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  آیندگان، تقدیم به
  باشد که تابع دیگران نباشند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

معرفی نویسنده
ـان بلنـد،     1340هاي  ویژه از سال از دیرباز و به ، آثار نویسندگان سرشناس فرانسـوي در قالـب رم

داســتان کوتــاه و حتــی شــعر بــه زبــان فارســی ترجمــه و ایــن امــر بــا اســتقبال بســیاري از   
  رو شده است.  دوستان ایرانی روبه فرهنگ

، آنـدره ژیـد  ، ولتـر ، گوسـتاو فلـوبر  ، ویکتور هوگوهمواره آثار نویسندگانی چون 
، اگزوپـري  آنتـوان سـنت  ، آلبر کـامو ، ساموئل بکت، اوژن یونسکو، گوستاو لوکلزیو

بسـیاري دیگـر، بـراي اهـالی ادب آشناسـت. امـا شـاید اغلـب ایرانیـان بـا            وسارتر 
هـا در قالـب    فرانسه و شـاهکارهاي ادبـی آن   21نویسان قرن  نویسندگان و نمایشنامه

رمان یا داستان کوتاه آشنایی اندکی داشته باشند و از آنجا که نویسندگان هر دوره بـا  
پردازنـد، نـه تنهـا     صر خـود بـه خلـق داسـتان مـی     نظرات ع ها و نقطه تکیه بر دیدگاه

سـازي ادبیـات    سزایی در رشـد و غنـی  تواند تأثیر به شناخت، ترجمه و نقد آثارشان می
تواند خواننده را با حقایق عصر خـود در سراسـر جهـان     معاصر ما داشته باشد، بلکه می

  آشنا سازد. چرا که هر داستان، تجسمی از روح زمان خویش است. 
، نویسـنده، کـارگردان و   1فیلیـپ کلـودل  تـوان بـه    ازجملۀ ایـن نویسـندگان مـی   

تـرین   اشاره کرد که یکی از برجسـته  1962فوریۀ  2نویس فرانسوي متولد  نامه نمایش
گـردد و   محسوب مـی  2آکادمی گنکورتنویسندگان معاصر و از اعضاي هیئت داوران 

هاي مختلف ترجمه شده و جوایز ادبـی نفیسـی نیـز     آثار وي در سراسر جهان به زبان
                                            

1. Philippe Claudel 

  تأسیس در فرانسه 1900محفلی ادبی است که در سال ) Académie Goncourt( آکادمی گونکورت. 2
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دنیـا   1هـاي خاکسـتري،   جـان توان بـه   ترین آثار وي می دریافت کرده است. از معروف
  و... اشاره کرد.   4با من از عشق بگو 3گزارش برودك، 2بدون کودکان،

ــرو ســبک   ــود را پی ــودل خ ــوژافیلیــپ کل ــ1970( 5ن ژیون ) نویســنده و 1895ـ
داند. به عالوه آثـارش شـباهت بسـیار     می 19نویس معروف فرانسوي قرن نامه نمایش

داشته و اغلب خواننده را بـه جهـان    7هاکسلی آلدوس لئونارد و  6کافکازیادي به آثار 
  برد که ریشه در عالم واقعیت دارد.   نامحسوس و تخیلی می

چاپ و روانۀ بازار شده و نویسنده  2010در سال  8بازپرسیاثر حاضر تحت عنوان 
در آن عالم تخیل و واقعیت را با مهارت خاصـی در هـم آمیختـه و در قالـب سـفري      

سـازد و   هایی را در زمینۀ معناي حقیقی زندگی مطرح میطوالنی به سوي عدم، سؤال
  دارد.   همچون زنگ خطري خواننده را به تفکر وا می

به عضـویت آکـادمی    9خورخه سمپرونبه جاي  2012ژانویه  11از فیلیپ کلودل 
  شود.  گونکورت درآمده و یکی از ده نویسندة برتر معاصر فرانسه محسوب می

                                            
←  

ادبـی   ةهرسـاله جـایز   .دهنـد  ت داوران آن را تشـکیل مـی  ئهی ،برتر هر دوره ةده نویسند است.شده 
، نامـه  زنـدگی کند، جوایزي نیز براي شعر، داستان کوتـاه،  نفیسی به بهترین اثر تخیلی منثور اهدا می

  شود. سنی نوجوانان در نظر گرفته می ةهاي رد بهترین رمان سال و داستان
1. Les âmes grises 
2. Le monde sans les enfants 

3. Le Rapport de Brodeck 

4. Parle - moi d’amour 

5. Jean Giono 

  .است بیستمقرن در  زبان آلمانیترین نویسندگان   یکی از بزرگ) 1883 ـ Franz Kafka )1924 فرانتس کافکا .6
  است.  بریتانیایی ۀبرجست ة) نویسند1894 ـ Aldous Leonard Huxley )1963 هاکسلی لدوس لئوناردآ .7

8. L’Enquête 
بـود، کـه    اسـپانیایی مـدار   نویسنده و سیاست) 1932ـ Jorge Semprun )2011 خورخه سمپرون. 9

ـ  1996او از سـال   .بیشتر عمر خود را در فرانسه گذراند و بیشتر آثارش نیز به زبان فرانسـه اسـت   ا ت
  داوران آکادمی گنکورت بود.  هیئتعضو  2011سال 



  
  
  
  
  
  
  

  اول فصل

باریـد.   هنگام خارج شدن بازپرس از ایستگاه، بارانی ریز و آمیخته با برف از آسمان می
پشت بود و همـه چیـز او ازجملـه سـبک     قد، اندکی چاق با موهاي کماو مردي کوتاه

خواسـتند در قالـب رمـان، بـه      رسید و مثالً اگر مـی  لباس پوشیدنش عادي به نظر می
شاهد قضایی او را جزء به جزء توصیف کنند، حتمـاً بـراي   سبک جنایی و یا به عنوان 

رفـت. ظـاهرش    اش به محض دیدن از یـاد مـی   شدند. چهره این کار دچار مشکل می
ار و از ایـن جهـت شـبیه    َّشـود، فـر   همانند مه، رؤیا و یا نفسی که از دهان خـارج مـی  

  میلیاردها انسان دیگر بود.
اش، شـبیه   چسـبیده هاي عمـومی بهـم  نمیدان نزدیک این ایستگاه نیز با ساختما

شـدة  هزاران میدان دیگر بود. تابلوي تبلیغاتی در باالي یکی از آن بناها، تصویر بزرگ
داد که به کسی کـه بـراي سـرگرمی یـا از روي غـم و انـدوه        پیرمردي را نمایش می

نگریست. شعار همراه آن عکس نیز خوانا بـود، البتـه شـاید     کرد، خیره می نگاهش می
شـد. چـون قسـمت بـاالي     هاي دیگري هم در آنجا وجود داشت که دیده نمی نوشته

  تابلو در میان ابرها محو شده بود. 
هـاي مـردم    آسمان در هم شکسته، ذرات نمناکش به زمین باریده و بر روي شانه

کرد. هوا واقعـاً سـرد نبـود. امـا      شد و ناخواسته در سراسر وجودشان نفوذ می ذوب می
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تـرین فضـاها   کرد که بازوان نـازکش در کوچـک   پایی عمل مینند هشترطوبت هما
  نمود.   یافت و در فضاي میان لباس و پوست بدن نفوذ میراه می

حرکـت ایسـتاد. چمـدانش کنـارش بـود. قطـرات بـاران و         بازپرس، یک ربع، بـی 
رد شد. اما او در این مدت نه تکانی خـو  اش محو می هاي برف بر روي سر و بارانی دانه

کرد و نه عابري. این بار اولی نبود  و نه به چیزي اندیشید. نه اتومبیلی از آنجا عبور می
اش را از سر برداشت، دستۀ چمدانش را در دست  کردند. کاله بارانی که فراموشش می

سـوي  اي برود که در آن فشرد و تصمیم گرفت پیش از آنکه کامالً خیس شود به کافه
در حالی روشن کرده بود کـه سـاعت زیـر نـورافکن، در فاصـلۀ      هایش را  میدان، چراغ

  داد.  چندمتري، هنوز رأس ساعت چهار بعد از ظهر را نشان نمی
سالن کافه به طرز عجیبی خلوت بود و گارسون که در پشت پیشـخوان، در حـال   

کـرد، نگـاه نـه چنـدان      دوانی را از تلویزیون دنبال میچرت زدن نتیجۀ مسابقات اسب
اش را درآورده،  ندي به او انداخت. سـپس بـازپرس فرصـت کـرده بـود بـارانی      خوشای

  نشسته و اندکی منتظر بماند، که گارسون با صدایی گرفته از او پرسید:  
 چی میل دارید؟ ـ

بازپرس خیلی گرسنه یا تشنه نبود. فقط نیاز داشت پیش از رفتن بـه مقصـد خـود    
رفتـه  هایش را آماده سازد و به نوعی رفتـه کمی بنشیند، شرایط را ارزیابی کند و حرف

؛ امـا گارسـون   »1گـروگ یـک  «نقش بازپرس را به خود بگیـرد. بـاألخره جـواب داد:    
  » متأسفم! امکانش نیست.«بالفاصله گفت: 

 »شما طرز تهیۀ گروگ را بلد نیستید؟«بازپرس با تعجب گفت: 

دانیم. اما ایـن   البته که طرز تهیۀ آن را می«گارسون شانه باال انداخت و پاسخ داد: 
نوشیدنی در فهرست اطالعاتی ما وارد نشده و صندوق خودکار براي آن فـیش صـادر   

 » کند. نمی

                                            
1 .Grog :نوعی نوشیدنی مختص هند شرقی  



  9   فصل اول

نظر کـرد و یـک سـودا    بازپرس خواست چیزي یادداشت کند، اما از این کار صرف
  سفارش داد.  

باریـد   انگیـزي مـی  به برف تبدیل شده و به طرز آرام، دوار و خیال در بیرون، باران
نگریسـت کـه در   هاي برف را مـی  و این سرعت کم آن، تأثیر گذارتر بود. بازپرس دانه

شـد و   سـاخت. سـنتوري ایسـتگاه بـه سـختی دیـده مـی        مقابلش پاراوانی سـیار مـی  
دور پیـدا نبـود. گـویی بـه     ها و قطارهاي در حال انتظار، دیگـر از   سکوهاي قطار، ریل

تر در آنجا توقف کرده تا پا به ایـن دنیـاي جدیـد بگـذارد     یکباره مکانی که کمی قبل
هاي مـورد نظـرش    که باید از این پس در قلب آن به دنبال نشانهمحو شده بود، جایی

  گشت.   می
گارسون بطري آبی را که تازه درش را باز کرده بـود روي میـز گذاشـت و گفـت:     

 »ز زمستان آمده است.امرو«

اش  کرد. حتـی جملـه   هاي برف را تماشا می او به جاي نگاه کردن به بازپرس، دانه
را هم خطاب به بازپرس نگفته بود؛ انگار فکـرش از مغـزش خـارج شـده تـا هماننـد       

دانـد ظـرف مـدت     اي مطیع و بیچاره اطراف سرش پرواز کنـد و بـا آنکـه مـی     حشره
م است نمایش خود را اجرا کند و بازي را تا تفکیـک  کوتاهی محکوم به فناست مصم

حتی اگر این مسئله براي کسی اهمیت نداشـته باشـد و او    ـذرات وجودش ادامه دهد  
  را از هیچ خطري نرهاند. 

حرکت کنار میز ایستاده و  توجه به بازپرس، بی گارسون، به همین صورت و بی
شکلی ظریف ولی بی قاعده،  رنگش بهنگاهش جذب برفی شده بود که ذرات شیري

  نشست.  ها می پشت شیشه
  



  
  
  
  
  
  
  

  فصل دوم

هـاي منتظـر بـا     سه تا تاکسی دیده بود. تاکسی ـبازپرس هنگام خروج از ایستگاه، دو  
هاي روشن و دود خاکستري و خفیفـی کـه بـه محـض خـروج محـو        موتورها و چراغ

هاي گرم خود، روي صندلی عقب نشسـته  ها حتماً با مسافرانی که با لباس شد. آن می
  اند. خیلی احمقانه بود.  بودند جایی رفته

کرد. گویی قصد نشستن  ی حکمرانی میبارید و همچون پادشاه برف همچنان می
داشت. بازپرس راه را از گارسون پرسید و انتظار داشت جواب ناخوشایندي بشنود. امـا  
گارسون ظاهراً از اینکه به وي اطالعات دهـد خوشـحال بـود؛ در واقـع کـار چنـدان       

راه دید. زیرا به همه جـا   سختی نبود. آنجا شرکت بزرگی بود و بازپرس حتماً آن را می
دار، رفت به یکی از دیوارهـاي محکـم، درهـاي حفـاظ     داشت و او از هر راهی که می

رسـید. گارسـون اضـافه کـرده بـود:       ها، انبارها یا باراندازهاي این شـرکت مـی   ورودي
» همـه چیـز  «او بر روي کلمـۀ  » اینجا همه چیز به نحوي به این شرکت تعلق دارد.«

ست این مسیر را ادامه بدهید تـا در اصـلی و اتـاق    کافی«تأکید کرده و ادامه داده بود: 
 »نگهبانی آن را پیدا کنید.

اش را پیگیـري کنـد.    دوانـی گارسون این جمله را گفته و رفته بود مسابقات اسـب 
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هـایش را بـر پیشـخوان تکیـه داده بـود و       هاي اصیل خیره بود، آرنج نگاهش به اسب
اش،  س و در جـواب خـداحافظی  هایش بود. هنگـام رفـتن بـازپر    سرش در میان دست

تـرین  اش براي همیشه خارج شود کوچک رفت تا از زندگی وقتی از در کافه بیرون می
  واکنشی نشان نداده بود. 

  در هر حال نقش او در اینجا تمام شده بود. 
هنوز هوا کامالً تاریک نشده بود. با وجود این فضاي شب حاکم شده و با حرکـت  

روهاي پوشـیده از بـرف،   نهایی و قدم برداشتنش روي پیادهبازپرس در آن سکوت و ت
کـرد از   شد. او تنها زمـانی حـس مـی    آنکه به کسی برخورد کند، بیشتر و بیشتر می بی

رنگ یکی از هالۀ نور زرد و شیري  کند که طرح قامتش در اي مسکونی عبور می منطقه
وارد فضـاي تاریـک و   اي، تـا وقتـی    شد و چنـد لحظـه   هاي خیابان وارد می نورافکن

  ماند.  انتها شود، باقی می بی
اش کامالً خـیس شـده بـود. بـه سـرعت پـیش        کرد. بارانی چمدانش سنگینی می

لرزیـد. افکـارش هـم بـه انـدازة پاهـاي        رفت. بازپرس هر لحظه بیشتر از قبل می می
زد. ناگهان خود را شبیه بـه یـک مجـرم، یـک تبعیـدي،       زده و دردناکش پرسه می یخ

اي دید که بعـد از فـرار از یـک فاجعـۀ شـیمیایی،       بردهدربهسالمآخرین بازمانده و جان
کـرد جسـمش دشـمنش     گشت. حس مـی  به دنبال سرپناه می محیطی یا اتمی، زیست

هاست کرد ساعت دارد. این حالت تمامی نداشت. حس می شده و در خواب قدم بر می
همدیگر شبیه و برف، با یکنواختی خود، تمـام رد  ها به که سرگردان است. همۀ خیابان

    چرخید؟ کرد. آیا او به دور خود می پاها را پاك می
صدا نبود. به یک مرد و شاید هـم   صدا بود. البته چندان هم بی برخورد سریع و بی

به یک زن برخورد کرده بود. خیلی مطمئن نبود. شاید هم به چیزي شبیه انسـان کـه   
توقف به طرفش آمده و بـا او برخـورد کـرده    تی متوسط اما غیرقابلدر تاریکی با سرع

بود. بازپرس عذرخواهی کرد و جمالتی مؤدبانه گفت و آن شخص قـر زد و بـازپرس   
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هایش را شنید و سپس طرح اندامش در تاریکی ناپدید شـد. آیـا    صداي دور شدن قدم
  این هم خواب بود؟  

د: بازپرس درد شدیدي در شانۀ چپ خـود حـس   نه. از این برخورد اثري به جا مانده بو
شده برف بر روي آن جـاري بـود. و   هاي ذوب داد که دانهاش را ماساژ می کرد و پیشانی می

هـایی را بـه یـاد    البته چمدان؛ چمدانی که با درِ باز روي زمین افتاده بود و تمام آن چمـدان 
ه بعد از سـوانح هـوایی بـر روي    شود ک آورد که در گزارش اخبارهاي تلویزیونی دیده می می

اند. محتویاتشـان  هاي از دست رفته آب دریا شناور شده و تنها شاهد زنده و متالطم زندگی
کـه   کننـد در حـالی   آلوده، شلوارهایی که همچنان حرکت میهاي گل عبارت است از ژاکت

تان هاي پولیشی که به دلیل از دست دادن همیشـگی دسـ   نیست و عروسک ها آنپایی در 
  فشردند.   را در آغوش می ها آنکودکانی متعجب هستند که 

براي بازپرس، جمع کردن پنج عدد پیراهن، چند زیرپوش، پیژامه، وسایل اصـالح،  
دار، چنـد جفـت جـوراب، سـاك مخصـوص      شلواري از جنس ترگال، ساعت شـماطه 

ــود و ریــش  لبــاس تــراش برقــی و ســیم هــاي چــرك کــه در حــال حاضــر خــالی ب
اش را زیر پا له کـرده   کنترلش کار دشواري بود. به عالوه، او تیوب خمیردندان غیرقابل

و محتویات آن همانند یک کرم بزرگ آبی و صورتی با عطر ساختگی نعنا روي زمین 
تـر  پخش شده بود. باألخره دوباره در چمدانش را بست؛ چمدانی کـه اکنـون سـنگین   

ز این پس، کمی برف، بـاران و غـم را نیـز    شده بود. زیرا عالوه بر تمام وسایلش باید ا
  کرد.   درون آن حمل می

آمـد.   گریـز مـی  هر لحظه بیش از پیش، این شهر خالی از سکنه به نظرش مهمان
هـاي   صورت به آن سایهداد. درغیراین اما باید در آن تاریکی مطلق به راهش ادامه می

ضـربۀ شـاخ، انسـان را از    کرد که مثل گاوهاي نر قادرند با یـک   تنومندي برخورد می
مسیر خود منحرف کنند. از بداقبالی، سه بار پشت سر هم، به شدت عطسه کرد. قطعاً 

دارش  شده مثل چوب داشت و پیشانی تـب فردا صبح، آبریزش، گلودرد و بدنی خشک



  13  فصل دوم

انگیـزي بـود. بـا     دهند. صبح نسبتاً هـراس  اي بود که مرتب تکانش می انگار در بشکه
این وضع از خواب بیـدار شـدن، قبـل از شـروع یـک روز تحقیقـاتی       گفت با  خود می

  تواند باشد! اي میکننده، چه بدشانسیطوالنی و شاید خسته
  بیدار شدن در یک اتاق. البته، اما کدام اتاق؟



  
  
  
  
  
  
  

  فصل سوم

پس اتاق نگهبانی اینجا بود؟ اما از هیچ نظري همانند اتاق نگهبـانی نبـود و آنچـه در    
تـرین شـباهتی بـه یـک شـرکت      آن اطراف و در ورودي شرکت وجود داشت کوچک

  عادي نداشت. 
آنکه گمـان کنـد    چهار مرتبه از مقابل این مکان عبور کرده بود، بی ـبازپرس سه   

تواند اتاق نگهبانی باشد؛ نـوعی سـرپناه مسـتحکم وسـیع از جـنس بـتن        که آنجا می
هـاي   هاي باریک و عمودي در فواصل نـامنظم و بـه نـازکی روزنـه     ضخیم با ورودي

کسی بود که همچـون  سنگر. سراسر آنجا حس زندان را داشت. این ساختمان همانند 
اطـراف آن مکـان    1شـد. حصـار   مهمانی ناخوانده یا حتی یک دشمن به او نزدیک می

هـاي   اي جز فرار نـدارد. رول  داد که در برابر آن، انسان چاره حس حملۀ عظیمی را می
شد حـس ایـن    گیرهایی که در آنجا مشاهده میخاردار، درهاي متحرك و سرعتسیم

شـده در  هـاي مسـتحکم   خانـه نمود. این صحنه نماي سفارت خطر بالقوه را تشدید می
کرد. اما نه این شرکت سفارتخانه  کشورهاي در حال جنگ را براي بازپرس تداعی می

                                            
تیز است که به طور ضربدري در دو ردیـف  حصار به شکل تیرهاي چوبی یا فوالدي نوكنوع این  .1

دهد. این نوع حصار از قرون وسطی معکوس، کنار هم چیده شده و حصاري مستحکم را تشکیل می
  رفته است. می به کار
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بود و نه این کشور درگیر جنگ. کمی دورتر از این محوطه، بنا بر اطالعات بـازپرس،  
شد که کـاربرد   خته میافزارهاي کاربردي ساصرفاً وسایل ارتباطی غیرنظامی مثل نرم

ها پیش تولیدشان مخفیانه نبود. در واقـع، هـیچ چیـزي     استراتژیکی نداشت و از مدت
  کرد.  این سیستم دفاعی را توجیه نمی

اي و در بیرون آن، زنگـی را   اي شیشه در نهایت، بازپرس، کنار آن ساختمان، باجه
بـه ضـخامت   (ضـخیم  هـاي   سوي آن شیشهدید که درون دیوار جاسازي شده بود. آن

هاي ضدگلوله)، پشت باجه، یک نور مخصوص اتاق عمل، اتـاقی چنـدمتري را    شیشه
دیـوار و  بـه کرد. داخل آن اتاق، یک میز، یک صندلی، یک تقـویم پونزشـده   روشن می

روشـن، برخـی    هـا  آنشد که برخی از  ها ردیف چراغ دیده می یک صفحۀ فلزي با ده
بود. روي دیوار سمت چپ، نمایشگرهاي کنترل بـه  زن خاموش و تعدادي نیز چشمک

هـاي خلـوت و    هـا، کارگـاه  هـا، پلّـه   ردیف، کل فضاي شرکت، دفاتر، انبارها، پارکینگ
  داد.  گیري هواپیما را نشان میسکوهاي سوخت

حـس   اش بـی  لرزیـد. بینـی   بارش برف قطع شده بود. بازپرس از سرما به خود می
اش را باال آورده بـود تـا گـردنش را بپوشـاند. امـا       ارانیشده بود. تا سرحد امکان یقۀ ب

داد. زنـگ را فشـار    هایش کامالً خیس شده بود و این مسئله بیشـتر آزارش مـی   لباس
داد. اما هیچ اتفاقی نیفتاد. زنگ را دوباره فشار داد و منتظر مانـد. نگـاهی بـه اطـراف     

هـاي  ي بخـار، نیروگـاه  هـا  آالت و سر و صداي موتورها، دیگانداخت. صداي ماشین
تـر بـود در هـم     قـوي  هـا  آنبرق و ژنراتورهایی با صداي بـاد کـه صـدایش از همـۀ     

  شد،. با این حال ناامیدانه صدا زد: آمیخته و در آنجا کسی متوجه حضور او نمی
 چیست؟  ـ 

بازپرس از جا پریـد. کلمـاتی نـامفهوم و انـدکی پرخاشـگرانه همـراه بـا صـداي         
رسید. پس از انـدکی مکـث   سمت چپ زنگ بود به گوش می خش از آیفونی که خش

صدا که به نظـر از راهـی بسـیار دور و از قعـر جهـنم      » سالم.«به خود آمده و گفت: 


