ديگر نيست و پدر، به حرِف خود ادامه می در دو نسخه) ٤٨
  .»گويند می«: ی ديگر در دو نسخه) ٤٩
  .»گويند می«: ديگری  در دو نسخه) ٥٠
  .دده حرِف خود ادامه می بهی ديگر نيست و پدر،  در دو نسخه) ٥١
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، کهايی دهشـتنا  ابوسکوقفه و استراحت،  ه روز و شب، بیکافزايند   اين را هم می –
واره  نشينند و اين لقـِب هـم   رش میناِر بستکاند و اشباح، کچ هايش خون می از دهان و گوش

رغم خواسِت خـود و   ه فقط با نابودِی جهان از ميان خواهد رفت، بهکواره زشت را  زنده و هم
نند، گاه به نوايی ماليم، گاه به نهيبی هماننِد ک ی نيرويی ناشناخته، بر سرش فرياد می به اراده

 ٥٢انـد  ه به ِضرس قاطع گفتهکيی  عده اند حتا بوده. نشدنی ی جنگ با طنينی خشمش آرام نعره
ه کـ دهـد   بـر توبـه از جنـايتی گـواهی مـی      ٥٣عشق او را به اين حال درآورده و اين فريادهـا 

ه از کـ ننـد  ک ر مـی کـ تـرين ف  اّما بـيش . ب شده استکی رازانگيزش، مرت روزگاری، در گذشته
خواهـد بـا    ها، و می چون غروِر شيطان در گذشته نجه است، همکغروری خارج از حساب در ش

  ...ندکخدا برابری 

  ٥٤.شنوم فريادهای ممتِد تندترين دردها را در دوردست می

ها را در اين ِسّن شنيدی و  متأسفم آن. ها، اسراری است استثنايی اين حرف  پسرم، –
  .نیکاميدوارم هرگز از اين مرد تقليد ن

  .کنی ر من، بگو هرگز از اين مرد تقليد نمیحرف بزن، ِادوا –

را  کودکه آمدنم را به اين جهان مديون توئم، اگر قوِل مينوی کای مادِر مهربان  –
  .دهم به تو قول می  ارزشی باشد،

  .هميشه بايد به هر حرف مادر گوش داد. پسرم  عالی است، –

  ٥٥.شود شنيده نمی  ديگر صدای ناله

  ده؟ارت تمام شکزن، آيا  –

هـای ايـن    خواهم از واپسين شـعله  به اين پيراهن بزنم و می کوکفقط مانده چند  –
  ...نيمکارمان را تمام ک کهري. روغنش تقريبًا تمام شده. چراغ بهره گيرم

                                                 
  .»اند يی مدعی شده عده«: ی ديگر در دو نسخه) ٥٢
  .»فريادهايش«: ديگری  در دو نسخه) ٥٣
  .دهد حرِف خود ادامه می بهی ديگر نيست و پدر،  در دو نسخه) ٥٤
  .گويد ی ديگر، اين را مادر می در دو نسخه) ٥٥
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  ٥٦:زند فرياد می کودک

  !اگر خدا بگذارد زنده بمانيم –
اصًال . ح تا شبنی، از صبک در چمنزار گردش می. ٥٨ی نورانی، به سويم بيا فرشته –٥٧

هـر  . های طال و درهای المـاس دارد  قصِر زيبای من ديوارهای نقره، ستون. ردکار نخواهی ک
ه خورشـيد  کـ صـبح  . ه دعا بخوانیک خوابی، در نوای آهنگی آسمانی، بی آن وقت خواستی می

نـد، بـه   ک ار مـی کـ شاد، آوازش را با خود، تا چشم  کاوکدهد و چ پرتوهای رخشان نشان می
تـرين   بـر نفـيس  . ه خسته شـوی کقدر  چنان در تخت بمانی، آن توانی هم ، می٥٩برد ن میآسما
ی معطـِر خوشـبوترين    ی شـيره  برساخته ٦٠روی و در پوشِش هوايی خواهی بود ها راه می قالی
  .ها گل

ات  هـای عضـالنی   مادِر خانواده بر سـاق . نندکوقِت آن رسيده جان و تن استراحت  –
ه در افراط و کنند کاِر خارج از اندازه رها کات سوزِن  شده کانگشتاِن خشعدل است  به. بايست

  .تفريط هيچ ِخيری نيست

: دهـم  به تو انگشتری سـحرانگيز مـی  ! ات چقدر شيرين خواهد بود ه زندگیکوای  –
  .های پريان های قصه شوی، مثِل شاهزاده نامرئی می  ه بچرخانی،کنگينش را 

  .ی محافظ بگذار های روزت را در گنجه نم، سالحک تا من وسايلم را جمع می –

ه کـ يابی  ، ای جادوگِر جوان، باز همان ظاهری را می٦١ه بگذاریکسر جای اولش  –
  .نمکخواهم خوشبختت  همه چون دوستت دارم و می و اين. ل درآوردهکطبيعت ترا به آن ش

  .نکهايم را ول  ه هستی برو و شانهکهر  –

                                                 
  .ی ديگر نيست در دو نسخه) ٥٦
  .مشخص شده است» يک صدا«بعدی، با عنواِن  های حرفی  ی ديگر، گوينده در دو نسخه) ٥٧
  .»با من بيا«: ی ديگر در دو نسخه) ٥٨
  .»رود به آسمان می  کند، شاد، تا چشم کار می چکاوک«: ی ديگر در دو نسخه) ٥٩
  .»...واره در هوايی خواهی بود هم«: ی ديگر در دو نسخه) ٦٠
  .»برگردانی«: ی ديگر در دو نسخه) ٦١
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هنـوز دعـای جمعـی آغـاز نشـده و      : ی نخـواب کودکـ ای پسرم به الاليـی رؤياهـ   –
ای خالِق جاوداِن جهان، ! زانو بزن... صندلی جای نگرفته است کهايت هنوز مرتب بر ي رخت

  .دهی ترين چيزها نشان می کوچکپايانت را حتا در  تو مهربانی بی

سرخ و آبی  کوچکها هزاران ماهی  ه در آنکمگر نهرهای زالل را دوست نداری  –
شـان   خود جذب ه تور خودبهکچنان زيبا خواهی گرفت  لغزند؟ آنان را با توری آن يی می و نقره
  .تر از مرمر های براقی خواهی ديد، صيقلی از همان سطِح آب، سنگ. رد تا ُپر شودکخواهد 

ه گنـاهی  کـ اّما وجدانم آسوده است . ترسم من از او می. هايش را ببين مادر، چنگ –
  .ام ردهکن

ری غرورآميـز بـه   کـ اگـر ف . وِب جاللـت کسجده در پاييِن پايت، من مان، به بينی می –
اش را  اندازيم و قربانی نابخشودنی درنگ با ُتِف تحقير دور می ند، آن را بیکمان راه پيدا  خيال

  .نيمک نثارت می

وقتی از آب درآييد، برايت . شان نی، در بغلک در آن شنا می کوچکتو با دخترهای  –
بلندی  بههايی  چون باِل پروانه شفاف و گيس هايی هم بال. بافند يده میکهای گِل سرخ و ار اجت

  .شان شناور است ه دورتادوِر پيشانی مهربانکدارند  مواج

ر کـ ف. حتا اگر قصرت از بلور زيباتر باشد، به دنبالت از اين خانه خارج نخواهم شد –
. ترسی صدايت را بشـنوند  زنی، انگار می حرف میاری، چون چنان آهسته با من ک نم دغلک می
دام بـه  کـ  ت هم هيچکوچکدخترهای . من فرزنِد ناسپاس نيستم. پدر و مادر زشت است کتر

  .زيبايی چشماِن مادرم نيستند

ايـم و چنـين نيـز     چنين بوده نون اينکتا. ايم غزل سروده جاللت را سرتاسِر عمر، به –
  .دهی کاين خا کماِن تره به ما فرکخواهيم بود تا روزی 

يـی را بخـواهی    اگر پرنده. رشان، لذِت تو استکات، فرمانبرند و تنها ف به هر اشاره –
زدنی به  برهم ه در چشمکی برف را بخواهی  هکالسکاگر . آورند آسايد، برايت می ه هرگز نمیک

را  یکدبادبـا ا برايـت حتـ  ! آورنـد  ه برايـت نمـی  کـ چيزهـا   چه. آورند َبَرد، برايت می خورشيد می



 
 

٢٦ 

���� ����� 
����	
�� 

هـايی از ابريشـم بـه     ها با ريسمان ه در ماه پنهان است و انواِع پرندهکبزرگی برج  آورند، به می
  .نکبه نصيحتم گوش ... مراقِب خودت باش. اند ُدَمش آويزان

اگرچـه  . بخـواهم  کمـ کنم و کخواهم دعا را قطع  نمی. نکخواهی ب اری میکهر  –
  .ترسم شود، اّما از تو نمی بخار مینم، بدنت کخواهم دورت  وقتی می

  ...کيی بازدِم قلِب پا چيز بزرگ نيست مگر شعله در برابِر تو، هيچ –

  .شوی ن وگرنه پشيمان میکر کچه به تو گفتم ف به آن –

مان بيايـد، دور گـردان، دور    ن است بر سِر خانوادهکه ممکپدِر آسمانی، بالهايی را  –
  .گردان

  ليد؟روی، روِح پ چرا نمی –

  .ه در هنگاِم يأس تساليم بودکن کبرايم، زِن عزيزم را حفظ  –

نـی و بـه   کدارزده گريـه   کنم مثـِل يـ  کـ  اری مـی کـ نـی،  ک ه مخالفت میکحاال  –
  .غروچه بيفتی دندان

هـای شـفِق    ه بـر بوسـه  کـ رود  های نجيبش تازه می ه لبکو اين پسِر محبوب را  –
  .زندگی گشوده شود

... شـم کتـوانم نفـس ب   ديگـر نمـی  ٦٢... پدر، نجاتم دهيد... ندک ام می مادر، دارد خفه –
  ٦٣!نيدکحاللم 

هـا، از سـرگيجه، چگونـه از     ببينيد عقـاب . فرياِد بلنِد تمسخر تا به آسمان رسيده است
لمـه،  کمعنـای دقيـِق    چرخند انگار رعِد ستوِن هـوا، بـه   افتند و به دور خود می باالی ابرها می

  .رده باشدکشان  کخش

                                                 
  .»!...آه«: جا ، در اينی ديگر در دو نسخه) ٦٢
فريـاِد بلنـِد تمسـخر تـا بـه آسـمان       : (، به اين صورت است»تپد قلبش ديگر نمی«جا تا  ی ديگر، از اين در دو نسخه) ٦٣

  .)رسد می
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يـی بـا    ی بطـنش مـرده اسـت، ميـوه     زمان با ميوه او نيز هم... تپد قلبش ديگر نمی –
روزگـاِر دوری را بـه   !... پسـرم !... همسرم ٦٤...شناسم ه بازش نمیکچنان دگرگون  يی آن چهره

  .ه شوهر بودم و پدرکآورم  ياد می
! عدالتی د من و تاِب اين بیه جلو چشمانش بود با خود گفته بوکيی  با ديدِن منظره٦٥

گيـرد، مـؤثر باشـد، ايـن      اند يا از وجوِد خودش نشأت می اگر قدرتی که ارواِح دوزخ به او داده
  .بچه، شب تمام نشده، ديگر نخواهد بود

  ٭
ه در کـ  متوجه شد) واره رنج را به دروِن خود رانده است ه همکچرا (ه گريستن بلد نيست ک آن

هـای   ی مرغـاِن دريـايی در گـودال    ، به تماشای جستجوی النـه ٦٧فارودر جزايِر  .است ٦٦نروژ
دارد  که طناِب سيصد متری که جستجوگر را بـاالی پرتگـاه نگـه مـی     يی رفت و از اين ديواره

يـی    خواهند بگويند، اّما برای او اين نمونه ديگران هرچه می. قدر محکم است، متعجب شد اين
اگـر بـا او بـود کـه     . کرد ديد باور نمی چه را چشمانش می آن دهنده از ِمهِر انسانی بود و تکان

شبی، به ! انداخت تا ِبُبرد و شکارچی به دريا بيفتد طناب را آماده کند، در چند جايش زخم می
برنـد،   مرده لذت می ی زناِن جواِن زيبای تازه گورستانی رفت و نوجوانانی که از تجاوز به جنازه

شده  آيد، گم دادن داشتند، گفتگويی را بشنوند که از اين پس می توانستد، اگر رغبتی به گوش
  ٦٨.افتاد زمان  انداِز اتفاقی که هم در چشم

                                                 
  ).گيرد هر يک را به دستی می: (جا ی ديگر، در اين در دو نسخه) ٦٤
  .به بعد نيست جا اينی ديگر، از  در دو نسخه) ٦٥
  .بود زده آشوب، سرزمينی ۱۹ی  رتاسِر سدهنروژ، در س) ٦٦
عنواِن شـکارگاِه مرغـاِن دريـايی شـهرت داشـت و       های بلند که به الجزايری در شمال اقيانوس اطلس با ديواره مجمع) ٦٧

ها پايين  شان، و از ديواره قطاران شدند، سرش در دسِت هم شکارچيان، برای رسيدِن به مرغان، از طنابی آويزان می
  .درفتن می

صـحنه در  ( :»...با مـن حـرف بزنـی؟    آيد که بدت نمی گورکن، مگر نه آن«جا تا  جای از اين ی ديگر، به در دو نسخه) ٦٨
  .).يی در شمال افتد، در منطقه زمستان اتفاق می
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کـم از   هـم کـم   ٧٠آيد با من حرف بزنی؟ کاشالو ه بدت نمیک ن، مگر نه آنکگور –٦٩
 ی خـود تماشـا   افتاده دهد تا عبور کشتی را از حوالِی تک آيد و سر نشان می عمِق آب باال می

  .زاِد جهان است کنجکاوی هم. کند

ديرزمانی است پرتوهای نـرِم  . ای دوست، برايم امکان ندارد با تو تبادِل افکار کنم –
هـا، خـواِب    اند و ساعِت ساکتی فرا رسـيده کـه انسـان    درخشش درآورده ماه، مرمِر گورها را به

چـون آسـماِن    از خـون، هـم  شـان پوشـيده    ِکش، کفـن  زنجير بسته و َکَفن بينند، به زنانی را می
گـاه   های محکوماِن به اعدام تـا آن  کند هماننِد ناله هايی می خفته ناله. سياهی پوشيده از ستاره

بايد، با اين بيل که خسـتگی را  . يابد واقعيت سه بار بدتر از رؤياست شود و درمی که بيدار می
برای به انجام رساندِن کاری . اشدشناسد، کندِن اين گور را تمام کنم تا صبِح فردا آماده ب نمی

  .جّدی، نبايد دو کار را با هم انجام داد

کنـی کنـدِن يـک     تـو فکـر مـی   ! کند کندِن يک گودال کاری جّدی است فکر می –
  گودال کاری جّدی است؟

دهد، تنها شاهدش  هايش می خوراک به جوجه ی خود به وقتی پليکاِن وحشی، سينه –
او که چنين عشقی آفريد تا انسان شرمگين شـود، چنـين ايثـاری هرقـدر هـم عظـيم باشـد،        

بينـد کـه حاضـر اسـت      وقتی مردی جوان، در آغوِش دوسِت خود، زنی را می. فهميدنی است
آيد و با رنج، پيوند ناگسسـتنِی دوسـتی    خانه بيرون نمی کشد، از چون ُبت بپرستد و سيگار می

هـای سـال،    روزی يک دبيرسـتان، سـال   وقتی محصلِِِ شبانه. اين هم فهميدنی است. بندد می
ی يک نجاسِت تمدن است کـه از   ها، از صبح تا شب و از شب تا صبح، زيِر سلطه يعنی قرن

چون دودی غليظ تا مغـِز   کند که هم ا حس میيی تند ر گيرد، دريای ناآراِم کينه او چشم برنمی
ی  اندازنـد تـا لحظـه    کـه بـه زنـدانش مـی     يـی  از لحظـه . آيـد  ی انفجارش باال مـی  در آستانه

اش را زرد، ابروهايش را نزديـک و   ی روزی که از زندان درآيد، تبی شديد، چهره شونده نزديک
روزها فکرش به بـاالی  . برد ها در فکر است، چون خوابش نمی شب. کند چشمانش را گود می

                                                 
  .ی هر سخن معلوم است و گفتگو مياِن مالدورور و گورکن است ی ديگر، گوينده در دو نسخه) ٦٩
  .نهنگ، اّما دارای دندان بر فِک پايين ی جثه همپستانداری دريايی، ) ٧٠
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چـون   تـازد، تـا روزی کـه سـرانجام از آن بگريـزد يـا کـه هـم         ديوارهای منزِل تحميـق مـی  
کنـدِن يـک گـودال    . اين هم فهميـدنی اسـت  . زدگان از اين ِديِر ابدی پس رانده شود طاعون

کـان  غريبه، چطور توقع داری اين کلنـگ زمينـی را ت  . رود اغلب از نيروهای طبيعت فراتر می
دهد و بعد، بستری راحت، مصون از باِد زمستان که با خشـم بـر    مان می دهد که اول، خوراک

که کلنگ را با دستاِن لرزانش گرفته، پس از يک  دمد، وقتی کسی  های سرد می اين سرزمين
شـوند، شـب، بـر هـر      ی زندگاِن پيشينی که وارِد مملکـتش مـی   روز لمِس توام با تشنِج گونه

بيند که بشريت هنـوز   ی معمای دهشتناکی را می ور، گزاره ، نوشته به خطی شعلهصليِب چوبی
اّمـا  . ام خالِق جهان، من هميشه به او عشق ورزيـده . ميرايی يا ناميرايِی جان: حل نکرده است

ها، گورهـا را   اگر قرار است پس از مرگ وجود نداشته باشيم، پس چگونه است که اغلِب شب
زننـد تـا    آرام کنـار مـی   شان درهای سـربی را آرام  شوند و ساکنان ک باز میت به بينم که تک می

  .بروند و هوای تازه نفس بکشند

مثـِل ِنـی ضـعيف    . گيـرد  هيجـان، نيروهايـت را از تـو مـی    . کارت را متوقف کـن  –
اگر کـارم  . تو، کناری باش. گيرم جايت را می. من نيرومندم. جنون است ادامه دهی. نمايی می

  .ام کن اشت، راهنمايیِاشکال د

ها چه عضالنی است و چه لذتی دارد تماشايش کنی که چه راحت زمين  اين دست –
  !زند را بيل می

ی ايـن گورهـا کـه در گورسـتان      همـه : حاصل فکرت را آشفته کند نبايد شکی بی –
اند به   هايی در چمنزار، اگرچه چنين قياسی کمبوِد حقيقت دارد، اليق آن چون گل اند، هم پخش

اوهاِم خطرناک ممکن است در روز هم بيايند، اّما . محِک پرگاِر ُپروقار فيلسوف سنجيده شوند
بيننـد تعجـب    بنابراين از اين چيزهای عجيبی که چشمانت ظاهرًا می. آيند تر در شب می بيش
به تو با قاطعيت خواهد گفت خدايی کـه  . روز، وقتی ذهنت آرام است، از وجدانت بپرس. نکن

حد دارد و پـس از مـرِگ خـاکی، در بطـِن      يی از هوش خود آفريد، محبتی بی انسان را با ذره
هـا اشـک    کنـی گـورکن؟ چـرا مثـِل زن     چرا گريه مـی . د شدخود پذيرای شاهکاِر خود خواه

و ايـن  . دکـل هسـتيم تـا رنـج بکشـيم      بر اين ناِو بـی : خاطر بسپار ريزی؟ اين را خوب به می
حـرف  . هايش را شکست دهد ترين رنج شايستگی انسان است که خدا او را قادر دانسته سخت
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چيسـت؟ ايـن آرمـانی کـه همـه      بزن، اگر عزيزترين آرزويت پاياِن رنج است، پـس فضـيلت   
  .هاست، بگو ی آدم خواهند به آن برسند چيست؟ اگر زبانت مثِل زباِن بقيه می

ام  گرفته کنم َدِم توانمنِد تسال پيشانِی آرام ام؟ حس می من کجام؟ آيا تغييِر خو نداده –
ت که بـا زبـانی   اين مرد کيس. کند که نسيِم بهاری اميِد پيران را زنده می چنان نوازد، هم را می

ماننـِد   ی بی ؟ چه زيباآهنگی دارد نغمه٧١درآو نمیکس بر زبان  زند که همه هايی می واال، حرف
تـر   اّمـا هرچـه بـيش   . تر دوست دارم آواِز او بشنوم کـه آواِز بسـياری ديگـر را    بيش! صدايش

ا هـ  حالِت کلـِی صـورتش بـا ايـن حـرف     . بينم تر صداقت می اش کم کنم، در چهره نگاهش می
اش کـه   پيشـانی . ها باشـد  بخش آن تواند الهام می ٧٢سخت در تناقض است که فقط عشِق خدا

آيا اين زخـم کـه پيـرِی زودرس را    . نشدنی دارد ، نشان از زخمی زايل٧٣چروِک چند چين دارد
دانم و  هايش با اکرام نگريست؟ نمی آور؟ آيا بايد به چين برانگيز است يا شرم سبب شده احترام

کنم کـه حتمـًا دليلـی     گويد که باور ندارد، اّما فکر می اگرچه چيزی را می. که بدانم ترسم می
ی ِانعامی که در درونش به عدم رسـيده   تکه ی تکه مانده ی ته برای اين کارش دارد، برانگيخته

غرق در تأمالتی است که برايم ناشناخته اسـت و چـه فعاالنـه کـاِر سـختی را انجـام       . است
تـر از   غمگـين . حتا متوجه نيست عرق، پوستش را خيس کرده. آن عادت ندارددهد که به  می
... ای؟ از کجا آمده!... چه تيره است! آه. انگيزد است که ديدِن يک بچه در گهواره برمی یحس

فشـرند، بـر نجابـِت تنـت      ها می ندرت دسِت زنده هايم که به غريبه، بگذار لمست کنم و دست
ايـن موهـا، زيبـاترين موهـايی اسـت کـه در       . شود کليفم روشن میهرچه پيش آيد، ت. بنشيند

  شناسم؟ کيست جرأت کند بگويد من کيفيِت مو نمی. ام زندگی لمس کرده

َکَنم با من چه کار داری؟ وقِت استراحت، شير خوش ندارد مزاحمش  وقتی گور می –
  .خواهی بکن کاری را که می: خيلی خب، عجله کن. دانی، بدان اگر اين را نمی. شوند

                                                 
  .»ساخته نيست؟کس  همه ی عهدهاز  که«: ی ديگر در دو نسخه) ٧١

  .»...تواند فقط خدا می «: ديگر ی نسخهدر دو ) ٧٢
  .).دهد گذارد و با انگشت نشانش می قدمی جلو می( :جا اينی ديگر، در  در دو نسخه) ٧٣
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... حقيقی است ٧٤.گمان گوشت است لرزاند، بی لرزد و مرا نيز می چه از تماسم می آن –
ای گوری بَکنی در آن حـال کـه مـن، مثـِل      جا خم شده کيستی تو که اين ٧٥!بينم خواب نمی

کنم؟ وقت، وقت است که بايد خوابيد يا وقِف  خورد، هيچ کاری نمی تنبلی که ناِن ديگران می
اش را بـاز   کـس دِر خانـه   اش نباشـد و هـيچ   کس نيست در خانـه  که هيچ مسلم اين. کردعلم 
کند، به بهترين نحِو ممکن، در  خودش را در اتاقش حبس می. گذارد مبادا دزدی وارد شود نمی

شـان پـذيرايی را    ی گرمـای  مانـده  همان حال که خاکسترهای بخارِی کهنه هنوز بلدند بـا تـه  
ی  دهـد کـه سـکنه    هايت نشـان مـی   لباس. کنی تو مثِل ديگران رفتار نمی. چنان گرم کنند هم

  .کشوری دوری

هـايم را   حـاال لبـاس  . تـر بَکـنم   اگرچه خسته نيستم اّما لزومی ندارد گودال را بيش –
  .درآور و مرا در گور بگذار

دانـم   زنيم، از چند لحظه پيش چنان عجيب شده که نمـی  هايی که با هم می حرف –
  .دارد شوخیتصورم قصِد  به... به تو بدهم چه پاسخی

  .حرفم را فراموش کن. داشتمشوخی قصِد : درست است –

  ٧٦.افتاد که گورکن فوری او را گرفت داشت می

  شود؟ ترا چه می –

... از خستگی بود کـه کلنـگ را کنـار گذاشـتم    ... بله، بله، درست است، دروغ گفتم –
  .چيزی را که گفتم، ديگر فراموش کن... کردم اولين باری بود که چنين کاری می

وجو  خدا هوِس پرس. اين آدم اندوهی جانکاه دارد: شوم تر می لحظه مطمئن به لحظه –
و قطعـًا  . سـوزد  دهم ندانم، از بس که دلم به حالش می یترجيح م. از او را از سرم بيرون کند

  .کند زدِن دِل رنجور فقط رنج را دوچندان می حرف: دهد که جوابم را نمی اين

  .بگذار از اين گورستان بروم و به راهم ادامه دهم –

                                                 
  ).رود با ترس پس می: (جا، يک توضيح است ی ديگر، در اين سخهدر دو ن) ٧٤
  )..که چيزی بگويد کند بی آن مدتی خيره نگاهش می: (جا، يک توضيح ی ديگر، در اين در دو نسخه) ٧٥
  .).دارد افتد، گورکن نگهش می می: (ی پيشين آمده ی گفته صورِت توضيح، در ادامه به جملهی ديگر، اين  در دو نسخه) ٧٦
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حکـِم   بـه . کنی روی، راه گم می طور که راه می همان. پاهايت توان بردنت را ندارند –
بـه مـن اعتمـاد کـن کـه شـرِط       . بستِر ديگری ندارم. کنم بستِر زمختم را تعارفت میوظيفه، 
  .نوازی، تجاوِز به حريِم اسرارت نيست مهمان

تلخی بر من ايـراد گرفتـی    پوشه ندارد، روزی به ای شپش محترم، تو که بدنت بال –
. دوسـت نـدارم  به قـدر کـافی    دهد شدن نمی هکه هوِش وااليت را که به سادگی تن به خواند

فـانوِس مالـدورور،   . چون نسبت به اين مرد حتا حِس قدرشناسـی نـدارم   ٧٧شايد حق با تو بود
 بری؟ هايم را به کدام سو می گام

احتياط که پس از ارتکاِب جرم، دسـِت   قدر بی ی من، جنايتکاری باشی، آن در خانه –
بـرادری باشـی خـواهر از     سادگی قابِل شناسايی با بررسی اين دسـت،  راست خود نشسته و به

راستی بزرگ اسـت،   باخته و گريزان از مملکِت خود، قصرم که به دست داده يا پادشاهی تخت
های قيمتـی سـاخته نشـده و فقـط      با الماس و سنگ. ی آن است که پذيرای تو باشد شايسته

که زماِن حال يی تاريخی دارد  ی ُپرآوازه گذشته اّما اين زاغه. يی فقيرانه و بدساخت است زاغه
چيز تعجب  توانست سخن بگويد، ترا که از هيچ اگر می. ٧٨دهد کند و استمرار می وقفه نو می بی

ام کـه بـا بـاِر     های مـرگ را تماشـا کـرده    چه بارها که با او، تابوت. کرد کنی، متعجب می نمی
. گذشـتند  مـی  از برابـرم  داده بـودم،  تر از پشِت دری که به آن تکيـه   خورده هايی ِکرم استخوان

ادواِر مرتـب سرشـماری کـنم تـا      الزم نيست به. شوند تر می شمارم هر روز بيش های بی رعيت
دهـد متناسـب بـا بهـای      هر کـس ماليـاتی مـی   : هاست جا مثِل جای زنده اين. متوجهش شوم

و اگر خسيس نخواهد سهِم خـود دهـد، دسـتور دارم هنگـام     . مسکنی که برای خود برگزيده
هـا و کفتارهـای    کم نيستند، در اين حـوالی، شـغال  : عمل کنم ااجرماننِد مأموِر سخن با او، ه

آن را ديدم که زيبا بود و به زيِر درفِش مرگ صـف بسـت؛ آن را   . ی يک غذای خوب گرسنه
زادگان را؛ توهماِت جوانی را، اسکلِت  که پس از زندگی، زشت نشد؛ مرد را، زن را، گدا را، شاه

                                                 
 در. »ام گفتی هرگز دوسـتت نداشـته   دازه، آن روز، راست می«: جا اين تاپاريس، از آغاِز اين سخن  ۱۸۶۸ی  در نسخه) ٧٧

  .آمده است... ، د»دازه«بوردو، به جای  ۱۸۶۹ی  نسخه
  .».دهد کند و استمرار می نو می وقفه بیيی تاريخی دارد که  گذشته«: ی ديگر در دو نسخه) ٧٨
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را، جنون را؛ تنبلی را، عکِس تنبلی را؛ آن را که قلب بود، آن را که راسـت  پيرمردان را؛ نبوغ 
  .باران را و معصوميِت شکسته را بود؛ نقاِب خودخواه را، تواضِع فروتن را؛ زندگِی ُگل

ی من است تا سحر برسد و سـحر در   گويم که شايسته نه، قطعًا به بسترت نه نمی –
سـت، اّمـا از آن   ٧٩های شـهرها زيبـا   گورکن، تماشای ويرانه ...ات ممنونم از مهربانی. راه است

  . های انسان است زيباتر، تماشای ويرانه

  ٭
کند تا حـرف   ايستد و دهان باز می چند بار می. رفت برادِر زالو به گاِم آهسته در جنگل راه می

بانـگ   سـرانجام . زنـد  شود و تالِش نافرجام را پـس مـی   اش جمع می اما، هر بار، حنجره. بزند
يی رسيدی، افتاده بـر ُپشـت، چسـبيده بـه مـانعی کـه        انسان، وقتی به سِگ ُمرده«: ٨٠زند می
هـايی را در دسـت بگيـری کـه از شـکِم متـورمش در        گذارد برود، نروی، مثِل بقيه، کرم نمی
تکـه کنـی،    شـان را تکـه   شان کنی، چاقويی در بياوری، شـماِر فراوانـی   آيند، با تعجب نگاه می
چـه رازی را  . گويی که تو هم چيزی بيش از اين سگ نخـواهی بـود   که به خود می چنان هم
، نتوانسـتيم معمـای   ٨١بالِک خرِس دريـايی اقيـانوِس شـمالگان   جويی؟ نه من، نه چهار پا می

خـانواده و  . جـايی  رسـد و تـو از صـبح ايـن     حواست باشد، شب از راه می. زندگی را حل کنيم
هايـت بشـو و راه از    ای، چه خواهند گفت؟ دست دير برگشته خواهِر کوچکت، وقتی ببينند چه

کنـد،   جا در افق، که جرأت مـی  اين کيست، آن... خوابی رود که می جايی می سر گير که همان
چه جبروتی درآميخته با لطفی  ٨٣؟٨٢هايی اريب و آشفته واهمه، به من نزديک شود، با پرش بی

کننـد و انگـار    بـا نسـيم بـازی مـی     ٨٤های درشتش پلک. نگاهش نرم اّما عميق است! ُپروقار

                                                 
ايزيدور دوکـاس بـه ويکتـور اوگـو،      ۱۸۶۸نوامبر  ۱۰ی  استناِد نامه که به» خواهد دل می«: پاريس ۱۸۶۸ی  در نسخه) ٧٩

  .غلِط چاپی است
  .عنواِن مالدورور مشخص شده است ی سخن به گوينده ناِمجا نيست و  ی ديگر، از اول تا اين در دو نسخه) ٨٠
  ....د :بوردو ۱۸۶۹ی  دازه؛ در نسخه: پاريس ۱۸۶۸ی  در نسخه) ٨١
  .نيست» هايی اريب و آشفته با پرش«ديگر  ی نسخهدر دو ) ٨٢
  .».آيد و نه ماننِد طوفان آهسته جلو می اين اوست که آهسته«: جا يک جمله است ی ديگر، در اين در دو نسخه) ٨٣
  .»موهايش«: ديگری  در دو نسخه) ٨٤



 
 

٣٤ 

���� ����� 
����	
�� 

برای نخسـتين  : لرزم دوزم، می به چشماِن ديوآسايش که نگاه می. برايم ناشناس است. اند زنده
دورتـادورش چيـزی    .نامنـد  ام که مادر می های خشک آن را مکيده بار از آن هنگام که پستان

چيز در طبيعت ساکت شد و از سرما  وقتی حرف زد، همه. کننده يی از نوِر خيره است مثِل هاله
. کـنم  ربا جذبت کرده باشد، مخالفت نمی سويم بيايی، انگار آهن حال که دوست داری به. لرزيد

از اندازه  ات بيش بايد قوی باشی چرا که چهره. و چه تلخ است گفتن اين حرف! چه زيباست
. تـا تـوان دارم، از تـو متنفـرم    . چون خودکشی چون جهان و زيبا هم انسانی است، غمگين هم

! چطور.. زده به دوِر گردنم از آغاِز روزگار جای چشمانت، ماری را ببينم حلقه دهم به ترجيح می
ه کـار  بر ايـن خـاک بـه چـ    !... ببخش!... ببخش ٨٥!...وزِغ بدبخت!... وزِغ گنده!... توئی وزغ

ای کـه   های چسبنده و َعَفنـت چـه کـرده    شدگان است؟ اما، با کورک ای که محِل نفرين آمده
با مأموريـِت  ٨٦رسی؟ وقتی به فرماِن مافوق، از آن باال پايين آمدی،  نظر می قدر مهربان به اين

هـا   ن، بـال ي، بر زمين فرود آمـدی، بـا سـرعِت شـاه    ٨٧تسالی انواِع نژادهای موجوداِت موجود
زمان به  و به اليتناهی فکر کردم و هم! ٨٨وزغ بدبخت! ديدمت. خََسته از اين راِه زيبا و درازَن

يکی ديگر که از اهالی زمين برتر است و اگر چنـين اسـت، بـه    ‹: با خودم گفتم. ضعِف خودم
های متعـال؟ نکنـد    عدالتی را چه سود در فرمان من، چرا من هم نه؟ بی. ی االهی است اراده

از وقتـی بـر مـن     ›.تر تر است چون خشمش مهيب انه شده است؟ او که از همه قویخدا ديو
، پوشيده در فخری که فقط در مالکيِت خداست، مـرا  ٨٩ها ها و مرداب ظاهر شدی، پادشاِه برکه

کيسـتی؟  . شـود  همـه عظمـت فنـا مـی     اّما عقِل متزلزم در برابِر اين. ای يی تسال داده اندازه تا
های سفيدت را جمع کن و ديگر به باال نگاه  بال! اندکی بر اين زمين بمان آه باز هم... بمان

کـه  (هايش نشست  وزغ بر روی کپل» .برويم ٩٠روی، با هم اگر می... های نگران نکن با پلک
هـا و   صدف، خرخـاکی  های بی طور که حلزون و همان!) های انسان شبيه است قدر به کپل اين

                                                 
  ....د: بوردو ۱۸۶۹ی  ؛ در نسخهدازه: پاريس ۱۸۶۸ی  در نسخه) ٨٥
  .»شايد با مأموريِت«ديگر،  ی نسخهدر دو ) ٨٦
  .»ها انسان«ديگر،  ی نسخهدر دو ) ٨٧
  ....د: بوردو ۱۸۶۹ی  دازه؛ در نسخه: پاريس ۱۸۶۸ی  در نسخه) ٨٨
  ....د: بوردو ۱۸۶۹ی  دازه؛ در نسخه: پاريس ۱۸۶۸ی  در نسخه) ٨٩
  .»هر دو«: ی ديگر در دو نسخه) ٩٠
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: ٩١چنين سخن گفـت  کردند، اين شان فرار می جان به دشمِن تشنهدار با ديدِن  های صدف حلزون
کنم هوشم نيـز   ام توجه کن، به آرامِش آيينه است و تصور می به چهره. مالدورور، گوش کن«

از آن روز به اعتمادی که به من . ات ناميدی روزی مرا پشتيباِن زندگی. با هوشت برابری کند
اّما در پرتـو  . ی ِنيزارم ی ساده که من فقط يک سکنهدرست است . ام نشان دادی پشت نکرده

توانم با تو حـرف   تر شد و می چه زيبا داشتی از تو، عقلم بيش تماِس تو، با گرفتِن فقط هر آن
نامند، هر بـار تـرا    آنان که خود را دوستانت می. ام تا از پرتگاه َدَرت آورم به سويت آمده. بزنم
های عمـومی، چـه    شوند، چه در تئاتر، چه در مکان زده می بهتپريده و خميده،  بينند، رنگ می

فشـری کـه صـاحِب     در کليسا، چه در آن هنگام کـه ميـان دو کپـلِِ عصـبی، اسـبی را مـی      
ايـن  . رود ها به تاخت نمی جز شب برد و به شکلش را پوشيده در يک پالتوی سياِه دراز می روح

ذهنـت  . ترنـد  از آتش هم سـوزان : کنند می چون کوير خالی فکرها را رها کن که قلبت را هم
آيد، سرشار از عظمتی  چنان بيمار است که متوجه نيستی و هر بار از دهانت کلماتی در می آن

در روِز تولـدت چـه گفتـی؟ ای    ! بـدبخت . پنـداری طبيعـی اسـت    آسـا، مـی   دوزخی اّما جنون
جـز نفـرين نـزادی،     و بـه تـ ! همـه عشـق آفريـد    ی ُپرغِم هوِش جاودانی که خدا با آن مانده ته

و  چسـبيده  هـم  بههايی  دهم پلک من ترجيح می! زاتر از ديدِن پلنِگ گرسنه هايی دهشت نفرين
. کـه از تـو متنفـرم    برای اين! پا داشته باشم، قتل کرده باشم اّما تو نباشم دست و بی بدنی بی

سـخره   اکنانش را بـه ای تا س انگيز را داری؟ به چه حقی بر اين زمين آمده چرا اين خوی بهت
جـا خوشـت    بـرد؟ اگـر از ايـن    يی که شک به باال و پايين می ی گنديده شکسته گيری، کشتی

شهرنشين که نبايد در ده سکونت کنـد  . آيی آيد، به همان سپهرهايی برگرد که از آن می نمی
انی تر از سپهر مـا، بـا سـاکن    دانيم که در فضا، سپهرهايی هست بزرگ می. و مثل غريبه باشد

از ايـن خـاِک متحـرک    !... پس، بـرو گـم شـو   . گنجد چنان با هوش که حتا در تصور نمی آن
ای، نشان بـده و هـر چـه زودتـر پـرواِز       ات را که تاکنون پنهان نگه داشته ذاِت االهی!... برو

مـن کـه   ! استعاليت را متوجه سپهرت کن که َهَوسـش را نـداريم از بـس کـه فخرفروشـی     

                                                 
در . زند عنواِن دازه می ها را دازه، مشخصًا به جا نيست و حرف تا اين» ...ها وزغ بر روی کپل«ديگر، از  ی نسخهدر دو ) ٩١

  .ياد شده است... د عنواِن بوردو، طبعًا از دازه به ۱۸۶۹ی  نسخه
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بـر سـر راهـت     ٩٢ی وزغ به ديدِن دوباره. پس بدرود! نی يا برتر از انساننتوانستم بفهمم انسا
هـا بـه    چرا بايد در مياِن هسـتنده . ای که دوستش نداشته خواهد ُمرد با علم بر اين٩٣. اميد نبند

. مشايعی را در خيابان خواهی ديد حساب آورده شوم وقتی مالدورور به فکرم نيست؟ تشييِع بی
شوم تا بخشايشـت را   من راهِی اليتناهی می. باعِث مرگم شدی تو. ›...اوست‹: به خودت بگو

  »!به التماس طلب کنم

  ٭
جـا بـه پايـان     آواِز اول در همـين  ٩٤ها بتواند گـاهی منطقـی باشـد،    اگر اعتماد به ظاهِر پديده

بـا   ٩٥!آخر صدای بسيار عجيبـی دارد : کند سخت نگير که تازه تمريِن بربط می بر آن. رسد می
هـا اذعـان    طرف باشيد، به وجوِد نشانِی قوی در ميـاِن نارسـايی   همه، البته اگر بخواهيد بی اين

گيرم تا آواِز دومی منتشر کنم، در زمانی کـه زيـاد ديـر     من هم کار را از سر می. خواهيد کرد
ا بـا يـک   اّما شاعر نبايد کار را از همـاِن ابتـد  (شاعرش را خواهد ديد  ۱۹ی  ه پاياِن سد. نباشد

ی سواحِل امريکاسـت، مصـِب    شاعرش زاده). ی طبيعت برود که به قاعده شاهکار آغاز کند بل
ضرِب پيشرفت مادی و معنوی  کوشند به جا که دو مردِم ديروز رقيب، امروز می ، همان٩٦الپالتا

هـای   ويدئوی َلَوند، از ميـاِن آب  ی شمال، و مونته آيرس، ملکه بوئنوس. از يکديگر پيشی گيرند
اّمـا جنـِگ جـاودان،    . کننـد  سوی هـم دراز مـی   ی بزرِگ دلتا، دسِت دوستی به يی درياچه نقره

شـمار سـرگرم    قربانياِن بـی  امپراتوری ويرانگِر خود در دشت مستقر کرده و شادمانه به کاشِت
اگرچـه  . و تـو، مـرِد جـوان، نوميـد نشـو     . ای، يـادم کـن   بدرود پيرمرد، اگر مرا خوانـده . است

ی آکـاروس کـه موجـب َجـَرب      نـه کبا احتساِب . آشام دوست تو است انديشی، اّما خون خالف
  !، تو دو دوست داری٩٧است

                                                 
  ....د :بوردو ۱۸۶۹ی  دازه؛ در نسخه: پاريس ۱۸۶۸ی  نسخهدر  )٩٢
  .ديگر نيست ی نسخه، در دو »تو باعِث مرگم شدی«جا تا  از اين )٩٣
  .ی ديگر نيست در دو نسخه) ٩٤
  »!کند سخت نگير آوا می که تازه تمريِن بربِط عجيب بر آن«: ی ديگر در دو نسخه) ٩٥
  .اوروگه، دلتای بزرگی در مرِز آرژانتين و )يی روِد نقره(ريو ِد الپالتا ) ٩٦
  ....د: بوردو ۱۸۶۹ی  ه؛ در نسخهداز: پاريس ۱۸۶۸ی  در نسخه) ٩٧
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  پاياِن آواز اول


