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اما	خداوند	قادر	او	را	مجازات	کرد	و	به	دستان	یک	زن	سپرد.

والگیت،	»یهودیت«	۱۱۶:۷

همنشین	دلربایی	داشتم.

روبه	رویم	کنار	شومینه	ی	بزرگ	رونسانسی،	ونوس	نشسته	بود؛	او	یک	زن	معمولی	هرجایی	نبود	
که	مثل	دوشیزه	کلئوپاترا	با	این	نام	مستعار	علیه	جنس	رقیب	جنگ	به	پا	کند،	بلکه	الهه	ی	واقعی	و	

حقیقی	عشق	بود.

شعله	های	 با	 انعکاسش	 که	 بود	 کرده	 روشن	 پرسروصدا	 آتشی	 و	 نشسته	 راحتی	 صندلی	 روی	
سرخ	روی	صورت	رنگ	پریده	و	چشم	های	سپیدش	زبانه	می	کشید،	و	گاهی	هم	روی	پاهایش	وقتی	

می	خواست	گرم	شان	کند.

با	وجود	چشمان	مات	سنگی	اش،	سرش	شگفت		انگیز	بود؛	ولی	این	تمام	چیزی	بود	که	می	توانستم	
از	او	ببینم.	موجود	شکوهمند	بدن	مرمرینش	را	در	خز	بزرگی	پوشانده	و	مثل	گربه	ای	لرزان	به	خود	

پیچیده	بود.		
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گفتم،	»نمی	فهمم	بانو،	دیگر	خیلی	سرد	نیست.	در	دو	هفته	ی	گذشته		هوای	بهاری	محشری	داشتیم.	
معلوم	است	که	مضطرب	اید.«

با	صدای	سنگِی	گرفته	ای	جواب	داد،	»خیلی	ممنون	از	بهارتان«،	و	بالفاصله	الهه	وار	دو	بار	پیاپی	
عطسه		کرد.	»واقعًا	دیگر	نمی	توانم	تحمل	کنم،	و	تازه	دارم	می	فهمم		ــ«

»چه	چیزی	را،	بانوی	من؟«

»دارم	چیزی	باورنکردنی	را	باور	می	کنم	و	چیزی	فهم	ناپذیر	را	می	فهمم.	دارم	هم	به	فضیلت	
زنانه	ی	ژرمنی	پی	می	برم	و	هم	به	فلسفه	ی	آلمانی،	و	دیگر	تعجب	نمی	کنم	که	شما	شمالی	ها	نمی	توانید	

عشق		بورزید	و	حتی	هیچ	تصوری	از	عشق	ندارید.ٌ«

خشمگین	جواب	دادم،	»اجازه	دهید	بانو،	صادقانه	من	به	چنین	چیزی	دامن	نزده	ام.«

»خب،	شماــ«	الهه	برای	بار	سوم	عطسه	کرد	و	شانه	هایش	را	با	ظرافتی	بی	نظیر	باال	انداخت.	»به	
همین	خاطر	همیشه	به	شما	لطف	داشته	ام،	و	حتی	گه	گاه	به	دیدنتان	آمده	ام،	گرچه	هربار	با	وجود	

این	همه	خز	سرما	می	خورم.	اولین		مالقات	مان	یادتان	است؟«

گفتم،	»چه	طور	می	توانم	فراموش	کنم.	طره	های	باشکوه	قهوه	ای	داشتید	و	چشم	های	قهوه	ای	و	
لب	های	سرخ،	اما	فوراً	شما	را	از	نمای	صورت	و	رنگ	پریدگی	مرمر	ین	تان	شناختم	ــ	همیشه	یک	

کت	مخمل	بنفش		آبی	به	تن	داشتید	با	حاشیه	ی	خز	سنجاب.«	

»واقعًا	شیفته	ی	آن	لباس	بودید،	و	چه	شاگرد	خوبی.«

»به	من	یاد	دادید	عشق	چیست.	عبادت	مشتاقانه	ی	شما	سبب	شد	دو	هزار	سال	را	از	یاد	ببرم.«

»و	من	هم	چه	بی	نظیر	به	شما	وفادار	بودم!«

»خب،	وفادار	که	چه	عرض	کنم	ــ«

»نمک	نشناس!«
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»سرزنش	تان	نمی	کنم.	شما	واقعًا	یک	الهه	اید،	ولی	همچنان	زن		هستید	و	مثل	هر	زن	دیگری	در	
عشق	بی	رحم.«

الهه	ی	عشق	با	صراحت	جواب	داد،	»چیزی	که	شما	بی	رحم	می	خوانید	همان	عنصر	شهوانیت	
و	عشق	سرخوشانه	است	که	طبیعت	زن	است	و	سبب	می	شود	خودش	را	به	هرآن	چه	و	هرکس	که	

دوست	می	دارد	پیشکش	کند	و	عاشق	هر	آن		چیزی	شود	که	خوش	دارد.«

»برای	عاشق	چه	شقاوتی	عظیم	تر	از	بی	وفایی	معشوق؟«

جواب	داد،	»آه،	ما	تا	وقتی	عاشق	ایم	وفادار	می	مانیم،	ولی	شما	مردها	توقع	دارید	زن	بدون	عشق	
وفادار	و	بدون	لذت	بخشنده	باشد.	حاال	چه	کسی	بی	رحم	است	ــ	زن	یا	مرد؟	شما	شمالی	ها	کاًل	عشق	
را	خیلی	سخت	و	جدی	می	گیرید.	جایی	که	فقط	باید	پای	لذت	در	میان	باشد،	شما	از	وظایف	حرف	

می	زنید.«

»بله	بانو،	ولی	به	همین	خاطر	احساسات	مان	بسیار	محترم	و	شریف	اند،	و	روابط	مان	با	دوام.«

الحاد	عریان	دارید،	 ابد	سیراب	نشده	به	 تا	 بانو	حرفم	را	قطع	کرد،	»و	هنوز	اشتیاقی	بی	تاب	و	
اما	آن	عشقی	که	نهایت	سرخوشی	ست،	عشقی	که	خودِ	آرامش	الهی	ست،	به	درد	شما	مدرن	ها،	شما	
باشید،	 طبیعی	 می	خواهید	 این	که	 به	محض	 می	کند.	 تباه	تان	 عشقی	 چنین	 نمی	خورد.	 تأمل	 فرزندان	
زمخت	می	شوید.	طبیعت	در	نظرتان	خصمانه	است؛	از	ما	خدایان	خندان	یونان	شیاطین	ساخته	اید	و	
از	من	یک	دیو.	فقط	می	توانید	مرا	از	خود	برانید	و	لعنم	کنید،	یا	این	که	خود	را	با	جنونی	باخوس	وار	
جلوی	قربانگاهم	ذبح	کنید.	و	اگر	هرگز	یکی	از	شما	جرئت	بوسیدن	دهان	سرخم	را	داشته	باشد،	
از	چوب	دستی	خشکیده	اش	گل	 دارد	 انتظار	 و	 می	رود	 روم	 زیارت	 به	 ندامت	 در	جامه	ی	 پابرهنه	
بروید۲،	درحالی	که	زیر	پاهای	من	هرآینه	گل	های	سرخ،	بنفشه	و	مورد	جوانه	می	زنند،	ولی	عطرشان	
شما	را	خوش	نمی	آید.	پس	میان	مه	شمالی		و	دود	و	عود	مسیحی	تان	بمانید؛	بگذارید	ما	کافران	زیر	
ویرانه	ها،	زیر	گدازه	ها	بمانیم؛	نبش	قبرمان	نکنید.	پمپئی	برای	شما	ساخته	نشده؛	عمارت	ها،	گرمابه	ها	
و	معبدهایمان	برای	شما	نیست.	شما	به	خدایان	احتیاجی	ندارید.	ما	در	جهان	شما	یخ	می	زنیم!«	زیبای	

مرمرین	سرفه	کرد	و	پوست	سمور	سیاه	را	به	شانه	هایش	نزدیک	تر	برد.
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جواب	دادم،	»سپاس		از	درس	کالسیک	تان،	اما	نمی	توانید	انکار	کنید	که	در	جهان	آفتابی	و	آرام	
شما	زن	و	مرد	همان	قدر	دشمن	جان	هم	اند	که	در	جهان	مه	آلود	ما.	نمی	توانید	انکار	کنید	که	عشق	
فقط	لحظه	ای	کوتاه	دوام	دارد،	دو	موجود	را	در	یک	هستی	واحد	به	هم	وصلت	می	دهد	چنان	که	
فقط	قادر	به	یک	خواست،	یک	فکر	و	یک	احساس	اند،	تا	بعد	آن	ها	را	از	هم	جدا	کند	و	ــ	شما	
بهتر	از	من	می	دانید	ــ	اگر	هر	کدام	از	این	دو	نتواند	دیگری	را	مطیع	خود	سازد،	خیلی	زود	پاهای	

طرف	مقابل	را	روی	گردن	خود	احساس	خواهد	کردــ«

بانو	ونوس	با	پوزخند	سبکسرانه	ای	گفت،	»و	قاعدتًا	پای	مرد	روی	گردن	زن،	که	شما	بهتر	از	
من	می	دانید.«

»البته،	و	به	همین	خاطر	است	که	هیچ	توهمی	ندارم.«

»منظورتان	این	است	که	حاال	بدون	توهم	برده	ی	من		هستید	و	من	می	توانم	شما	را	بی	رحمانه	
لگدمال		کنم!«

»بانو!«

»مگر	هنوز	مرا	نمی	شناسید؟	حاال	که	از	این	کلمه	بسیار	لذت	می	برید	ــ	بله،	من	بی	رحم			هستم،	
و	آیا	حق	ندارم	بی	رحم	باشم؟	مرد	می	خواهد	و	زن	خواسته	می	شود.	تمام	امتیاز	مسلم	زن	همین	است.	
طبیعت	مرد	را	به	خاطر	شور	و	شوقش	در	اختیار	زن	گذاشته	است،	و	عاقل	نیست	زنی	که	نمی	تواند	
مرد	را	مطیع،	برده	و	اسباب	بازی	خود	کند	و	عاقبت	نمی	تواند	او	را	به	سخره	گیرد	و	به	او	خیانت	

کند.«

برآشفته	حرفش	را	قطع	کردم،	»سرورم،	اصول	شماــ«.	

درحالی	که	انگشتان	سفیدش	با	خز	سیاه	بازی	می	کرد،		طعنه	آمیز	جواب	داد،	»ــ		بر	هزاران	سال	
از	خود	نشان	دهد،	مرد	سریع	تر	جدی	و	سلطه	جو	 بیش	تری	 فداکاری	 استوارند.	هرچه	زن	 تجربه		
می	شود.	اما	زن	هرچه	بی	رحمی	و	بی	وفایی	بیش	تری	به	خرج		دهد،	هرچه	بیش	تر	با	مرد	بدرفتاری	
کند،	به	واقع	هرچه	با	هرزگی	بیش	تری	او	را	به	بازی	بگیرد،	هرچه	کم	تر	به	او	ترحم	نشان	دهد،	
مرد	با	شهوت	بیش	تری	می	خواهد	زن	دوستش		بدارد	و	او	را	پرستش		کند.	از	زمان	هلن	و	دلیله،	تا	
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کاترین	دوم۳	و	لوال	مونتز۴،	همیشه	به	همین	منوال	بوده	است.«

گفتم،	»نمی	توانم	انکار	کنم	که	چیزی	بیش	از	سیمای	زنی	زیبا	و	شهوت	انگیز	مرد	را	به	هیجان	
	آورد،	زن	مستبد	بی	رحمی	که	سبکسرانه	و	بی	پروا	محبوب	هایش	را	عوض	می	کندــ«

الهه	فریاد	زد،	»و	خز	هم	می	پوشد.«

»منظورتان	چیست؟«

»تمایل	تان	را	می	دانم.«

»ولی	می	دانید،«	حرفش	را	قطع	کردم،	»از	آخرین	باری	که	همدیگر	را	دیدیم،	خیلی	عشوه	گر	
شده	اید.«

»ممکن	است	بپرسم	چطور؟«

»چون	بدن	سفیدتان	در	هیچ	چیز	جز	آن	خزهای	تیره	چنین	دلفریب	جلوه	نمی	کند،	و	شما		ــ«

الهه	خندید.

فریاد	زد،	»دارید	رویا	می	بینید،	بیدار	شوید!«	و	با	دستان	سفید	مرمرینش	بازویم	را	محکم	گرفت.	
صدایش	یک	بار	دیگر	توی	گوشم	زنگ	زد،	»بیدار	شوید«.	

به	سختی	چشمانم	را	باز	کردم.

دستی	را	که	داشت	تکانم	می	داد	دیدم،	ولی	این	دست	ناگهان	چون	برنْز	قهوه	ای	بود،	و	آن	صدا	
هم	صدای	الکلی	خدمتکار	قزاقم	بود	که	تما	م	قد،	به	بلندای	تقریبًا	شش	پا،	باالی	سرم	ایستاده	بود.		

دلیرمرد	ادامه	داد،	»بیدار	شوید،	واقعًا	شرم	آور	است.«

»و	شرم		از	چه؟«

»	شرم	از	این	که	با	این	لباس،	در	حال	کتاب	خواندن	به	خواب	رفته	اید!«	شمع	های	ته	کشیده	را	
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فوت	کرد	و	کتابی	که	از	دستم	افتاده	بود	را	برداشت.	»کتابی	از...«	ــ	بازش	کرد	ــ	»...از	هگل.	زود	
باشید!	وقتش	است	خودتان	را	به	آقای	ِسِورین	برسانید	که	برای	صرف	چای	منتظر	ماست.«	

حرفم	که	تمام	شد،	سورین	گفت،	»چه	رویای	عجیبی!«	بازوهایش	را	به	زانوهایش	تکیه	داد،	
صورتش	را	میان	دستان	لطیفش	که	رگ	های	ظریفی	داشتند	گرفت	و	به	فکر	فرو	رفت.

می	دانستم	که	حاال	حاالها	از	جا	جم	نخواهد	خورد،	حتی	نفس	هم	نخواهد	کشید،	و	واقعًا	هم	
این	گونه	بود.	ولی	رفتارش	اصاًل	به		نظرم	عجیب	نمی	آمد.	چون	حدود	سه	سال	بود	که	دوست	صمیمی		
او	بودم	و	به	عجیب	و		غریبی	هایش	عادت	داشتم.	و	عجیب	وغریب	هم	بود	ــ	نمی	شود	حاشا	کرد	ــ	
گرچه	آن	ابله	خطرناکی	هم	نبود	که	نه	فقط	همسایه	هایش	بلکه	تمام	محله	ی	کولومی۵	می	پنداشتند.	
شخصیتش	نه	تنها	برایم	جالب	بود	ــ	و	به	همین	خاطر	خیلی	ها	فکر	می	کردند	کمی	خل	ام	ــ	بلکه	

خوشایند	هم	بود.	

به	عنوان	نجیب	زاده	و	اربابی	گالیسیایی۶	و	مردی	با	سن	و	سال	او	ــ	که	از	سی	بیش	تر	نبود	ــ	
متانتی	چشمگیر،	جدیتی	مشخص	و	حتی	تکلف	از	خود	نشان	می	داد.	با	وسواس	بسیار	بر	طبق	نظامی	
نیمه		فلسفی،	نیمه		عملی	زندگی	می	کرد،	مثل	گردش	ساعت،	و	نه	تنها	این،	که	همچنین	بر	طبق	دماسنج،	
فشارسنج،	هواسنج،	رطوبت	سنج،	بقراط،	هوفالند،	افالطون،	کانت،	کنیخ،	و	لرد	چسترفیلد.	اما	گه	گاه	
حمله	های	ناگهانی	اشتیاق	بر	او	مستولی	می	شد	و	طوری	رفتار	می	کرد	که	انگار	می		خواست	سرش	را	

به	دیوار	بکوبد.	در	این	مواقع	آدم	ترجیح	می	داد	از	سر	راهش	کنار	برود.

هنگامی	که	ساکت	بود،	آتش	در	شومینه	آواز	سر	می	داد	و	سماور	بزرگ	مقدس	نغمه	می	خواند،	
همچنین	صندلی	اجدادی	که	رویش	نشسته	بودم	و	به	عقب	و	جلو	تاب	می	خوردم	و	سیگار	می	کشیدم،	
عجیب	وغریب،	 دم	ودستگاه	 این	 روی	 از	 نگاهم	 می	خواند.	 هم	 کهنه	 دیوارهای	 و	جیرجیرِک	الی	
های	گچی	که	تمام	اتاق	سورین	را	پر	

	

اسکلت	حیوانات،	پرنده	های	تاکسیدرمی	شده،	کره	ها،	مجسمه
کرده	بودند،	گذشت،	تا	این	که	ازقضا	چشم	هایم	روی	یک	نقاشی		که	قباًل	دیده	بودم	ثابت	ماند،	ولی	

امروز،	در	تابش	سرخ	آتش،	تأثیری	وصف	ناپذیر	بر	من	گذاشت.	

***
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بلژیکی،	موضوعش	 غنی	مکتب	 به	سبک	 غلیظ		 با	رنگ	های	 بود	 بزرگی	 نقاشی	رنگ		روغن	
خیلی	عجیب	بود.	

زنی	زیبا	با	لبخندی	درخشان	روی	صورت	ظریفش،	با	موهای	انبوهی	که	در	گره	ای	کالسیک	
پیچیده	بود	و	پودر	سفیدی	مثل	شبنم	نرم	رویشان	پاشیده	بود،	برهنه	میان	خزهای	تیره	اش،	روی	تختی	
لم	داده	و	دست	چپش	را	به	آن	تکیه	داده	بود،	درحالی	که	دست	راستش	با	شالقی	بازی	می	کرد	و	پای	
لختش	سبکسرانه	روی	مردی	بود	که	مثل	برده،	مثل	سگ،	جلوی	پایش	دراز	کشیده	بود.	این	مرد	
که	سیمای	برجسته	اما	خوش	ترکیبش	آکنده	از	سودای	اندوهناک	و	شوق	بی	دریغ	بود،	این	مرد	که	با	
چشمانی	سوزان	و	مسحور	چون	چشمان	یک	شهید	نگاهش	را	رو	به	باال	به	او	دوخته	بود،	این	مرد	

که	زیرپایی	این	زن	شده	بود،	سورین	بود،	اما	بدون	ریش،	و	ظاهراً	ده	سال	جوان	تر.	

فریاد	زدم،	»ونوس	خزپوش!«	و	به	تابلو	اشاره	کردم.	»همان		گونه	که	در	رویا	دیدم.«

سورین	گفت،	»من	هم	همین	طور،	فقط	من	با	چشم	باز	رویا	دیدم.«

»چگونه؟«

»اوه!	داستان	احمقانه		ای	ست.«

الهام	بخش	رویای	من	بوده.	ولی	سر	آخر	بگو	چه	نقشی	 این	نقاشی	 ادامه	دادم،	»بدیهی	ست	که	
در	زندگی	تو	داشته	است،	و	به	گمانم	احتمااًل	نقشی	بسیار	اساسی.	اما	منتظرم	جزئیات	را	از	زبان	تو	

بشنوم.«

دوست	عجیبم،	بی	اعتنا	به	حرف	هایم	جواب	داد،	»حاال	نسخه	ی	دیگرش	را	نگاه	کن.«

نسخه	ای	عالی	بود	از	نقاشی	مشهور	تیسیان،	»ونوس	با	آینه«	در	گالری	درسدن.	

»خب،	چه	می	خواهی	بگویی؟«

سورین	برخاست	و	به	خزی	اشاره	کرد	که	تیسیان	به	الهه	ی	عشق	خود	پوشانده	بود.	
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با	لبخند	ملیحی	گفت،	»این	هم	ونوس	خزپوش	است.	فکر	نمی	کنم	ونیزی	پیر	انگیزه	ی	دیگری	
داشته.	او	صرفًا	پرتره	ی	یک	مسالینای۷	اشرافی	را	کشیده،	و	آن	قدر	نزاکت	داشته	که	بگذارد	کوپیدو	
آینه	ای	را	نگه	دارد	که	او	افسون	های	شه	وارش	را	با	رضایتی	سرد	در	آن	بررسی	می	کند	ــ	انگار	
کوپیدو	وظیفه		ی	سنگینی	بر	دوش	دارد.	در	این	تابلو	تملق	نقاشی		شده	است.	بعداً	یک	»متخصص«	
دوره	ی	روکوکو	بانو	را	با	نام	ونوس	غسل	تعمید	داد	و	خز	بانوی	مستبد	که	الگوی	زیبای	تیسیان	
خودش	را	در	آن	پیچیده،	احتمااًل	بیش	تر	از	ترس	سرما	تا	از	سر	نجابت،	نماد	استبداد	و	شقاوتی	شده		

که	سرشت	و	زیبایی	زن	است.«

»بس	است	دیگر.	این	تابلو،	چنان	که	اکنون	به	نظر	می	رسد،	هجو	تلخی		از	عشق	ماست.	ونوس	در	
این	شمال	انتزاعی،	در	این	جهان	مسیحِی	یخ	زده،	مجبور	است	درون	خز	سیاه	بزرگش	بخزد	تا	سرما	

نخوردــ«

سورین	خندید	و	سیگار	تازه	ای	روشن	کرد.

همان	موقع	در	باز	شد	و	یک	دختر	بور	جذاب	با	چشمان	درشت	زیرک	و	مهربان،	در	پیراهنی	از	
حریر	سیاه	وارد	شد،	و	همراه	چای		برایمان	گوشت	سرد	و	تخم	مرغ	آورد.	سورین	یکی		از	تخم	مرغ	ها	

را	برداشت	و	آن	را	با	چاقو	شکافت.	

»نگفته	بودم	که	می	خواهم	نیم	پز	باشند؟«	چنان	فریادی	زد	که	دخترک	به	لرزه	افتاد.

دختر	که	حسابی	ترسیده	بود	گفت،	»ولی	ِسْوچوی	عزیزم		ــ«

مرد	فریاد	زد،	»سوچو،	بی	سوچو،	باید	اطاعت	کنی،	اطاعت،	می	فهمی؟«	و	آن	کانچوک۸	را	که	
کنار	سالح	آویزان	بود	از	قالبش	کشید.

دخترک	ترسان	و	تیزپا	همچون	آهو	از	اتاق	فرار	کرد.

سورین	پشت	سر	دختر	فریاد	زد،	»صبر	کن،	باالخره	دستم	به	تو	می	رسد.«

دستم	را	روی	بازویش	گذاشتم	و	گفتم،	»ولی	سورین	چطور	می	توانی	با	آن	دخترک	جوان	و	زیبا	
این	طور	رفتار	کنی؟«
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به	شوخی	چشمکی	زد	و	جواب	داد،	»نگاهش	کن.	اگر	تملقش	را	می	گفتم،	دور	گردنم	طناب	
می	انداخت،	ولی	حاال	که	او	را	با	کانچوک	بار	آورده	ام،	ستایشم	می	کند.«

»مسخره	است!«

»به	هیچ	وجه!	زن	ها	را	باید	این	گونه	رام	کرد.«

»بسیار	خب،	عین	یک	پاشا	در	حرم	سرایت	زندگی	کن،	ولی	برای	من	فلسفه			نباف	ــ«

تند	جواب	داد،	»چراکه	نه،	این	گفته	ی	گوته	که	›باید	یا	پتک	باشی	یا	سندان‹	هیچ	جا	به	اندازه	ی	
رابطه	ی	زن	و	مرد	درست	نیست.	و	حتی	بانو	ونوس	هم	این	را	در	رویایت	به	تو	یادآوری	کرد.	قدرت	
زن	به	اشتیاق	مرد	اتکا	دارد،	و	اگر	مرد	حواسش	نباشد،	زن	خوب	می	داند	از	این	قدرت	چگونه	
استفاده	کند.	تنها	انتخاب	مرد	این	است	که	به	زن	ستم	کند	یا	برده	ی	او	باشد.	به	محض	این	که	مرد	

تسلیم	شود،	گردنش	زیر	یوق	است	و	تازیانه	بر	او	فرود	می	آید.«

»چه	پندهای	عجیبی!«	

سر	تکان	داد	و	گفت،	»پند	نیستند،	تجربه	اند.	من	جداً	تازیانه	خوردم	و	عالج	یافتم.	می	خواهی	
بدانی	چه	طور؟«

بلند	شد،	و	دست	نوشته	ی	کوچکی	را	از	روی	میز	بزرگش	برداشت	و	جلویم	گذاشت.

»درباره	ی	آن	تابلو	پرسیدی.	توضیحی	به	تو	بدهکارم.	بخوان	ــ	این	جا	را!«

سورین،	پشت	به	من،	کنار	شومینه	نشست،	انگار	داشت	با	چشمان	باز	رویا	می	دید.	سکوت	دوباره	
اتاق	را	فراگرفت	و	شعله	ها	دوباره	در	شومینه	به	آواز	درآمدند،	همچنین	سماور	و	جیرجیرِک	الی	

دیوارهای	کهنه.	و	من	دست	نوشته	را	باز	کردم	و	خواندم:
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اعترافات مردی فراشهوانی

حاشیه	ی	دست	نوشته		سطرهای	مشهوری	از	فاوست	را	چون	شعار	بر	پیشانی	داشت:

تو	ای	هواخواه	شهوانی	فراشهوانی	
زنی	افسارت	را	به		دست	می	گیرد

مفیستوفل

صفحه	ی	عنوان	را	ورق	زدم	و	خواندم،	»آن	چه	در	پی	می	آید	از	یادداشت	های	روزانه	ی	سابقم	
این	گونه	همه	چیز	 ولی	 توصیف	کرد،	 بی	غرض	 را	 بتوان	گذشته	 است	 جمع	آوری	شده،	چون	محال	

رنگ	های	تازه	اش	را	حفظ	می	کند،	رنگ	های	اکنون	را.«

گوگول،	آن	مولیر	روسی،	می	گوید	ــ	کجا؟	خب،	آن	جا	که	ــ	»موسای۹	کمیک	راستین	آن	
کسی	ست	که	اشک	ها	از	زیر	نقاب	خندانش	فرومی	چکند.«	

چه	گفته	ی	شگفت	انگیزی	!

از	عطر	 مملو	 هوا	 می	آورم.	گویی	 کاغذ	 را	روی	 این		 وقتی	 دارم	 عجیبی	 به	همین	خاطر	حس	
تحریک	کننده	ی	گل	هاست،	عطری	که	منگم	می	کند	و	سرم	را	به	درد	می	آورد.	دود	شومینه	حلقه	
می	زند	و	به		شکل	های	مختلف	متراکم	می	شود،	به	شکل	کوکوهای	ریش	خاکستری	که	ریشخندزنان	
به	من	اشاره	می	کنند،	و	کوپیدوهای	تپل	که	روی	دسته	های	صندلی		و	روی	زانوانم	سوار	می	شوند.	وقتی	
دارم	سرگذشتم	را	روی	کاغذ	می	آورم،	نمی	توانم	جلوی	خنده	ام		را	بگیرم،	خنده	ای	گوش	خراش،	و	با	
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جوهر	معمولی	نمی	نویسم،	با	خون	سرخی	می	نویسم	که	از	قلبم	فرومی	چکد،	چراکه	تمام	زخم	های	
کهنه	اش	سر	باز	می	کنند،	و	قلبم	تیر	می	کشد	و	درد	می	گیرد،	و	گه	گاه	اشکی	روی	کاغذ	می	افتد.

در	تفرج	گاه	کارپاتی	روزها	به	کندی	از	پی	هم	می	خزند.	هیچ	کس	را	نمی	بینی،	و	هیچ	کس	تو	
را	نمی	بیند.	چکامه		سرایی	واقعًا	مالل	آور	است.	این	جا	فراغتش	را	دارم	تا	یک	گالری	پر	از	نقاشی	
و	 سه		نوازی	ها	 کنسرتوها،	 و	 کنم،	 آماده	 فصل	 طول	 در	 تازه	 نمایش	های	 با	 تئاتری	 ببینم،	 تدارک	
دونوازی	ها	را	به	دوجین	نوازنده	ی	زبردست	بسپارم	ــ	ولی	چه	دارم	می	گویم؟	ــ	خالصه	تنها	کاری	
که	می	کنم	درست	کردن	بوم	است	و	مرتب	کردن	برگه	های	نت	و	نشان	گذاری	نت	ها.		چون	من	ــ	آه!	
بی	هیچ	فروتنی	کاذبی،	دوست	من	سورین،	شاید	به	دیگران	دروغ	بگویی،	اما	دیگر	نمی	توانی	به	خودت	
هم	دروغ	بگویی	ــ	من	صرفًا	هنردوستی	دمدمی	هستم،	متفننی	در	نقاشی،	شعر،	موسیقی	و	هنرهای	
قدرقدرتی	 درآمد	 نه،	 یا	 استادانشان	درآمد	یک	وزیر،	 این	روزها	 دیگر،	که	 بی		فایده	ی	 به	اصطالح	

جزئی	را	دارند.	و	مهم	تر	از	همه،	من	متفننی	در	زندگی	هستم.

تاکنون	همان	طوری	زندگی	کرده	ام	که	نقاشی	کشیده	ام	و	شعر	نوشته	ام.	هرگز	از	آماده	سازی	
بوم،	نوشتن	طرح	اولیه،	پرده	ی	اول،	یا	بند	اول	پا	فراتر	نگذاشته	ام.	بعضی	از	آدم	ها	همه	چیز	را	آغاز	

می	کنند	و	هرگز	هیچ	کدام	شان	را	تمام	نمی	کنند.	و	من	چنین	آدمی	هستم.	

ولی	چرا	این	قدر	چرند	می	بافم؟!

برگردیم	سر	اصل	مطلب.

جلوی	پنجره	ام	دراز	می	کشم،	و	آشیانه	ای	که	غرق	در	اندوهم	می	کند،	بی	نهایت	شاعرانه	است.	
چه	شگفت	انگیز	است	دورنمای	دیوار	آبِی	کوه	های	بلنْد	پوشیده	در	آفتاب	طالیی،	که	سیالب	های	
کوه	ها	چون	حلقه	هایی	نقره	ای	دورشان	پیچیده	اند!	و	چه	صاف	و	آبی		ست	آسمان	بر	فراز	صخره	های	
تا	 پایین	 می	چرند،	 رویشان	 کوچک	 رمه	های	 که	 انبوه،	 دامنه	های	 تازه	اند	 و	 سبز	 چه	 برف	پوش؛	

خیزاب	های	غله،	آن	جا	که	دروگران	خم	می	شوند	و	دوباره	قامت	راست	می	کنند.

خانه	ای	که	در	آن	زندگی	می	کنم	در	نوعی	مرتع،	یا	جنگل،	یا	صحرا	ــ	هر	اسمی	که	می	خواهید	
رویش	بگذارید	ــ	قرار	دارد،	و	بسیار	دورافتاده	است.	
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هیچ	کس	این	جا	زندگی	نمی	کند	جز	من،	بیوه	ای	از	لمبرگ،	و	مالک	خانه	خانم	تارتاکوفسکا،	
که	خانه	را	هم	اداره	می	کند	ــ	پیرزن	کوچکی	که	روزبه	روز	پیرتر	و	کوچک	تر	می	شود.	سگ	
پیری	هم	هست	که	یک	پایش	می	لنگد،	و	گربه	ی	جوانی	که	همیشه	با	یک	گلوله	ی			نخ	بازی	می	کند،	

و	به	گمانم	این	گلوله	ی	نخ	مال	بیوه	ی	زیباروست.

شنیده	ام	که	این	بیوه	واقعًا	خوشگل	است،	و	هنوز	بسیار	جوان،	حداکثر	بیست	و	چهار	ساله	و	
بسیار	ثروتمند.	او	طبقه	ی	اول	سکونت	دارد	و	من	طبقه	ی	همکف.	او	کرکره	های	سبزش	را	همیشه	
ایوانش	پر	از	پیچ	های	سبز	است.	ولی	من	هم	آالچیق	راحت	و	دنجی	از	پیچ	 کیپ	می	کند	و	تمام	
َشَونگ	دارم	که	در	آن	می	خوانم	و	می	نویسم	و	نقاشی	می	کنم	و	همچون	پرنده	ای	میان	شاخه	ها	آواز	
می	خوانم.	می	توانم	از	پایین	به	ایواِن	آن	باال	نگاه	کنم.	در	واقع	بعضی	وقت	ها	همین	کار	را	می		کنم،	و	

بعد	گه	گاه	پیراهنی	سفید	میان	شبکه	ی	سبز	و	انبوه	موج	می	زند.	

راستش	از	زن	زیبایی	که	آن	باالست	چندان	خوشم	نمی	آید،	چون	عاشق	کس	دیگری	هستم،	در	
واقع	خیلی	اندوهناک	عاشق	،	بسیار	اندوهناک	تر	از	شوالیه	ی	تاگنبرگ۱۰	یا	شوالیه	ی	مانو	لسکو۱۱،	

چون	معشوقم	از	جنس	سنگ		است.

در	باغ،	در	صحرای	کوچک،	مرغزار	کوچک	و	دلپذیری	ست	که	چند	آهوی	رام	به		آرامی	در	
آن	می	چرند.	مجسمه	ی	سنگی	ونوس	هم	در	این	مرغزار	است،	که	فکر	می	کنم	اصل	آن	در	فلورانس	

باشد.	این	ونوس	زیباترین	زنی	ست	که	تا	به		حال	در	زندگی	ام	دید	ه	ام.	

البته	این	اهمیت	چندانی	ندارد،	چون	زن	زیبا	خیلی	کم	دیده	ام،	در	واقع	اصاًل	ندیده	ام.	در	عشق	
هم	متفننی		هستم	که	هرگز	از	مقدمات،	از	پرده	ی	اول	فراتر	نمی	رود.

اما	چرا	با	صفات	مبالغه		حرف	بزنیم،	مگر	برتر	از	زیبا	هم	می	تواند	وجود	داشته	باشد؟	

کافی	ست	بگویم	که	این	ونوس	زیباست،	و	او	را	چنان	شورمندانه،	چنان	سهمگین	و	دیوانه	وار	
دوست	دارم		که	فقط	بشود	عاشق	زنی	بود	که	تنها	با	لبخند	سنگی	و	همیشه	آرام	و	همیشه	یکنواختش	

به	عشق	آدم	پاسخ	می	دهد.	بله	واقعًا	او	را	می	پرستم.
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وقتی	خورشید	بر	فراز	جنگل	بال	می	گسترد،	اغلب	زیر	سایه	ی	پربرگ	یک	درخت	غان	جوان	
دراز	می	کشم	و	کتاب	می	خوانم.	معشوقه	ی	سرد	و	بی	رحمم	را	شب	ها	هم	مالقات	می	کنم،	در	برابرش	

زانو	می	زنم،	و	صورتم	را	بر	سنگ	های	سرد	زیر	پاهایش	می	فشارم	و	او	را	عبادت	می	کنم.	

وصف	نا	پذیر	است	وقتی	ماه،	که	حاال	کامل	است،	باال	می	رود	و	میان	درختان	شناور	می	شود،	
و	مرغزار	را	در	درخشش	سیمینش	غوطه	ور	می	سازد،	و	الهه	زیر	نورش	به	سیمای	دیگر	درمی	آید	و	

انگار	در	مهتاب	لطیف	تن	می	شوید.

پیکر	 ناگهان	 بازمی	گشتم،	 نیایش			 از	 به	خانه		 منتهی	 از	مسیرهای	 یکی	 از	 داشتم	 وقتی	 یک	بار	
زنی	را	دیدم،	به	سفیدی	سنگ،	و	درخشان	در	مهتاب،	که	تنها	پرده	ی	سبز	درختان	او	را	از	من	جدا	
می	کرد.	احساس	کردم	انگار	زن	زیبای	مرمرین	دلش	به		حالم	سوخته	و	زنده	شده	و	دنبالم	آمده	است.	

ترسی	ناشناخته	به	جانم	افتاد،	قلبم	داشت	منفجر	می	شد،	و	به	جای		ــ

خب،	من	دست		آخر	یک	متفنن		هستم.	مثل	همیشه	در	بند	دوم	واماندم؛	یا	نه،	کاماًل	برعکس،	
وانماندم،	با	سرعت	تمام	پا	به	فرار	گذاشتم.





ش       
زپو

 خ
س

ونو
17

برایم	دست	وپا	کرد.	 ایده	آلم	 از	 با	عکس	سروکار	داشت	تصویری	 اقبالی!	یک	یهودی	که	 چه	
نسخه	ی	دیگری	از	»ونوس	با	آینه«ی	تیسیان	روی	کاغذ.	چه	زنی!	می	خواهم	شعری	بنویسم،	نه!	حاال	

آن	عکس	را	برمی	دارم	و	رویش	می	نویسم:	ونوس	خزپوش.

تو	یخ	می	زنی	درحالی	که	شعله		می	افروزی.	فقط	خودت	را	در	خز	مستبدانه	ات	بپوشان،	برازنده	ی	
کیست	جز	تو،	ای	الهه	ی	بی	رحم	عشق	و	زیبایی!	

چندی	بعد،	سطرهایی	از	گوته	را	که		تازه	در	محذوفات	فاوست	پیدا	کرده	بودم	اضافه	کردم.

به آمور
افسانه	ای	راست	جفِت	بال	ها،

خدنگ	ها	هیچ	اند	جز	چنگال	ها،
با	تاجی	که	پوششی	ست	بر	شاخ	ها،
چراکه	او	نیز	بی	تردید	چونان
تمام	خدایگان	کهْن	یونان

تنها	شیطانی	ست	به	نقاب	دگر	پنهان.

بعد	تابلو	را	جلویم	روی	میز	گذاشتم،	به	کتابی	تکیه	اش	دادم	و	به	آن	چشم	دوختم.

از	عشوه	ی	سردی	که	این	زن	شکوهمند	با	آن	جذبه	هایش		را	در	خز	سمور	سیاهش	پوشانده	بود،	
از	آن	سرسختی	و	استواری	که	در	این	سیمای	مریرین	نهفته	بود،	هم	مسحور	بودم	و	هم	دهشت	زده.	

دوباره	قلم	را	به	دست	گرفتم	و	نوشتم:

»دوست	داشتن	و	دوست	داشته	شدن،	چه	نیک	بختی	ای!	و	چه	رنگ	باخته	می	نماید	این	درخشندگی	
در	برابر	سعادت	عذاب	آور	پرستش	زنی	که	ما	را	به	بازی		می	گیرد،	سعادت	برده	ی	زن	زیبای	ظالمی	
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که	ما	را	بی	رحمانه	زیر	پایش	لگدمال		می	کند.	حتی	شمشون۱۲،	آن	یل	غول	پیکر،	خود	را	دوباره	به	
دلیله	ی	خیانت	کار	سپرد،	و	دلیله	دوباره	به	او	خیانت	کرد،	و	فلسطینیان	او	را	جلوی	چشم	دلیله	به	
بند	کشیدند	و	چشمانش	را	از	حدقه	درآوردند،	چشمانی	که	سرمست	از	خشم	و	عشق	تا	آخرین	

لحظه	به	آن	خائن	زیبا	دوخته	شده	بود.«

داشتم	زیر	سایه	بان	پیچ	های	شونگ	صبحانه	می	خوردم	و	کتاب	»یهودیت«	را	می	خواندم	و	به	
هولوفرن	قهرمان	غبطه	می	خوردم	که	شه	بانویی	سر	او	را	با	شمشیر	برید،	به	مرگ	زیبا	و	خونینش.	

»خداوند	قادر	او	را	مجازات	کرد	و	به	دستان	یک	زن	سپرد.«

چه	جمله	ی	تکان	دهنده	ای.	

فکر	کردم	این	یهودی	ها	چقدر	نانجیب		اند.	و	خدایشان	می	توانست	هنگام	سخن	گفتن	از	جنس	
لطیف	عبارات	شایسته		تری	بر	گزیند.

با	خود	تکرار	کردم،	»خداوند	قادر	او	را	مجازات	کرد	و	به	دستان	یک	زن	سپرد.«	چه	کار	کنم	
که	خدا مرا	هم	مجازات	کند؟

خدای	من!	صاحب	خانه	دارد	می	آید،	و	یک	شبه	باز	هم	تحلیل	رفته.	و	آن	باال،	میان	پیچک	ها	و	
گلبندها	باز	هم	آن	پیراهن	سفید.	ونوس	است	یا	بیوه	زن؟	

او	می	خواهد	چیزی	 از	طرف	 تارتاکوفسکا	تعظیم	می	کند	و	 بیوه	زن	است،	چون	خانم	 این	بار	
بدهم	که	بخواند.	به	اتاقم	می	دوم	و	چند	جلد	کتاب	می	آورم.

خیلی	دیر	یادم	آمد	عکسی	که	از	ونوس	داشتم	الی	یکی	از	آن	کتاب	هاست.	حاال	زن	سفیدرو	آن	
باال	این	عکس	را	همراه	با	فوران	احساساتم	در	دست	دارد.	چه	خواهد	گفت؟

صدای	خنده	اش	را	می	شنوم.

دارد	به	من	می	خندد؟
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و	 ایوان	 نقره	فام	 مهی	 و	 می	کند،	 نگاه	 زیرچشمی	 باغ	 باالی	صنوبرهای	حاشیه	ی	 از	 کامل!	 ماهِ	
دسته		ی	درختان	را	و	تا	آن	جا	که	چشم	کار	می	کند	سراسر	منظره	را	می	آکند،	و	کمی	دورتر،	چون	

آب	های	لرزان،	به	تدریج	محو	می	شود.	

باغ	 به	 و	 می	پوشم	 لباس		 دوباره	 می	کنم.	 احساس	 غریب	 ندایی	 و	 ندارم.	هشدار	 مقاومت	 توان	
می	روم.	

ندا	مرا	سمت	مرغزار	می	کشاند،	سوی	او،	الهه	و	معشوقه	ی	من.	

شب	خنکی	ست.	دارم	می	لرزم.	هوا	سنگین	از	عطر	گل	ها	و	علف	هاست.	سرمست	می	شوم.		

آرام	 آبی	 سوسوی	 در	 ستاره	ها	 می	کند.	 هق	هق	 بلبلی	 پیرامون!	 در	 موسیقی	ای	 چه	 جشنی!	 چه	
می	لرزند.	مرغزار	صاف	می	نماید،	همچون	آینه،	همچون	یخی	که	روی	برکه	را	پوشانده	است.

بلندباال	و	فروزان	است	تندیس	ونوس.

ـ		این	دیگر	چیست؟ ولی	ـ

ـ	مات	و	مبهوت	می	ایستم	 خز	بزرگ	تیره	ای	از	شانه	های	مرمرین	الهه	تا	پاشنه	هایش	روان	استـ	
و	به	او	خیره	می	شوم،	و	دوباره	آن	اضطراب	وصف	ناپذیر	تسخیرم	می	کند	و	پا	به	فرار	می	گذارم.		

از	 یکی	 به	 دارم	 که	 همین		 و	 کرده	ام،	 گم	 را	 راه	 که	 می	بینم	 بعد	 می	کنم.	 تندتر	 را	 قدم		هایم	
با	خون	 الهه	ی	عشق	 مسیرهای	سرسبز	می	پیچم،	می	بینم	که	ونوس،	آن	زن	زیبای	سنگی،	نه،	خود	
او	به		خاطر	من	 بله،	 تپنده	اش،	آن	جا،	روبه	رویم،	روی	نیمکتی	سنگی	نشسته	است.	 گرم	و	ضربان		
زنده	شده،	مثل	آن	مجسمه		که	به		خاطر	خالق	خود	شروع	به	نفس	کشیدن	کرد.۱۳	راستش	فقط	نیمی	
از	معجزه	به	حقیقت	پیوسته	است.	موهای	سپیدش	چون	سنگ	می	درخشند	و	پیراهن	سپیدش	چون	
مهتاب	موج	می	زند،	یا	شاید	از	اطلس	است؟	و	خز	تاریْک	روان	است	از	شانه	هایش	ــ	اما	لبانش	
دارند	سرخ	می	شوند	و	گونه	هایش	رنگ	می	گیرند،	و	چشمانش	دو	پرتو	سبز	شیطانی	به	سمت	من	

پرتاب	می	کنند،	و	حاال	می	خندد.	
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ادامه	 فرار	 به	 نیست،	نفسم	را	می	َبرد.	 قابل		توصیف		 خنده		اش	خیلی	عجیب	است،	آه	ـ	خیلی!		
میان	طاق	های	 آن	خنده	ی	سخره	گر	 و	 بگیرم،	 نفس	 تا	 بایستم	 قدم	 از	چند	 بعد	 و	مجبورم	 می	دهم	
انبوهی	که	فقط	چند		شعاع		 تابان،	میان	بیشه	زار	 پربرگ	تاریک	تعقیبم	می	کند،	روی	علفزارهای	
مهتاب	می	توانند	در	آن	نفوذ	کنند.	دیگر	نمی	توانم	راهم	را	پیدا	کنم،	گیج	و	سرگردانم،	و	قطره	های	

سرد	عرق	روی	پیشانی	ام	نقش	می	بندند.

عاقبت	می	ایستم	و	کمی	با	خودم	حرف	می	زنم.

	خب		ــ	یا	کسی	با	خودش	خیلی	مؤدب	است	یا	خیلی	بی	ادب.

به	خودم	می	گویم،	»خر!«

این	کلمه	تأثیر	چشمگیری	بر	من	می	گذارد،	مثل	وردی	جادویی	که	آزادم	می	کند	و	حواسم	را	
می	آورد	سر	جایش.

به	یک	آن	آرام	می	شوم.

سرخوشانه	تکرار	می	کنم،	»خر!«

حاال	همه	چیز	را	دوباره	صاف	و	شفاف	می	بینم:	آن	جا	چشمه	است،	آن	جا	کو	ی	شمشادها،	آن	جا	
خانه	،	که	دارم	یواش	یواش	به	آن	نزدیک	می	شوم.

بعد	ــ	ناگهان،	دوباره	ــ	پشت	نقره	دوزی	دیوار	سبز	مهتابی،	آن	پیکر	سفید	است،	آن	زن	زیبای	
سنگی	که	می	پرستمش،	که	از	او	می	هراسم	و	می	گریزم.		

با	چند	جهش	کوتاه	در	خانه	ام،	نفسم	را	در	سینه	حبس	می	کنم	و	به	فکر	فرو	می	روم.	

حاال	واقعًا	چه	هستم	من،	متفننی	کوچک	یا	خری	بزرگ؟

صبحی	شرجی	:	هوا	گرفته،	بسیار	خشک	و	تحریک	کننده	است.	دوباره	در	آالچیق	مملو	از	پیچ	
خود	می	نشینم	و	اودیسه	می	خوانم،	درباره	ی	زن	خوش	سیمایی	که	هواخواهانش	را	به	حیوان	تبدیل	
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کرد.۱۴	تصویری	مطبوع	از	عشق	باستانی.

خش	خش	نرمی	میان	شاخه	ها	و	برگ	ها	پیچیده	است،	و	ورق	های	کتابم	خش	خش	می	کنند	و	
در	ایوان	هم	خش	خشی	برپاست.	

پیراهن	یک	زن		ــ

آن	جاست	ــ		ونوس	ــ	اما	بدون	خز		ــ	نه،	این	بار	خود	بیوه	زن	است		و	هنوز	ــ	ونوس	ــ	اوه!	
چه	زنی!

و	 شاعرانه	 می	کند،	چه	 نگاهم	 و	 می	ایستد	 آن	جا	 سفید	صبح	گاهی	اش	 پیراهن	سبک	 در	 وقتی	
رعناست	پیکر	ظریفش.	او	نه	بزرگ	است،	نه	کوچک،	و	صورتش	بیش	تر	جذاب		و	بانمک		است	
این	که	به	معنای	دقیق	کلمه	زیبا	 تا	 بود	ــ	 ــ	به	معنایی	که	در	دوره	ی	مارکیزهای	فرانسوی	رایج	
لب	های	گوشتالوی	 دور	 رندانه	ای	 افسون	 نرم،	چه	 و	چه	 است	 این	حال	چه	سحرانگیز	 با	 و	 باشد؛	
نه	چندان	کوچکش	بازی	می	کند!	پوستش	آن	قدر	نازک	است	که	رگ	های	آبی	همه	جا	از	میان	آن	
می	درخشند،	حتی	از	میان	ململی	که	بازوان	و	سینه	اش	را	می	پوشاند.	چه	شهوانی	فر	می	خورند	موهای	
سرخش	ــ	بله	موهای	سرخ	،	نه	بور	یا	طالیی	ــ	چه	شیطانی	و	با	این	حال	فریبا	دور	گردنش	بازی	
ـ	بله،	آن	چشمان	سبز،	با	نیروی	 می	کنند!	و	حاال	چشمانش	چون	آذرخش	سبز	به	چشمانم	می	خورندـ	
لطیف	وصف	ناپذیرشان	ــ	سبز	اما	همچون	سنگ	های	قیمتی،	فهم	ناپذیر	چون	ژرفنای	دریاچه	های	

کوهستانی.

متوجه	گیجی	ام	می	شود	که	حتی	مرا	بی	نزاکت	هم	کرده	بود،	چون	نشسته	مانده	ام	و	هنوز	کاله	
به	سر	دارم.

رندانه	می	خندد.	

باالخره	بلند	می	شوم	و	به	او	تعظیم	می	کنم.	نزدیک	تر	می	آید	و	تقریبًا	کودکانه		بلند	می	زند	زیر	
خنده.	به	لکنت	می		افتم،	مثل	متفنن	کوچک	و	خر	بزرگی	که	می	تواند	در	این	مواقع		لکنت	بزند.
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این	گونه	با	هم	آشنا	شدیم.	

الهه	اسمم	را	می	پرسد	و	اسم	خودش	را	می	گوید:	واندا	ُفن	دوناجو.

و	واقعًا	ونوس	من	است.	

»ولی	خانم،	چه	طور	به	این	فکر	رسیدید؟«

»با	عکس	کوچکی	که	الی	یکی	از	کتاب	هایتان	بود		ــ«

»فراموش	کرده	بودم.«

»یادداشت	های	عجیب	پشت	عکس		ــ«

»چرا	عجیب	؟«

نگاهم	کرد.

»همیشه	خواسته	ام	روزی	یک	رویابین	واقعی	را	ببینم	ــ	از	سر	تنوع	ــ	خب،	به	نظرم	شما	یکی	
از	دیوانه			ترین		رویابین	ها	هستید.«

»بانوی	من	ــ	در	واقع	ــ«	دوباره	آن	لکنت	زننده	و	احمقانه		،	و	طوری	سرخ	شدم	که	مناسب	
جوانکی	شانزده	ساله	بود،	نه	من	که	حدوداً	ده	سال	بزرگ	تر	بودم		ــ

»دیشب	از	من	ترسیدید.«

»البته	ــ	خیلی	ــ	نمی	خواهید	بنشینید؟«

می	ترسیدم	.	 او	 از	 بیش	تر	 روشن،	 روز	 در	 اکنون،	 چون	 ــ	 کرد	 کیف	 اضطرابم	 از	 و	 نشست،	
ریشخند	دلربایی	لب	باالیش	را	فشرد.

شروع	کرد،	»شما	نگاهی	خصمانه	به	عشق،	مخصوصًا	به	زن	دارید،	و	در	برابرش	از	خودتان	
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دفاع	می	کنید،	البته	مذبوحانه،	ولی	قدرتش	را	چون	عذابی	شیرین	و	شقاوتی	گزنده		احساس	می	کنید؛	
دیدگاهی	اساسًا	مدرن.«

»شما	با	آن	موافق	نیستید؟«

درحالی	که	سرش	را	چنان	محکم	تکان		داد		که	فرهایش	همچون	شعله	های	سرخ	فوران	کردند،	
تند	و	قاطعانه	گفت،	»با	آن	موافق	نیستم«.

»هوسناکی	سرخوشانه	ی	هلنی		ها	ــ	لذت	بدون	درد	ــ	آرمانی	ست		که	می	کوشم	در	زندگی	ام	
به		دست	آورم.	چون	باور	ندارم	به	عشقی	که	مسیحیت،	آدم	های	مدرن		و	شه	سواران	روح	توصیه	

می	کنند.	بله،	به	من	نگاه	کنید،	من	از	یک	مرتد	بسیار	بدترم،	من	کافر	هستم!«

آیا	می	انگارید	الهه	ی	عشق	دیرزمانی	اندیشید
وقتی	آشیل	قهرمان	در	بیشه	زار	ایدا	دلباخته	ی	او	شد؟

»همیشه	از	این	سطرهای	مرثیه	ی	رومی	گوته	سر	شوق	می	آیم.

عشق	 ایزدبانوها	 و	 ایزدها	 که	 هنگام	 ›آن	 دارد،	 وجود	 قهرمانی	 عصر	 عشق	 فقط	 طبیعت	 »در	
می	ورزیدند.‹	در	آن	روزگار	›میل	از	پس	برق	نگاه	می	آمد،	و	لذت	از	پس	میل.‹	باقی	همه	ساختگی	،	
بوده،	 دهشتناک	 برایم	 همواره	 بی	رحمش،	صلیب،	 که	عالمت	 مسیحیت،	 است.	 دروغ	 و	 مصنوعی	

چیزی	بیگانه	و	خصمانه	را	به	طبیعت	و	غرایز	معصومانه	اش	آورده	است.

»نبرد	روح	با	جهان	احساس	همان	انجیل	انسان	مدرن	است.	هیچ	بخشی	از	آن	را	نمی	خواهم.«

جواب	دادم،	»بله،	کوه	المپ	جای	شماست	بانو،	ولی	ما	مدرن	ها	را	دیگر	توان	تحمل	بشاشی	
باستانی	شما	نیست،	دست		کم	در	عشق.	فکر	این	که	یک	زن	با	کس	دیگری	به	اشتراک	گذاشته	شود،	
حتی	اگر	آسپاسیا۱۵	باشد،	برایمان	ننگ	آور	است.	ما	نیز	چون	خدایان	مان	حسودیم.	از	این	روست	که	

نام	فرانِی۱۶	باشکوه	برایمان	یک	دشنام	شده	است.	

»ما	یک	باکر	ه	ی	رنگ		باخته		و	بی	چاره	ی	ُهلباین۱۷	را	که	فقط	از	آن	ما	باشد،	به	ونوسی	باستانی	
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ترجیح	می	دهیم؛	که	هر	قدر	هم	الهه	وار	زیبا	باشد	امروز	عاشق	آنخیسس۱۸	است	و	فردا	عاشق	پاریس	
و	روز	بعد	عاشق	آدونیس.	و	وقتی	طبیعت	در	ما	پیروز	شود	و	تمام	شور	سوزان	مان	را	فدای	چنین	زنی	
کنیم،	کیف	عیاشانه	اش	از	زندگی	در	نظر	ما	دیو	آسا	و	بی	رحمانه	خواهد	بود،	و	ما	رستگاری	مان	را	

چون	گناهی	می	بینیم	که	باید	تقاصش	را	پس	دهیم.«

در	 که	 بیچاره		 هیستریک	 کوچولوی	 زن	 آن	 می	کنید،	 ستایش	 مدرن	 زن	 از	 هم	 شما	 »پس	
جست	و	جوی	خوابگردانه		اش	برای	مرد	رویایی	ایده	آلش	قدر	بهترین	مرد	را	نمی	داند،	و	میان	اشک	ها	
می	بیند،	 خیانت	 و	 می	کند	 خیانت	 می	کند،	 غفلت	 مسیحی	اش	 وظایف	 از	 روز	 هر	 هق	هق	هایش	 و	
انتخاب	می	کند	و	پس	می	زند،	هرگز	شاد	نیست،	هرگز	کسی	را	شاد	 همواره	از	نو	جست	و	جو	و	
نمی	کند	و	سرنوشت	را	مقصر	می	داند	به	جای	این	که	راحت	اعتراف	کند	که	می	خواهد	مثل	هلن	و	

آسپاسیا	عشق	بازی	و	زندگی	کند.	طبیعت	هیچ	دوامی	در	رابطه	ی	زن	و	مرد	نمی	شناسد.«

»بانوی	عزیزم		ــ«

»بگذارید	حرفم	تمام	شود.	مرد	تنها	از	سر	خودخواهی	می	خواهد	زن	را	مثل	یک	گنجینه		دفن	
کند.	هر	گونه	تالش	برای	ایجاد	دوام	در	عشق،	در	تغییرپذیرترین	وجه	وجود	تغییر	پذیر	انسان،	از	
راه	مناسک	مقدس،	عهد	ها	و	پیمان	ها،	با	شکست	مواجه	شده	است.	می	توانید	انکار	کنید	که	جهان	

مسیحی	مان	به	تباهی	افتاده	است؟«

»ولی	ــ«

»ولی	می	خواهید	بگویید	فردی	که	بر	ضد	مقررات	جامعه	طغیان	می	کند	طرد	می	شود،	ننگ	
می	خورد	و	سنگسار	می	شود.	خب	بگذارید	بشود.	من	جرئتش	را	دارم.	اصول	من	بسیار	کفرآمیزند.	
من	می	خواهم	از	زندگی	ام	بیش	ترین	بهره	را	ببرم.	من	به	احترام	ریاکارانه	ی	شما	پشت	می	کنم؛	ترجیح	
می	دهم	شاد	باشم.	مبدعان	ازدواج	مسیحی	به	خوبی	توانسته	اند	همزمان	نامیرایی	را	هم	ابداع	کنند.	
من	اما	آرزوی	زندگی	ابدی	ندارم.	وقتی	با	آخرین	نفسم	همه	چیز	برای	واندا	فن	دوناجو	تمام	می	شود،	
چه	فرقی	دارد	که	روح	پاکم	به	جمع	فرشتگان	بپیوندد	یا	خاکسترم	به	شکل	موجودات	تازه	درآید؟	
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وقتی	دیگر	آن	طور	که	هستم	وجود	ندارم،	پس	برای	چه	باید	از	چیزی	چشم	پوشی	کنم؟	آیا	به	مردی	
تعلق	خواهم	داشت	که	دوستش	نمی	دارم،	صرفًا	به	این	خاطر	که	باری	به	او	دل	سپرده	ام؟	نه،	از	چیزی	
چشم	نمی	پوشم؛	هر	که	خوش	داشته	باشم	را	دوست		می	دارم	و	هر	که	عاشقم	باشد	را	خرسند	می	کنم.	
آیا	این	زشت	است؟	خیر،	دست	کم	خیلی	زیباتر	از	این	است	که	بی	رحمانه	از	زجرهایی	لذت	ببرم	
که	جذابیت	هایم	برمی	انگیزند،	و	از	سر	نجابت	به	بیچاره	ای	که	در	حسرتم	می	سوزد	پشت	کنم.	من	

جوان،	ثروتمند	و	زیبا	هستم،	و	به	خاطر	کیف	و	لذت،	سرخوشانه	زندگی	می	کنم.«

وقتی	داشت	حرف	می	زد	چشمانش	شرورانه	می	درخشید،	دست	هایش	را	گرفته	بودم	بی	آن	که	
دقیقًا	بدانم	با	آن	ها	چه	کنم،	ولی	از	آن	جا	که	واقعًا	ناشی	ام،	شتاب	زده	رهایشان	کردم.

گفتم،	»صراحت	تان	مرا	به	وجد	می	آورد،	و	نه	فقط	این		ــ«

تفنن	گرایِی	لعنتی	ام،	مثل	طنابی	دور	گردن،	داشت	دوباره	خفه	ام	می	کرد.	

»داشتید	چه	می	گفتید؟«	

»داشتم	می	گفتم		ــ	بله	می	خواستم		ــ	ببخشید،	حرف	تان	را	قطع	کردم.«

»چطور؟«

با	خودش	حرف	می	زند،	که	ترجمه	اش	به	زبان	من	در	یک	کلمه		 مکثی	طوالنی.	حتمًا	دارد	
می	شود	»خر«.	

سرانجام	شروع	کردم،		»اگر	اجازه	دهید	بانو،	ممکن	است	بپرسم	چگونه	به	این	نتایج	رسیدید؟«

»خیلی	ساده،	پدرم	مرد	خردمندی	بود.	از	وقتی	در	گهواره	بودم،		دورتادورم	پر	از	مجسمه	های	
باستانی	بود؛	در	ده	سالگی	ژیل	بال۱۹،	و	در	دوازده		سالگی	ال	پوسل۲۰	را	خواندم.	درحالی	که	بچه	های	
دیگر	با	نیم	انگشتی۲۱،	ریش		آبی	و	سیندرال	دوست	بودند،	دوستان	کودکی	من	ونوس	و	آپولون،	هرکول	
و	الئوکوئون	بودند.	شوهرم	سرشتی	متین	و	شادمان	داشت.	حتی	درد	بی	درمانی	که	خیلی	زود	پس	
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از	ازدواج	مان	به	آن	دچار	شد	نتوانست	پیشانی	اش	را	لکه	دار	کند.	در	شب	قبل	از	مرگش	مرا	به	
تختخوابش	برد،	و	طی	ماه	های	متمادی	وقتی	نشسته	رو	صندلی	چرخ	دارش	در	حال	احتضار	بود،	اغلب	
از	شرم	سرخ	 من	 و	 داری؟«	 برای	خودت	 عاشقی	 پیشاپیش	 ببینم	 به	من	می	گفت،	»خب،	 به	شوخی	
یا	ترجیحًا	 اما	عاشقی	جذاب،	 می	شدم.	یک	بار	گفت،	»فریبم	نده	که	در	نظرم	زشت	خواهد	بود،	
چندین	عاشق	برای	خودت	انتخاب	کن.	تو	زن	زیبایی	هستی،	ولی	هنوز	نیمی	کودکی،	و	به	اسباب	بازی	

نیاز	داری.«

»احتمااًل	نیازی	نیست	که	بگویم	تا	وقتی	زنده	بود،	هیچ	هواخواهی	نداشتم؛	ولی	او	بود	که	مرا	
آن	چیزی	بار	آورد	که	هستم،	زنی	یونانی.«	

حرفش	را	قطع	کردم،	»یک	الهه.«

لبخند	زد،	»کدام	شان؟«

»ونوس.«

مراقب	 »سرانجام،	ونوس	خزپوش.	 را	گره	کرد.	 ابروانش	 و	 داد	 تکان	 تهدیدآمیز	 را	 انگشتش	
باشید،	من	خز	بسیار	بسیار	بزرگی	دارم،	که	می	توانم	شما	را	کاماًل	با	آن	بپوشانم،	می	خواهم	شما	را	

در	آن	به	دام	بیاندازم.«

بالفاصله	گفتم،	»باور	دارید«،	چون	فکری	به	ذهنم	رسید	که	هر	قدر	هم	پیش	پاافتاده	و	احمقانه	
بود	ولی	به	نظرم	فکر	خوبی	بود،	»باور	دارید	که	نظریات	تان	در	زمانه	ی	ما	عملی	می	شوند	و	ونوس	
اجازه	خواهد	داشت	با	تمام	زیبایی	و	متانت	عریانش	با	مصونیت	میان	راه	آهن	ها	و	تلگراف	هایمان	

قدم	بزند؟«

»	البته	نه	عریان،	بلکه	خزپوش«،	خندید	و	گفت،	»می	خواهید	او	را	ببینید؟«

»و	بعد	ــ«
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»منظورتان	از	›بعد‹	چیست؟«

»آدم	هایی	به	زیبایی،	آزادی،	سرزندگی	و	شادمانی	یونانی	ها	تنها	در	صورتی	می	توانند	وجود	داشته		
باشند	که	برده	داشته	باشند،	برده	هایی	که	وظایف	مالل	آور	روزانه	را	برایشان	انجام	می	دهند	و	مهم	تر	

از	همه	برای	آن	ها	کار	می	کنند.«

بازیگوشانه	جواب	داد،	»البته،	الهه		ای	المپی		چون	من،	سپاهی	از	بردگان	می	طلبد.	مراقب	باشید!«

»چرا؟«

خودم	از	جسارتی	که	این	»چرا«	را	با	آن	بر	زبان	آوردم	یکه	خوردم،	ولی	او	ذره	ای	شگفت	زده	
که	 انگار	 بعد	 و	 شد،	 معلوم	 سفیدش	 کوچک	 دندان	های	 که	 طوری		 ورچید	 کمی	 را	 لبانش	 نشد.	

درباره	ی	چیز	بی	اهمیتی	حرف	می	زد،	بی	رودروایسی	گفت،	»می	خواهید	برده	ی	من	شوید؟«

بین	 باشد	 قرار	 اگر	 ندارد.	 وجود	 برابری		 هیچ	گونه	 عشق	 »در	 دادم،	 جواب	 جدیت	 و	 وقار	 با	
سلطه	داشتن		و	فرمان	برداری	یکی	را	انتخاب	کنم،	برایم	بسیار	جالب	تر	است	که	برده	ی	زنی	زیبا	شوم.	
ولی	کجا	می	توانم	زنی	پیدا	کنم	که	بلد	است	با	آرامش	و	اقتدار	و	حتی	با	سرسختی	حکمرانی	کند	

به	جای	این	که	با	غرولندهای	پیش	پاافتاده	سعی	کند	تأثیرگذار	باشد؟«	

»اوه،	آخر	نباید	خیلی	دشوار	باشد.«

»فکر	می	کنید		ــ«

»من	ــ	مثاًل!«	خندید	و	به	عقب	خم	شد،	»من	استعداد	زیادی	در	استبداد	دارم	ــ	خز	الزم	برای	
این	کار	را	هم	دارم	ــ	ولی	دیشب	جداً	از	من	ترسیده	بودید!«

»جداً.«

»و	حاال؟«
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»حاال	بیش	تر	از	همیشه	از	شما	می	ترسم!«

ما	هر	روز	با	هم		هستیم،	من	و	ــ	ونوس؛	اوقات	زیادی	را	با	هم	می	گذرانیم.	در	آالچیق	مملو	
از	پیچ	من	صبحانه	می	خوریم	و	در	اتاق	نشیمن	کوچک	او	چای	می	نوشیم،	و	من	فرصت	این	را	دارم	
تا	تمام	استعدادهای	کوچکم،	استعدادهای	بسیار	کوچکم	را	به	رخ	بکشم.	مطالعاتم	درباره	ی	علوم	
مختلف،	پرداختنم	به	تمام	هنرها،	به	چه	دردی	می	خورد	اگر	نتوانم	در	مورد	این	زن	کوچک	زیبا	ــ	

اما	این	زن	اصاًل	کوچک	نیست	و	بی	اندازه		بر	من	تأثیر	می	گذارد.	امروز	طرحی		از	او	کشیدم	
و	به	وضوح	حس	کردم	که	شیوه	ی	مدرن	لباس	پوشیدن	ما	چقدر	به	جواهر	نقش	برجسته	ای	چون	او	

نمی	آید.	سلوکش	نه	چندان	رومی	که	بیش	تر	یونانی		ست.	

گاهی	دوست	دارم	او	را	مثل	پسوخه۲۲	نقاشی	بکشم،	و	گاهی	مثل	َعشَتروت۲۳،	خواه	چشمانش	
حالت	 آن	 نیمه	سوزان،	 و	 نیمه		خمار	 حالت	 آن	 خواه	 باشند،	 داشته	 را	 معنوی	 و	 پرشور	 حالت	 آن	

مالل	زده	و	شهوتناک،	ولی	او	فقط	یک	پرتره	می	خواهد.	

خب،	هدیه	ای	از	خز	به	او	خواهم	داد.

آه!	چه	طور	می	توانم	تردید	کنم	که	این	خز	شه	وار	شایسته	ی	کسی	جز	اوست؟

بعد	کتاب	را	کنار	گذاشتم،	و	 برایش		خواندم.	 بودم،	و	مرثیه	های	رومی	را	 او	 با	 دیروز	عصر	
چیزهایی	برایش	بداهه	کردم.	راضی	به	نظر	می	رسید،	و	حتی	بیش		از	آن،	در	واقع	به	لبانم	چشم	دوخته	

بود	و	سینه	اش	می	لرزید.

یا	من	اشتباه	می	کردم؟
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باراْن	سودازده	بر	پنجره	می	کوبید،	آتش	در	شومینه	با	حرارتی	زمستانی	ترق	و		تروق	می	کرد.	کنار	
او	احساس	راحتی	می	کردم،	برای	یک	لحظه		تمام	احترامم	به	این	زن	زیبا	از	بین	رفت	و	دستش	را	

بوسیدم،	و	او	اجازه	ی	این	کار	را	داد.

بعد	پایین	پایش	نشستم	و	شعر	کوتاهی	که	برایش	نوشته	بودم	را	خواندم.	

ونوس خزپوش
بر	برده	ات	بگذار	پایت	را	

ای	محبوب	شیطانی،	زن	افسانه	
میان	موردها	و	آگاوها
مرمر	تنت	گسترده

بله	ــ	و	الی	آخر.	این	بار	واقعًا	از	بند	اول	فراتر	رفتم،	ولی	عصر	آن	روز	شعر	را	بنا	به	خواستش	
به	او	دادم،	و	دیگر	هیچ	نسخه	ای	از	آن	ندارم.	و	امروز	که	دارم	آن	را	در	یادداشت	هایم	می	نویسم	

فقط	بند	اول	را	به	یاد	می	آورم.

این	 باورم	نمی	شود	که	عاشق	واندا	باشم؛	دست	کم	در	اولین	مالقات	مان،	از	 حس	غریبی	دارم.	
شور	صاعقه	افروز	چیزی	احساس	نکردم.	ولی	احساس	می	کنم	زیبایی	خارق	العاده	و	به	راستی	الهی		اش	
کم	کم	کمندهای	جادویی	دورم	می	پیچد.	هیچ	تمایل	روانی	به	او	ندارم	بلکه	انقیادی	جسمانی	ست	که	

دارد	آهسته	ولی	هرچه	کامل	تر	در	من	بیدار	می	شود.		

هر	روز	بیش	تر	رنج	می	کشم،	و	او	ــ	او	فقط	لبخند	می	زند.	
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امروز	ناگهان	بی	هیچ	دلیلی	به	من	گفت،	»از	شما	خوشم	می	آید.	اکثر	مردها	خیلی	معمولی	اند،	
بی	حرارت،	بی	شعر،	ولی	شما	اشتیاق	و	ژرفای	خاصی	دارید،	خصوصًا	جدیتی	در	شماست	که	می	پسندم.	

شاید	بتوانم	عاشق	تان	باشم.«

پس	از	رگباری	کوتاه	و	شدید،	برای	دیدن	تندیس	ونوس	با	هم	به	مرغزار	رفتیم.	زمین	همه	جا	
بخارآلود	بود،	مه	همچون	دودهای	یک	مراسم	قربانی	گری	به	آسمان	صعود	می	کرد،	رنگین	کمانی	
شرحه	شرحه	در	هوا	شناور	بود،	قطره	ها	هنوز	از	درختان	فرومی	چکیدند،	اما	پرستوها	و	سهره	ها	
پیشاپیش	از	شاخه	ای	به	شاخه	ای	دیگر	می	پریدند،	سرحال	چهچهه	می	زدند،	انگار	خیلی	خوشحال	
باشند،	و	همه	چیز	سرشار	از	عطر	تازه	بود.	نمی	توانستیم	از	مرغزار	عبور	کنیم	چون	هنوز	نمناک	
بود	و	در	آفتاب	چون	برکه	ی	کوچکی	می	درخشید	که	الهه	ی	عشق	از	آینه	ی	موج	دارش	برمی	خاست،	
او	 گرداگرد	 هاله	ای	 چون	 آفتاب،	 در	 درخشنده	 و	 می	رقصیدند	 سرش	 دور	 که	 حشره	 دسته	ای	 با	

می	چرخیدند.

واندا	داشت	از	منظره	ی	دلنشین	لذت	می	برد.	و	چون	در	طول	مسیر	تمام	نیمکت	ها	هنوز	خیس	
فراگرفت،	 را	 وجودش	 تمام	 شیرینی	 خستگی	 کند.	 استراحت	 کمی	 تا	 داد	 تکیه	 بازویم	 به	 بودند،	

چشمانش	نیمه	باز	بود،	نفسش	روی	گونه	هایم	می	سایید.	

درحالی	که	واقعًا	نمی	دانستم	خوشش	می	آید	یا	نه،	دستش	را	گرفتم	و	پرسیدم،	»می	توانید	عاشق	
من	باشید؟«

جواب	داد،	»چراکه	نه«،	و	نگاه	آرام	و	تابناکش	بر	من	آرمید،	ولی	چندان	طول	نکشید.

لحظه	ای	بعد	در	برابرش	زانو	زدم،	و	صورت	سوزانم	را	روی	ململ	عطرآگین	پیراهنش	فشردم.

فریاد	زد،	»ولی	سورین	ــ	این	وقیحانه	است!«
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من	اما	پای	کوچکش	را	گرفتم	و	لبانم	را	بر	آن	فشردم.	

گریخت	 خانه	 سریع		سمت	 و	 کرد،	 جدا	 را	 خودش	 و	 می	شوید!«	 وقیح	تر	 »دارید	 زد،	 فریاد	
درحالی	که	دمپایی	نازنینش	توی	دستم	ماند.

آیا	این	یک	نشانه	است؟

***
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تمام	روز	جرئت	نکردم	به	او	نزدیک	شوم.	حوالی	عصر،	وقتی	در	آالچیقم	نشسته	بودم،	ناگهان	
سر	بانمکش	با	موهای	سرخ	از	میان	شاخ	وبرگ	های	ایوانش	نمایان	شد.	بی	صبرانه	صدا	زد،	»چرا	باال	

نمی	آیید؟«

از	پله	ها	باال	دویدم،	ولی	آن	جا	دوباره	جرئتم	را	از	دست	دادم	و	خیلی	آهسته	در	زدم.	به	جای	
این	که	بگوید	»بیایید	تو«،	خودش	در	را	باز	کرد	و	در	درگاه	ایستاد.	

»دمپایی	ام	کجاست؟«

من	من		کردم،	»آن	جا	ــ	دارم	ــ	می	خواهم«

»بیاوریدش،	و	بعد	با	هم	چای	می	خوریم	و	حرف	می	زنیم.«

وقتی	برگشتم،	داشت	چای	درست	می	کرد.	دمپایی	را	مؤدبانه	روی	میز	گذاشتم،	و	مثل	بچه	ای	
که	منتظر	است	تنبیه	اش	کنند	گوشه	ای	ایستادم.	

متوجه	شدم	که	ابروانش	کمی	منقبض		بود،	و	چیزی	سختگیرانه	و	سلطه	جو	دور	دهانش	بود	که	
مجذوبم	می	کرد.	

ناگهان	زد	زیر	خنده.	

»پس	ــ	واقعًا	عاشِق	ــ	من		هستید؟«

»بله،	بیش	از	آن	چه	فکر	می	کنید	رنج	می	کشم.«

دوباره	خندید،	»رنج	می	کشید؟«

آزرده	و	شرمگین	و	متالشی	بودم،	ولی		همه	تقریبًا	بی	فایده	بود.	

ادامه	داد،	»چرا؟	من	از	شما	بسیار	خوشم	می	آید،	بسیار.«

دستش	را	به	من	داد	و	خیلی	دوستانه		نگاهم	کرد.	
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»و	می	خواهید	همسرم		شوید؟«

واندا	نگاهم	کرد	ــ	بله،	چه	طور	نگاهم	می	کرد؟	فکر	کنم	اول	با	تعجب،	و	بعد	با	کمی	تحقیر	.

»این	همه	جرئت	را	یک	دفعه	از	کجا	آوردید؟«

»جرئت؟«

کرد.	 بلند	 را	 دمپایی	 من؟«	 از	 خصوصًا	 شود،	 همسرتان	 بخواهید	 زنی	 از	 این	که	 جرئت	 »بله،	
با	من	ازدواج	 این؟«	ولی	شوخی	به	کنار.	واقعًا	می	خواهید	 با	 »این	قدر	سریع	صمیمی	شدید،	آن	هم	

کنید؟«

»بله.«

شما	 هم	 من	 و	 دارید	 دوست	 مرا	 شما	 می	کنم	 فکر	 ا	ست.	 موضوعی	جدی	 این	 سورین،	 »خب،	
را	دوست	دارم،	و	مهم	تر	این	که	از	همدیگر	خوش	مان	می	آید.	هیچ	خطری	وجود	ندارد	که	به	این	
زودی	ها	از	هم	خسته	شویم،	اما	می	دانید	من	زنی	دم	دمی	ام،	و	دقیقًا	به	همین	خاطر	ازدواج	را	خیلی	
جدی	می	گیرم،	و	اگر	وظایفی	را	بر	عهده	بگیرم،	می		کوشم	برآورده	شان	کنم.	ولی	می	ترسم	ــ	نه	ــ	

شما	حتمًا	آسیب	خواهید	دید.«

جواب	دادم،	»خواهش	می	کنم	با	من	روراست	باشید.«

»خب،	راستش	فکر	نمی	کنم	بتوانم	مردی	را	بیش	تر	ازــ«	سرش	را	طنازانه	به	یک	طرف	خم	
کرد	و	به	فکر	فرو	رفت.	

»یک	سال.«

»شوخی	می	کنید!	ــ	یک	ماه	شاید.«

»حتی	من؟«

»اوه،	شما	ــ	شما	شاید	دو	ماه.«
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فریاد	زدم،

	»دو	ماه!«

»دو	ماه	ــ	زمان	زیادی		ست.«

»بانو،	این	از	عهد	باستان	هم	بدتر	است.«

»می	بینید؟	تاب	حقیقت	را	ندارید.«

واندا	از	این	طرف	به	آن	طرف	اتاق	رفت،	بعد	به	شومینه	تکیه	داد،	و	یک	دست	بر	پیش	بخاری،	
به	تماشایم	ایستاد.

دوباره	از	سر	گرفت،	»با	شما	چه	کار	کنم؟«

»هر	چه	می	خواهید«،	از	سر	تسلیم	جواب	دادم،	»هرچه	خوش	دارید.«

فریاد	زد،	»چه	متناقض!	اول	می	خواهید	همسرتان	شوم،	و	بعد	خودتان	را	مثل	اسباب	بازی	در	
اختیارم	می	گذارید.«

»واندا	ــ	من	دوست	تان	دارم.«

من	 ولی	 شوم،	 همسرتان	 می	خواهید	 و	 دارید	 دوستم	 شما	 شروع.	 نقطه	ی	 به	 برگشتیم	 »حاال	
نمی	خواهم	به	ازدواج	تازه	ای	پا	بگذارم،	چون	شک	دارم	احساسات	من	و	شما	دوام	داشته	باشند.«

جواب	دادم،	»ولی	اگر	بخواهم	با	شما	مخاطره	کنم	چه؟«

زیرلبی	گفت،	»پس	به	این	بستگی	دارد	که	من	هم	حاضر	باشم	با	شما	مخاطره	کنم.	خیلی	راحت	
می	توانم	تصور	کنم	که	تمام	عمرم	از	آن	یک	مرد	باشم،	اما	او	باید	مردی	کامل	باشد،	مردی	که	بر	من	
تأثیر		می	گذارد،	مردی	که	با	قدرت	ذاتی	اش	مرا	مطیع	خود	می	کند،	می	فهمید؟	و	هر	مردی	ــ	این	را	
خوب	می	دانم	ــ	به	محض	این	که	عاشق	می	شود،	سست،	حرف	شنو	و	مسخره	می	شود.	او	خودش	را	به	
ـ	حال	آن	که	من	فقط	می	توانم	عاشق	مردی	باشم	که	من	 دست	زن	می	سپارد،	و	در	برابرش	زانو	می	زندـ	
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در	برابرش	زانو	بزنم.	اما	آن	قدر	از	شما	خوشم	آمده	است	که	می	خواهم	این	را	با	شما	امتحان	کنم.«

به	پایش	افتادم.

مسخره	ام	کرد،	»خدای	من!	هنوز	هیچ	نشده	دارید	زانو	می	زنید.	شروع	خوبی	ست.«	و	دوباره	که	
بلند	شدم،	ادامه	داد،	»یک	سال	وقت	دارید	متقاعدم	کنید	که	ما	برای	یکدیگر	مناسبیم	و	می	توانیم	
با	هم	زندگی	کنیم.	اگر	موفق	شوید،	همسرتان	می	شوم،	سورین	ــ	همسری	که	با	وجدان	و	جدیت	
وظایفش	را	انجام	خواهد	داد.	در	طول	این	یک	سال	طوری	زندگی	می	کنیم	که	انگار	با	هم	ازدواج	

کرده	ایم	ــ«

خون	در	سرم	جوشید.

چشمان	او	هم	ناگهان	شعله	ور	گشت.	

ادامه	داد،	»با	هم	زندگی	می	کنیم،	در	عادت	هایمان	با	هم	شریک	می	شویم،	تا	بفهمیم	آیا	واقعًا	
خود	را	در	یکدیگر	پیدا	می	کنیم.	تمام	حقوق	یک	شوهر،	یک	عاشق،	یک	دوست	را	به	شما	ارزانی	

می	کنم.	راضی	هستید؟«

»به	گمانم،	مجبورم	باشم.«

»مجبور	نیستید.«

»خب،	پس	می	خواهم	باشم	ــ«

»عالی.	مرد	باید	این	طوری	حرف	بزند.	دستم	را	بگیرید.«

***
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ده	روز	تمام	حتی	یک	ساعت	هم	دور	از	او	نبودم،	غیر	از	شب	ها.	همیشه	می	توانستم	به	چشمانش	
نگاه	کنم،	دستانش	را	بگیرم،	به	حرف	هایش	گوش	دهم،	همه	جا	همراهی	اش	کنم.	عشقم	همچون	
مغاکی	ژرف	و	بی	انتهاست	که	در	آن	هرچه	بیش	تر	فرومی	روم	و	هیچ	چیز	نمی	تواند	مرا	از	آن	نجات	

دهد.	

امروز	بعدازظهر	را	در	مرغزار،	پای	تندیس	ونوس	گذراندیم،	و	من	گل	می	چیدم	و	توی	دامنش	
می	ریختم؛	او	هم	حلقه	ای	از	آن	ها	درست	کرد	تا	الهه	مان	را	با	آن	بیاراید.	

ناگهان	واندا	چنان	نگاه	عجیبی	به	من	کرد	که	شور	در	سرم	شعله	ور	شد.	اختیار	از	کف	دادم،	
بازوانم	را	دورش	انداختم	و	به	لبانش	چسبیدم،	و	او	ــ	او	هم	مرا	روی	سینه	ی	پرتالطمش	در	آغوش	

گرفت.		

بعد	پرسیدم،	»خشمگین		اید؟«

جواب	داد،	»من	هرگز	از	چیزی	طبیعی	خشمگین	نمی	شوم	ــ	فقط	نگرانم	که	رنج	بکشید.«

»آه،	وحشتناک	رنج	می	کشم.«

»دوست	بی	چاره!«	موی	آشفته	ام	را	از	پیشانی		کنار	زد.	»امیدوارم	به	خاطر	من	نباشد.«

جواب	دادم،	»نه	ــ	ولی	عشق	من	به	شما	به	نوعی	جنون	تبدیل	شده	است.	فکر	این	که	شما	را	از	
دست	بدهم	ــ	شاید	واقعًا	شما	را	از	دست	بدهم	ــ	روز	و	شب	عذابم	می	دهد.«

و	 مرتعش	 نمناک،	 با	آن	چشمان	 دوباره	 و	 ندارم،«	 تعلق	 به	شما	 من	هنوز	 »ولی	 واندا	گفت،	
بلعنده	که	باری	مرا	از	خود	بی	خود	کرده	بود،	نگاهم	کرد.	بعد	بلند	شد	و	با	دستان	شفاف	کوچکش	
حلقه	ای	از	آالله	های	آبی	را	روی	سر	سپید	طره	آویز	ونوس	گذاشت.	نیمی	بر	خالف	میلم،	بازویم	را	

دور	کمر	واندا	انداختم.

گفتم،	»دیگر	نمی	توانم	بدون	شما	زندگی	کنم،	ای	زن	زیبا.	باور	کنید،	فقط	این	بار	حرفم	را	باور	
کنید،	صرفًا	الطائالت	نمی	بافم	و	خیال	پردازی	نمی	کنم.	در	عمق	وجودم	احساس	می	کنم	زندگی	ام	از	

زندگی	شما	جدایی	ناپذیر	است.	اگر	ترکم	کنید،	نابود	می	شوم،	تباه	می	شوم.«
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»الزم	نخواهد	بود،	چون	دوستتان	دارم«،	چانه	ام	را	گرفت،	»مردک	ابله!«

تعلق	 به	شما	 بی	هیچ	شرطی	 من	 بود	درحالی	که	 آن	من	خواهید	 از	 فقط	تحت	شروطی	 »ولی	
دارم	ــ«

حتی	 نمی	شناسید؟	 مرا	 هنوز	 سورین.	 نیست،	 درست	 »این	 داد،	 جواب	 و	 خورد	 یکه	 تقریبًا	
نمی	خواهید	مرا	بشناسید؟	من	در	صورتی	خوب		هستم	که	شما	رفتاری	جدی	و	عاقالنه	با	من	داشته	

باشید،	ولی	وقتی	این	طور	سرسپرده	ی	من	می	شوید،	من	متکبر	می	شوم	ــ«

با	وجد	تمام	فریاد	زدم،	»پس	همین	طور	باشید!	مستبد	و	متکبر،	تنها	آن	من	باشید،	تا	ابد	آن	من.«	
به	پایش	افتادم	و	زانوانش	را	در	آغوش	کشیدم.	

بی	آن	که	جم	بخورد،	خیلی	جدی	گفت،	»همه	چیز	بد	تمام	خواهد	شد،		دوست	من.«

هیجان	زده	و	بی	امان	فریاد	زدم،	»آه!	نباید	هرگز	تمام	شود.	فقط	مرگ	می	تواند	ما	را	از	هم	جدا	
کند.	اگر	نمی	توانید	آن	من	باشید،	تما	م	وکمال	و	تا	ابد،	پس	می	خواهم	برده			ی	شما	باشم،	به	شما	خدمت	

کنم،	هر	چیزی	از	جانب	شما	را	تاب	آورم	ــ	فقط	مرا	از	خود	نرانید.«

خم	شد	و	پیشانی	ام	را	بوسید،	گفت،	»آرام	باشید،	من	واقعًا	به	شما	عالقه	مندم،	ولی	این	گونه	
نمی	توانید	مرا	به		دست	آورید	و	نگه	ام	دارید.«

فریاد	زدم،	»می	خواهم	هر		چه	شما	می	خواهید	را	انجام	دهم،	هر		چه	شما	می	خواهید	ــ	فقط	
نمی	خواهم	شما	را	از	دست	بدهم،	حتی	فکرش	را	هم	نمی	توانم	بکنم!«

»برخیزید.«

اطاعت	کردم.

واندا	ادامه	داد،	»واقعًا	آدم	عجیبی	هستید،	می	خواهید	به	هر	قیمتی	شده	مرا		به	دست	آورید؟«

»بله،	به	هر	قیمتی.«	
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ـ	ـ	به	فکر	فرو	رفت؛	چیزی	در	چشمانش	 »ولی	داشتن	من	چه	ارزشی	برای	شما	خواهد	داشت،«			
مستور	شد،	چیزی	مرموز	ــ	»اگر	دیگر	عاشق	شما	نباشم،	اگر	از	آن	کس	دیگری	باشم؟«

چشمانش	 و	 ایستاد،	 برابرم	 در	 قاطع	 و	 محکم	 کردم.	 نگاهش	 فراگرفت.	 را	 تنم	 تمام	 لرزه	ای	
درخششی	سرد	در	خود	داشت.

ادامه	داد،	»می	بینید،	حتی	فکرش	هم	شما	را	وحشتزده			می	کند.«	ناگهان	لبخند	دلنشینی	صورتش	
را	روشن	کرد.

»بله،	وحشت	می	کنم	وقتی	به		وضوح	تصور	می	کنم	که	زنی	که	دوستش		می	دارم	و	به	عشقم	پاسخ	
داده	است	بتواند	بی	هیچ	رحمی	به	من،	خود	را	تسلیم	مرد	دیگری	کند.	ولی	مگر	جز	این	انتخابی	هم	
دارم؟	اگر	این	زن	را	دوست	می	دارم،	اگر	دیوانه	وار	عاشق	او	هستم،	آیا	باید	مغرورانه	به	او	پشت	کنم	
و	بگذارم	نیروی	بی	نزاکتم	مرا	ویران	کند؟	آیا	باید	گلوله	ای	در	مغزم	خالی	کنم؟	من	دو	زن	ایده	آل	
دارم.	اگر	نتوانم	ایده	آل	شریف	و	سرزنده	ام	را	پیدا	کنم،	زنی	وفادار	و	مهربان	که	شریک	زندگی	ام	
است،	خب	آن	وقت	هیچ	چیزی	را	نصفه	نیمه	و	ولرم	نمی	خواهم!	آن	وقت	ترجیح	می	دهم	تسلیم	زنی	
نانجیب،	بی	وفا	یا	بی	رحم	شوم.	چنین	زنی	با	وجود	خودخواهی	بسیارش	باز	هم	ایده	آل	است.	اگر	
نتوانم	از	شادکامی	عشق	کاماًل	بهره	مند	شوم،	پس	می	خواهم	رنج	ها	و	عذاب	هایش	را	تا	انتها	بچشم؛	
می	خواهم	محبوبم	با	من	بدرفتاری	کند،	به	من	خیانت	کند،	هرچه	بی	رحمانه	تر	بهتر.	این	هم	نوعی	

لذت	است.«

واندا	فریاد	زد،	»عقل	از	سرتان	پریده؟«

ادامه	دادم،	»با	تمام	وجودم،	با	تمام	شعورم	شما	را	دوست		دارم،	و	آن	قدر	عمیق	که	نزدیکی	تان،	
ایده	آل	هایم	 از	میان	 ادامه	دهم.	پس	 باشد	به	زندگی	 حال	وهوایتان	برای	من	حیاتی		است	اگر	قرار	

انتخاب	کنید.	مرا	همان	چیزی	کنید	که	می	خواهید،	همسرتان	یا	برده	تان.«

را	گره	 ابروانش	 پرنشاط	 اما	 نازک	کوچک	 »بسیار	خب،«	و	درحالی	که	کمان	 واندا	گفت،	
می	کرد،	گفت،	»برایم	بسیار	سرگرم	کننده		است	که	مردی	را	که	دلبسته	و	عاشقم	است	کاماًل	در	
اختیار	خود	داشته	باشم؛	الاقل،	تفریح	کم	نخواهم	داشت.	به	قدر	کافی	بی	احتیاط	بودید	که	انتخاب	
را	به	من	واگذار	کنید.	انتخاب	من	این	است؛	می	خواهم	شما	برده		ام	باشید!	شما	را	اسباب	بازی	خود	
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خواهم	کرد!«

و	 برابری	 ازدواج	 بنیان	 اگر	 بکنید.	 را	 کار	 همین	 »آه،	 زدم،	 فریاد	 شادمان	 نیمی	 لرزان،	 نیمی	
توافق	است،	پس	عظیم	ترین	شور	ها	از	اضداد	برمی	آیند.	ما	چنین	اضدادی	هستیم،	ما	تقریبًا	خصمانه	
رودرروی	یکدیگر	می	ایستیم.	به	همین	خاطر	این	عشق	من	نیمی	نفرت	است	و	نیمی	هراس.	در	چنین	
رابطه	ای	فقط	یکی	می	تواند	پتک	باشد	و	دیگری	سندان.	من	می	خواهم	سندان	باشم.	وقتی	از	باال	به	
محبوبم	نگاه	می	کنم،	نمی	توانم	شاد	باشم.	می	خواهم	توانایی	ستایش		یک	زن	را	به		دست	آورم،	و	این	

تنها	در	صورتی	ممکن	است	که	او	رحم	را	از	من	دریغ	دارد.«

واندا	تقریبًا	خشمگین	جواب	داد،	»ولی	سورین،	باور	می	کنید	که	می	توانم	با	مردی	که	به	اندازه	ی	
شما	عاشق	من	است	و	من	هم	عاشق	او	بدرفتاری	کنم؟«

»چراکه	نه،	اگر	در	این	صورت	بیش	تر	پرستش	تان	کنم	چه؟	ما	می	توانیم	فقط	آن	چه	باالتر	از	ما	
می	ایستد	را	واقعًا	دوست	داشته	باشیم،	زنی	که	با	زیبایی	،	خلق	وخو،	هوش	و	اراده		اش	ما	را	به	اطاعت	

از	خود	وامی	دارد	و	به	ما	ظلم	می	کند.«

»پس	چیزی	که	دیگران	پس	می	زنند	شما	را	جذب	می	کند.«

»همین	طور	است.	عجیب	غریبِی	من	در	همین	است.«

»شاید،	سرآخر،	اشتیاق	های	شما	هیچ	چیز	ممتاز	یا	بی	همتایی	ندارند،	چون	چه	کسی	از	خز	های	زیبا	
خوشش	نمی	آید؟	و	همه	می	دانند	و	احساس	می	کنند	که	شهوت	و	شقاوت	چقدر	به	هم	نزدیک	اند.«

جواب	دادم،	»اما	در	مورد	من	این	ها	به	شدیدترین	حد		خود	رسیده	اند.«

»می	خواهید	بگویید	عقل	کم	ترین	تسلط	را	بر	شما	دارد،	و	سرشتی	لطیف،	شهوانی	و	مطیع	دارید.«

»آیا	شهیدان	هم	سرشتی	لطیف	و	شهوانی	داشتند؟«

»شهیدان؟«

»برعکس،	آن	ها	آدم	هایی	فراشهوانی	بودند	و	از	رنج	لذت	می	بردند.	آن	ها	خواهان	وحشتنا	ک	ترین	
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شکنجه	ها،	حتی	خواستار	مرگ	بودند،	حال	آن	که	دیگران	به	دنبال	سرخوشی	اند.	و	من	هم	چنین	
آدمی		هستم،	بانو:	فراشهوانی	.«

»مراقب	باشید	شهید	راه	عشق	نشوید،	شهید	یک	زن.«

در	شب	دلپذیر	و	معطر	تابستانی	در	ایوان	کوچک	واندا	نشسته	ایم.	دو	سقف	باالی	سرمان	است،	
اول	سقف	سبز	پیچ	ها،	و	بعد	طاق	آسمان	که	بذر	ستاره	های	بی	شماری	در	آن	پاشیده	است.	ناله	ی	نرم	
الهه	ام	روی	چهارپایه	نشسته	ام	و	از	کودکی	ام	 پایین	پای	 و	سوزناک	گربه	ای	از	باغ	می	آید،	و	من	

برایش	می	گویم.

واندا	پرسید،	»و	آن	وقت	تمام	این	تمایالت	عجیب	پیشاپیش	در	شما	آشکار	بود؟«

به	 »البته،	به	یاد	ندارم	که	زمانی	آن	ها	را	نداشته	باشم.	حتی	در	گهواره		،	چنان	که	مادرم	بعداً	
به	 بودند	شیر	گوسفند	 را	پس	می	زدم،	و	مجبور	 پرستارم	 بودم.	سینه	ی	سالم	 فراشهوانی	 من	گفت،	
من	بدهند.	وقتی	پسربچه	بودم،	عجیب	از	زن	ها	خجالت	می	کشیدم،	ولی	این	در	واقع	صرفًا	نشانه	ی	
عالقه	ی	شدیدم	به	آن	ها	بود.	از	سرداب	خاکستری	و	سایه	روشن	های	کلیسا	می	ترسیدم	و	در	برابر	
محراب	های	درخشنده	و	تصاویر	قدیسان	ترس	برم	می	داشت.	از	سوی	دیگر،	مخفیانه،	انگار	که	برای	
لذتی	ممنوعه،	کنار	ونوسی	گچی	می	خزیدم	که	در	کتابخانه	ی	کوچک	پدرم	ایستاده	بود.	در	برابرش	
زانو	می	زدم	و	دعاهایی	که	یادم	داده	بودند	را	برایش	می	خواندم	ــ	دعای	ربانی،	سرود	مریم	مقدس	

و	ایمان	نامه.	

»یک	شب	رختخوابم	را	ترک	کردم	و	رفتم	تا	مجمسه	ی	گچی	ونوس	را	مالقات	کنم.	داس	ماه	
روشنای	راهم	بود	و	نور	آبی		کم	رنگ	سردی	روی	الهه	می	افشاند.	در	برابرش	زانو	زدم	و	پاهای	سردش	

را	بوسیدم،	درست	مثل	وقتی	که	دیده	بودم	دهقانان	بر	پای	ناجی	مرده	بوسه	می	زنند.

»حسرتی	مهارنشدنی	مرا	فرا	گرفت.

»برخاستم	و	آن	بدن	سرد	زیبا	را	در	آغوش	گرفتم	و	لبان	سردش	را	بوسیدم.	لرزه	ی	عمیقی	بر	
من	چیره	شد	و	پا	به	فرار	گذاشتم،	و	بعداً	در	رویا	دیدم	که	الهه	کنار	تختم	ایستاده	و	دستش	را	بلند	

کرده	است	و	مرا	تهدید	می	کند.
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»کم	سن	وسال	بودم	که	مرا	به	مدرسه	فرستادند	و	به	همین	خاطر	دبیرستان	را	زود	شروع	کردم،	
و	از	تمام	آن	چه	جهان	باستان	وعد	ه	ی	فاش	کردنش	را	می	داد	مشتاقانه	بهره	بردم.	زودتر	از	آن	که	با	دین	
مسیح	آشنا	شوم	با	خدایان	یونان	خو	گرفتم.	با	پاریس	بودم	که	سیب	مهلک	را	به	ونوس	داد،	سوختن	
تروا	را	به	چشم	دیدم،	و	با	سرگردانی	های	اولیس	همراه	شدم.	شکلی	آغازین	از	هر	گونه	زیبایی	در	
اعماق	جانم	نشست،	و	به	همین	خاطر	وقتی	پسرهای	دیگر	زمخت	و	وقیح	می	شوند،	من	نوعی	بیزاری	

مهارنشدنی	به	هر	چیز	پست	و	مبتذل	و	کریه	نشان	می	دادم.

»و	عشق	مرد	جوان	به	زن،	وقتی	اولین	بار	با	ابتذال	تمام	بر	من	آشکار	شد،	به	نظرم	زشت	و	زننده	
آمد.	از	هر	گونه	تماس	با	جنس	لطیف	اجتناب	می	کردم؛	خالصه،	دیوانه	وار	فراشهوانی	بودم.

»حدود	چهارده		سال	داشتم	که	مادرم	خدمتکاری	جذاب	گرفت،	جوان،	زیبا،	با	هیکلی	برجسته.	
یک	روز	وقتی	داشت	اتاقم	را	جارو	می	زد،	داشتم	تاسیتس۲۴	را	می	خواندم	و	از	فضایل	توتن	های۲۵	

باستان	ذوق	می	کردم.

ناگهان	ایستاد،	روی	من	خم	شد،	جارو	به	دست،	و	یک	جفت	لب	تازه،	گوشتالو	و	لذیذ	لبانم	را	
لمس	کرد.	بوسه	ی	آن	گربه		کوچولوی	عاشق	لرزه		به	جانم	انداخت،	اما	من	ژرمانیایم۲۶	را	مثل	سپری	

جلوی	زن	اغواگر	بلند	کردم	و	خشمگین	از	اطاق	بیرون	زدم.«

واندا	به	قهقهه	افتاد.	»واقعًا	آدم	نادری	هستید.	اما	ادامه	دهید.«

ادامه	دادم،	»یک	صحنه	ی	فراموش	نشدنی	دیگر	که	به	آن	دوره	برمی	گردد...	کنتس	سوُبل،	از	
عمه	های	دورم،	به	دیدن	پدر	و	مادرم	می	آمد.	زن	زیبا	و	باشکوهی	بود	و	لبخند	دلربایی	داشت.	ولی	
با	او	تا	جای	ممکن	 من	از	او	متنفر	بودم،	چون	خانواده	ام	او	را	یک		مسالینا	می	دانست،	و	رفتارم	

گستاخانه،	بی	ادبانه	و	زشت	بود.	

»یک	روز	پدر	و	مادرم	به	مرکز	شهر	رفتند.	عمه	ام	تصمیم	داشت	از	غیاب		آن		ها	نهایت	استفاده	
را	بکند	و	حسابم	را	کف	دستم	بگذارد.	غیرمنتظره	با	کازابایکایی۲۷	از	جنس	خز	وارد	شد	و	آشپز	
و	خدمتکار	آشپزخانه	و	گربه	ی	کوچکی	که	لگدش	زده	بودم	به	دنبالش.	بی		معطلی	مرا	گرفتند	و	با	
وجود	مقاومتی	که	نشان	دادم	دست	و	پایم	را	بستند.	بعد	عمه	ام	با	خنده	ای	شرورانه	آستین	هایش	را	باال	
زد	و	شروع	کرد	با	ترکه	ا	ی	بزرگ	مرا	شالق	زد.	آن	قدر	محکم	می	زد	که	خون	راه	افتاد،	و	عاقبت،	
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بر	خالف	روحیه	ی	قهرمانانه	ام،	به	گریه		و		زاری	افتادم	و	طلب	رحم	کردم.	بعد	داد	دست	و	پایم	
را	باز	کنند،	ولی	مجبور	بودم	به	پایش	بیافتم،	به	خاطر	آن	تنبیه	از	او	تشکر	کنم	و	دستش	را	ببوسم.

»این	هم	از	احمق	فراشهوانی	که	می	بینید!	زیر	شالق	این	زن	زیبای	هوسران	که	در	کت	خزش	
چون	ملکه	ای	غضبناک	می	نمود،	میل	به	زن	برای	اولین	بار	در	من	بیدار	شد،	و	از	آن	روز	به	بعد	عمه		ام	

در		نظرم	جذاب	ترین		زن	روی	زمین	می	نمود.

»سرسختی	کاتو	یی	ام۲۸،	شرمم	از	زنان،	هیچ	نبود	جز	کشش	یک	مرد	به	زیبایِی	واال؛	شهوت	در	
تخیلم	به	نوعی	آئین	تبدیل	شد.	با	خود	عهد	کردم	عواطف	مقدسم	را	پای	هیچ	آدم	معمولی		هدر	ندهم	

و	آن	را	برای	زنی	ایده	آل	نگه	دارم،	چه	بسا	برای	خود	الهه	ی	عشق.

»خیلی	جوان	بودم	که	به	دانشگاهی	در	پایتخت	رفتم	که	عمه	ام	آن	جا	زندگی	می	کرد.	آن	وقت	ها	
قفسه	هایی	 به	هم	ریخته:	 و	 آشفته	 اندازه	 همان	 به	 همه	چیز	 می	مانست.	 فاوست	 دکتر	 اتاق	 به	 اتاقم	
اطلس	ها،	 بودم،	کره	ها،	 یهودی	در	سروانیکا۲۹	مفت		خریده	 از	داللی	 از	کتاب	هایی	که	 پر	 بزرگ	
تنگ	ها،	نقشه	ی	افالک،	اسکلت	حیوانات،	جمجمه	ها،	نیم	تنه	ی	بزرگ	مردان.	انگار	مفیستوفل	هر	

لحظه	مثل	دانشمندی	سرگردان	از	پشت	آتش	دان	سبز	بزرگ	ظاهر	می	شد.

»همه	چیز	را	درهم	برهم	بدون	هیچ	نظم	و	گزینشی	مطالعه	می	کردم:	شیمی،	کیمیاگری،	ادبیات،	
سروانتس،	 شکسپیر،	 گوته،	 شیلر،	 اسیان،	 ویرژیل،	 هومر،	 تاریخ؛	 و	 آناتومی	 حقوق،	 فلسفه،	 نجوم،	
ولتر،	مولیر،	قرآن،	کیهان،	خاطرات	کازانوا	را	خواندم.	هر	روز	گیج	تر،	خیال	باف	تر	و	فراشهوانی	تر	
می	شدم.	همیشه	یک	زن	زیبای	ایده	آل	را	تخیل	می	کردم،	زنی	که	گه	گاه	از	میان	مجلد	های	چرمی		
و	اسکلت	ها،	مثل	یک	بصیرت	جلویم	ظاهر	می	شد،	لمیده	بر	بستری	از	گل	های	سرخ،	و	کوپیدوها	
با	 گاه	 و	 می	شد،	 ظاهر	 گچی	 ونوس	 عبوس	 و	 سپید	 چهره	ی	 با	 المپی،	 آرایشی	 با	 گاه	 گرداگردش.	
مانند	کازابایکای	 قاقم	 با	حاشیه			ی	 لباسی	مخمل	 و	 آبی	خندان	 قهوه	ای،	چشمان	 پرپشت	 گیس	های	

عمه	ام.

»یک	روز	صبح	وقتی	آن	زن	با	تمام	جذبه	ی	خندانش	دوباره	از	مه	طالیی	تخیلم	برخاست،	رفتم	
تا	کنتس	سوبل	را	ببینم.	استقبالی	گرم	و	صمیمیانه	از	من	کرد	و	با	بوسه	ای	گرم	مرا	پذیرا	شد	که	
هوش	از	سرم	برد.	آن	موقع	باید	نزدیک	چهل	سال	می	داشت،	ولی	مثل	زن	هایی	که	خوب	به	خودشان	
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می	رسند،	همچنان	خواستنی	بود.	مثل	همیشه	کتی	با	حاشیه	ی	خز	به	تن	داشت.	این	بار	کتی	از	مخمل	
سبز	با	سمور	قهوه	ای.	اما	آن	سرسختی	که	باری	مجذوبم	کرده	بود،	هیچ	در	او	دیده	نمی	شد.	

»کاماًل	برعکس،	آن	قدر	نسبت	به	من	بی	رحمی	کمی	به	خرج	داد	که	بی	معطلی	گذاشت	او	را	
پرستش	کنم.

خوشحالم	 می	خواست	 دلش	 و	 شد،	 من	 فراشهوانی	 معصومیت	 و	 دیوانگی	 متوجه	 زود	 »خیلی	
کند.	من	ــ	من	واقعًا	به	اندازه	ی	خدایی	جوان	سعادتمند	بودم.	چه	کیفی	داشت	زانوزدن	در	برابر	
او	و	بوسیدن	دستانش،	دستانی	که	مرا	تازیانه	زده	بودند!	آه!	چه	دستان	محشری!	چه	زیبا،	ظریف،	
خوش	تراش	و	سفید،	با	چاله	های	بینظیر!	در	واقع	فقط	عاشق	دستانش	بودم.	با	آن	ها	بازی	می	کردم،	
می	گذاشتم	بلند	شوند	و	در	خز	تیره	فرو	روند،	آن	ها	را	جلوی	شعله	می	گرفتم	و	از	تماشایشان	سیر	

نمی	شدم.«

واندا	بی	اختیار	به	دستانش	نگاه	کرد؛	من	متوجه	شدم	و	خنده	ام	گرفت.	

»از	این	دو	مورد	درمی	یابید	که	چقدر	فراشهوانیت	بر	من	تسلط	داشت:	در	مورد	عمه	ام،	فقط	
عاشق	تازیانه	های	بی	رحمانه	ای	بودم	که	از	او	دریافت	می	کردم،	و	در	مورد	بازیگر	جوانی	که	حدود	
دو	سال	بعد	عاشقش	شدم،	فقط	شیفته	ی	نقش	هایی	بودم	که	او	بازی	می	کرد.	بعد	دلباخته	ی	زن	بسیار	
محترمی	شدم	که	نجابتی	دست	نیافتنی	برای	خود	جعل	کرده	بود	ولی	در	نهایت	به		خاطر	یک	یهودی	
ثروتمند	به	من	خیانت	کرد.	می	بینید،	حاال	به	شدت	از	آن	فضیلت	های	شاعرانه	و	احساساتی	متنفرم	
چون	زنی	مرا	فریب	داده	و	دست	انداخته	بود	که	به	سختگیرانه	ترین	اصول	و	ایده	آل	ترین	احساسات	
تظاهر	می	کرد.	شما	زنی	به	من	بدهید	که	آن	قدر	صداقت	دارد	که	بگوید:	من	یک	پومپادور۳۰،	یک	

لوکرتسیا	بورجا۳۱	هستم،	و	آن	وقت	او	را	خواهم	پرستید.«

واندا	بلند	شد	و	پنجره	را	باز	کرد.	

»شما	شگرد	عجیبی	در	برانگیختن	تخیل،	تهییج	تمام	اعصاب	و	تند	کردن	ضربان	دارید.	هاله	ای	
دور	رذیلت	ایجاد	می	کنید،	به	این	شرط	که	صادقانه	باشد.	ایده	آل	شما	یک	درباری	شجاع	و	نابغه	

است.	اوه!	شما	از	آن	مردهایید	که	می	توانند	زن	را	تا	آخرین	تاروپودش	فاسد		کنند!«

***
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نیمه	شب	ضربه	ای	روی	پنجره		ام	شنیدم؛	بلند	شدم،	پنجره	را	باز	کردم،	و	از	تعجب	خشکم	زد.	
بیرون	»ونوس	خزپوش«	ایستاده	بود،	درست	همان	طور	که	اولین	بار	بر	من	ظاهر	شده	بود.	

گفت،	»داستان	هایتان	مرا	تحریک	می	کنند؛	در	رختخواب	به	خود	می	پیچم	و	نمی	توانم	بخوابم.	
بیایید	و	کنار	من	باشید.«

»الساعه.«

وقتی	وارد	اتاق	واندا	شدم،	جلوی	شومینه	که	آتش	کوچکی	در	آن	روشن	کرده	بود،	خم	شده	بود.	

گفت،	»پاییز	دارد	می	آید،	هنوز	هیچ	نشده	شب	ها	واقعًا	سرد	شده	اند.	متأسفم	شاید	خوشتان	نیاید	
ولی	تا	اتاق	به	قدر	کافی	گرم	نشده	نمی	توانم	خزم	را	دربیاورم.«

او	را	 انداختم	و	 بازوانم	را	دورش	 بانو	ــ	«	 نیاید	ــ	شوخی	می	کنید!	ــ	می	دانید	که		 »خوشم	
بوسیدم.

»البته	که	می	دانم،	ولی	چطور	این	قدر	شیفته	ی	خز	شدید؟«

قوانین	 بر	طبق	 وانگهی،	 داشتم.	 بودم	چنین	کششی	 بچه	 وقتی	 از	 »مادرزادی	ست.	 دادم،	 جواب	
عمومی	و	طبیعی،	خز	تأثیری	تحریک	آمیز	روی	طبع	های	بسیار	حساس	دارد.	خز	محرکی	فیزیکی		ست	
که	خارش	عجیبی	ایجاد	می		کند	و	هیچ	گریزی	از	آن	نیست.	علم	اخیراً	رابطه	ی	الکتریسیته	با	گرما	
آدم	های	 حاره		 نواحی	 است.	 شده	 اشاره	 هم	 انسان	 ارگانیسم	 بر	 آن	ها	 تأثیر	 به	 و	 کرده	 اثبات	 را	
پرشروشورتری	تولید	می	کند،	و	جّو	گرم	تحریک	کننده	است.	درست	مثل	الکتریسیته.	تأثیر	جادویی	
و	مفید	گربه	ها	بر	آدم	های	بسیار	حساس	و	باهوش	از	همین	جا	ناشی	می	شود.	و	این	عالیجنابان	دم	بلند	
قلمرو	حیوانات،	این	باتری	های	الکتریکی	چشمک	زن	و	دلنشین،	مورد	عالقه	ی	محمد۳۲،	کاردینال	

ریشولیو۳۳،	کِربیون۳۴،	روسو۳۵	و	ویالند۳۶	بوده	اند.«

الکتریکی	 باتری	 نیست	جز	یک	گربه		ی	بزرگ،	یک	 واندا	گفت،	»پس	زن	خزپوش	چیزی	
شارژشده؟«

جواب	دادم،	»البته.	و	می	خواهم	توضیح	دهم	که	معنای	نمادین	خز	به	عنوان	نشانه	ی	قدرت	و	
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در	 انحصاری	 امتیازی	 به	عنوان	 را	 فرمان	فرما	خز	 اشراف	 و	 پادشاهان	 قدیم	ها	 آمد.	 از	کجا	 زیبایی	
پوشش		مجلل	خود	استفاده	می	کردند،	درست	مثل	نقاشان	بزرگ	که	آن	را	منحصراً	برای	ملکه	های	
زیبایی	شان	می	خواستند.	به	همین	خاطر	رافائل	قابی	دل	انگیزتر	از	خز	برای	پیچ	وخم	های	الهه	وار	بدن	

فورنارینا۳۷،	و	تیسیان	برای	بدن	گلگون	معشوقه		اش	پیدا	نکردند.«	

واندا	گفت،	»ممنون	از	درس	فاضالنه		ی	شهوت	انگیزتان.	ولی	هنوز	همه	چیز	را	به	من	نگفته	اید.	
خز	چیزی	کاماًل	منحصربه	فرد	را	برای	شما	تداعی	می	کند.«

گفتم،	»البته.	قباًل	گفتم	که	رنج	جذابیت	غریبی	نزد	من	دارد	و	هیچ	چیز	به	اندازه	ی	ظلم،	شقاوت	
و	خصوصًا	بی	وفایی	زنی	زیبا	شور	را	فوراً	در	من	شعله	ور	نمی	کند.	نمی	توانم	این	زن،	این	ایده	آل	عجیب	

را	که	حاصل	زیبا	شناسی	زشتی	ست،	این	جان	نرون۳۸	در	بدن	فرانی	را	بدون	خز	تصور	کنم.«

واندا	حرفم	را	برید،	»می	فهمم.	یک	ویژگی	سلطه	گرانه	و	با	ابهت	به	زن	می	دهد.«

»نه	فقط	این،«	ادامه	دادم،	»می	دانید	که	من	فراشهوانی		هستم،	که	همه	چیز	برایم	در	تخیل	ریشه	
دارد	و	از	آن	تغذیه	می	کند.	وقتی	حول	وحوش	ده	سالگی	افسانه	ی	شهیدان	به	دستم	رسید،	زود	بالغ	
با	دهشتی	که	در		واقع	شعف	بود	می	خواندم		که	شهیدان	 یادم	می	آید	 شدم	و	بیش	ازحد	هیجان	زده.	
چگونه	در	سیاه	چال	ها	روزشماری	می	کردند،	روی	کباب	پز	برشته	می	شدند،	بدن	شان	با	نیزه	سوراخ	
می	شد،	در	قیر	داغ	می	جوشیدند،	جلوی	حیوانات	درنده	انداخته	می	شدند،	به	صلیب	میخ	می	شدند	و	
از	وحشتناک	ترین	شکنجه	ها	با	لذت	رنج	می	کشیدند.	از	آن	موقع	رنج	و	شکنجه		ی	مهیب	در	نظرم	
لذت	بخش	شد،	خصوصًا	وقتی	به	دست	زنی	زیبا	وارد	می	آمد،	چون	برای	من	هر	آن	چه	شاعرانه	و	

شیطانی	بود	همیشه	در	زنان	جمع	شده	بود.	راستش	این	نزد	من	به	یک	آئین	تبدیل	شده	بود.

الهی	می	دانستم	چون	 را	 زیبایی	اش	 تنها	چیز	مقدس.	زن	و	 واقع	 بود،	در	 برایم	مقدس	 »شهوت	
مهم	ترین	رسالت	وجود	ــ	تکثیر	گونه	ها	ــ	بر	عهده	ی	اوست.	زن	در	نظرم	همچون	آیزیس۳۹	تجلی	
می	کند،	 رفتار	 بی	رحمانه	 مرد	 با	 طبیعت	 و	زن	همچون	 او،	 برده	ی	 و	 مرْد	کشیش	 و	 است	 طبیعت	
طبیعتی	که	وقتی	دیگر	به	چیزی	که	در	خدمت	او	بوده	احتیاجی	ندارد،	آن	را	دور	می	اندازد،	حال	

آن		که	بدرفتاری		و	کشته	شدن	به	دست	طبیعت	برای	مرد	سعادت	شهوانی	ا	ست.	
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»به	گونتر	شاه	غبطه	می	خوردم	که	شب	عروسی	اش	به	دست	برونهیلد	قدرتمند	غل	و	زنجیر	شد،	
همچنین	به	خنیاگر	بیچاره	ای		که	معشوقه	ی	هوسبازش	برای	او	پوست	گرگ		دوخت	تا	مثل	طعمه	
شکارش	کند.	به	ستیراد	شوالیه	رشک	می	بردم	که	دلیرزن	آمازونی،	شارکا،	او	را	در	جنگلی	نزدیکی	
پراگ	زیرکانه	به	دام	انداخت	و	به	قصر	دیوین	کشاند	و	پس	از	این	که	کمی	با	او	سرگرم	شد	زیر	

چرخ	شکنجه	خردش	کردــ«	

واندا	فریاد	زد،	»مشمئزکننده	است.	آرزو	می	کنم	به	دست	زنی	از	نژاد	وحشی	بیفتید.	در	پوست	
گرگ،	زیر	دندان	های	سگ	ها،	یا	زیر	چرخ	شکنجه،	شعر	و	شاعری	یادتان	می	رود.«

»واقعًا	این	طور	فکر	می	کنید؟	من	هرگز.«	

»حتمًا	عقل	از	سرتان	پریده	است.«

وحشتناک	ترین	 که	 می	خواندم	 را	 داستان	هایی	 حریصانه	 کنید.	 گوش	 را	 ادامه	اش	 ولی	 »شاید.	
شقاوت	ها	را	توصیف	می	کنند،	و	خصوصًا	عاشق	نگاره	ها	و	حکاکی	هایی	بودم	که	این	داستان	ها	را	به	
تصویر	می	کشیدند.	تمام	مستبدان	خون	خواری	که	تا	به	حال	بر	تخت	نشسته	اند،	مفتشانی	که	کافران	
و	 زیبا	 هوسران،	 تاریخ	 اوراق	 در	 که	 زنانی	 همه	ی	 کرده	اند،	 و	سالخی	 کباب	 داده		اند،	 شکنجه	 را	
خشن	توصیف	شده	اند،	مانند	لیبوسا۴۰،	لوکرتسیا	بورجا،	اگنس	مجاری۴۱،	ملکه	مارگوت۴۲،	ایزابو۴۳،	
سلطانه	روکسالنا۴۴،	همسران	سزارهای	روسی	در	قرن	اخیر	ــ	همه	شان	را	خزپوش	یا	در	جامه	هایی	

قاقم	دوخت	می	دیدم.«

واندا	گفت،	»و	به	همین	دلیل	خز	خیاالت	عجیب	و		غریب	در	شما	برمی	انگیزد،«	و	همزمان	
کت	خز	باشکوهش	را	عشوه	گرانه	دور	خودش	پیچید،	درحالی	که	سمور	سیاه	درخشان	چه	دلپذیر	
دور	سینه	و	بازوانش	جلوه	می	کرد.	»خب،	حاال	چه	احساسی	دارید،	پیشاپیش	زیر	چرخ	شکنجه	

نیمه	خرد	شده	اید؟«

چشمان	سبز	نافذش	با	رضایت	سخره		گرانه	ی	عجیبی	به	من	خیره	ماند.	سرشار	از	اشتیاق،	به	پایش	
افتادم	و	بازوانم	را	دورش	انداختم.	فریاد	زدم،	»بله	ــ	شما	محبوب	ترین	رویایم	را	که	دیرزمانی	در	

من	خفته	بود،	بیدار	کرده	اید.«
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دستش	را	روی	گردنم	گذاشت،	»و	چه	رویایی؟«

زیر	گرمای	آن	دست	کوچک،	زیر	نگاهش	که	از	میان	پلک	های	نیمه	باز	با	کنجکاوی	لطیفی	
زیبا	که	دوستش	 بودن،	زنی	 »برده	ی	یک	زن	 فراگرفت.	 بود،	مستی	شیرینی	مرا	 به	من	خیره	شده	

می	دارم،	که	می	پرستم!«

واندا	درحالی	که	می	خندید	حرفم	را	قطع	کرد،	»و	با	شما	بدرفتاری	می	کند!«

»بله،	که	مرا	به	زنجیر	می	کشد	و	تازیانه	می	زند،	مرا	لگدمال	می	کند	و	خود	را	به	مرد	دیگری	
عرضه	می	کند.«

»و	بعد	از	این	که	شما	را	از	حسادت	دیوانه	کرد	و	مجبورتان	کرد	با	رقیب	پیروزتان	رودررو	
شوید،	نخوتش	او	را	تا	آن	جا	پیش	می	برد	که	شما	را	به	رقیب	تان	پیشکش	کند	و	به	سبعیت	او	بسپارد.	

چراکه	نه؟	از	این	تابلوی	آخر	خوشتان	نمی	آید؟«

وحشت	زده	واندا	را	نگاه	کردم.

»دارید	از	رویاهای	من	فراتر	می	روید.«

گفت،	»بله،	ما	زنان	خالق			هستیم.	مراقب	باشید.	وقتی	ایده	آل	تان	را	پیدا	کردید،	شاید	به	سادگی	
بی	رحمانه	تر	از	آن	چه	انتظارش	را	داشتید	با	شما	رفتار	کند.

گفتم،	»می	ترسم	که	هنوز	هیچ	نشده	ایده	آلم	را	پیدا	کرده	باشم!«،	و	صورت	سوزانم	را	بر	دامنش	
فشردم.

واندا	گفت،	»قطعًا	من	نیستم	که؟«،	و	خزش	را	کنار	انداخت	و	خنده	زنان	دور	اتاق	قدم	برداشت.	
وقتی	از	پله	ها	پایین	می	رفتم	هنوز	داشت	می	خندید،	و	وقتی	در	حیاط	غرقه	در	فکر	شدم،	هنوز	زنگ	

خنده		ی	شرورانه	اش	به	گوش	می	رسید.

***
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امروز	وقتی	در	چمن	زار	همدیگر	را	دیدیم،	واندا	موذیانه	پرسید،	»پس	آیا	من	باید	تجسم	ایده	آل	
شما	باشم؟«

اول	جوابی	پیدا	نکردم.	در	درونم	متضاد	ترین	عواطف	به	جان	هم	افتاده	بودند.	در	این	فاصله،	
واندا	روی	یکی	از	نیمکت	های	سنگی	نشست	و	شروع	کرد	به	بازی	با	یک	گل.	

»خب	ــ	من	باید؟«

زانو	زدم	و	دست	هایش	را	گرفتم.

»یک	بار	دیگر	التماس	می	کنم،	همسرم	شوید،	همسر	درستکار	و	وفادارم؛	اگر	نمی	توانید،	ایده	آلم	
باشید،	اما	تمام	وکمال،	بدون	محدودیت،	بدون		مالیمت.«

واندا	بسیار	جدی	جواب	داد،	»می	دانید	که	حاضرم	بعد	از	یک	سال	ازدواج	را	بپذیرم	اگر	ثابت	
کنید	همان	مردی	هستید	که	دنبالش	می	گردم،	اما	فکر	می	کنم	بیش	تر	ممنونم	باشید	اگر	رویایتان	را	

برآورده	کنم.	خب،	کدام	را	ترجیح	می	دهید؟«

»فکر	می	کنم	هر	تخیلی	که	در	ذهن	دارم	در	سرشت	شما	هم	هست.«

»اشتباه	می	کنید.«

ادامه	دادم،	»به	گمانم	شما	لذت	می	برید	مردی	را	کاماًل	زیر	سلطه	بگیرید	و	شکنجه	اش	دهید	ــ«

سر	 هم	 »دیگر	خودم	 داد،	 ادامه	 رفت.	 فرو	 فکر	 به	 و	 شاید		ــ«	 یا	 ــ	 نه،	 »نه،	 زد،	 فریاد	 تند	
درنمی	آورم،	ولی	می	خواهم	اعترافی	بکنم.	شما	تخیلم	را	فاسد	کرده	اید	و	خونم	را	به		جوش	آورده	اید.	
از	چیزهایی	که	می	گویید	دارد	خوشم	می	آید.	شور	و	شوق	تان	هنگام	حرف	زدن	از	پومپادور،	کاترین	
دوم	و	دیگر	زنان	خودخواه،	سبک	سر	و	بی	رحم	مرا	از	خود		بی	خود	می		کند،	افسار	جانم	را	به	دست	
می	گیرد	و	ترغیبم	می	کند	مثل	این	زنان	باشم،	زنانی	که	به	رغم	تمام	پلیدی	شان،	در	طول	زندگی		خود	

برده	وار	پرستیده	شده	اند	و	هنوز	در	قبرهایشان	معجزه	می	کنند.

»آخر	از	من	مستبد	کوچکی	می	سازید،	یک	پومپادور	اهلی.«	
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سراسیمه	گفتم،	»خب	اگر	این		ذاتًا	در	شما		وجود	دارد،	پس	تسلیم	این	گرایش	ذاتی		شوید.	ولی	نه	
نصف	نیمه.	اگر	نمی	توانید	همسر	نجیب	و	وفادارم	باشید،	پس	یک	دیو	باشید.«

درمانده	و	آشفته	بودم،	کنار	زنی	زیبا	بودن	مثل	تب	به	جانم	افتاده	بود.	دیگر	یادم	نمی	آید	چه	
گفتم،	اما	به	یاد	دارم	پاهایش	را	بوسیدم،	و	در	آخر،	پایش	را	بلند	کردم	و	گذاشتم	روی	گردنم.	ولی	

او	تند	پایش	را	پس	کشید	و	تقریبًا	عصبانی	برخاست.

سریع،	با	صدایی	تیز	و	آمرانه	گفت،	»سورین،	اگر	عاشق	من		هستید،	دیگر	هرگز	با	من	درباره	ی	
این	چیزها	حرف	نزنید.	می	فهمید،	هرگز!	وگرنه	می	توانم	واقعًاــ«	لبخند	زد	و	دوباره	نشست.

نیمه	پریشان	گو	فریاد	زدم،	»کاماًل	جدی	می	گویم.	آن	قدر	دلبسته	ی	شما	هستم	که	حاضرم	هر	
رنجی	را	از	جانب	شما	به	جان	بخرم،	تا	بتوانم	تمام	زندگی	ام	کنارتان	باشم.«

»سورین،	یک	بار	دیگر	به	شما	هشدار	می	دهم.«

»هشدارتان	بی	فایده	است.	هر	کاری	می	خواهید	با	من	بکنید،	فقط	مرا	از	خود	نرانید.«

واندا	جواب	داد،	»سورین،	من	جوانم	و	سبکسر؛	خطرناک	است	که	خودتان	را	این	قدر	کامل	
در	اختیارم	بگذارید.	عاقبت،	اسباب	بازی	ام	می	شوید.	اگر	از	جنون	تان	سوء	استفاده	کردم،	چه	کسی	از	

شما	محافظت	خواهد	کرد؟«

»شخصیت	نجیب	تان.«

»قدرت	آدم	را	فاسد	می	کند.«

فریاد	زدم،	»پس	فاسد	باشید.	لگدمالم	کنید.«

واندا	بازوانش	را	دور	گردنم	انداخت،	در	چشمانم	نگاه	کرد	و	سرش	را	تکان	داد.

»متأسفم،	نمی	توانم،	ولی	به	خاطر	شما	سعی	می	کنم،	چون	دوستتان	دارم	سورین،	طوری	که	هیچ	
مردی	را	این	قدر	دوست	نداشته	ام.«

***
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امروز	ناگهان	شال	و	کالهش	را	برداشت،	و	مرا	با	خودش	به	خرید	برد.	آن	جا	شالق	ها	را	تماشا	
می	کرد،	شالق	های	بلند	با	دسته	ی	کوتاه،	که	برای	سگ	ها	استفاده	می	شوند.

فروشنده	گفت،	»این	ها	کارتان	را	راه	می	اندازند؟«

واندا،	با	نیم	نگاهی	به	من،	جواب	داد،	»نه،	خیلی	کوچک	اند.	بزرگش	را	می	خواهم	ــ«

فروشنده	نظر	داد،	»برای	یک	سگ	بوکسور؟«

جواب	داد،	»بله،	از	آن	نوع	که	در	روسیه	برای	بردگان	چموش	به	کار	می	رود.«

گشت	و	آخر	شالقی	را	انتخاب	کرد	که	با	دیدنش	حس	عجیبی	به	درونم	خزید.

واندا	گفت،	»فعاًل	خداحافظ	سورین.	خریدهای	دیگری	هم	دارم،	ولی	شما	نمی	توانید	همراهم	
بیایید.«

خداحافظی	کردم	و	پیاده		رفتم.	در	راه	برگشت،	واندا	را	دیدم	که	از	مغازه	ی	خزفروشی	بیرون	
می	آمد.	دست	تکان	داد.

خوشحال	شروع	کرد،	»خوب	که	فکر	می	کنم،	می	بینم	هرگز	پنهان	نکرده	ام	که	شخصیت	جدی	
و	رویایی	شما	چقدر	افسونم	می	کند.	بی	شک	تحریک	می	شوم	وقتی	این	مرد	جدی	را	کاماًل	تحت	
سلطه	ام	می	بینم	که	قالب	تهی	کرده	و	به	پایم	افتاده	است	ــ	ولی	آیا	این	تحریک	دوام	خواهد	داشت؟	
زنی	دلداده	ی	مردی	ست،	ولی	با	او	مثل	برده	رفتار	می	کند،	و	عاقبت	هم	لگدی	نثارش	می	کند	و	او	را	

به	گوشه	ای	پرت	می	کند.«

جواب	دادم،	»خب،	پس	هروقت	از	من	خسته	شدید،	مرا	لگد	بزنید.	می	خواهم	برده	ی	شما	باشم.«

واندا	بعد	از	این	که	چند	قدم	جلوتر	رفت	گفت،	»نیروهای	خطرناکی	درونم	در	کمین		اند.	شما	
بیدارشان	می	کنید،	و	این	به	نفع	تان	نیست.	می	دانید	چگونه	لذت	جویی،	بی	رحمی	و	هوس	رانی	را	با	
رنگ	هایی	بسیار	اغواگر	به	تصویر	بکشید.	نظرتان	چیست	امتحانش	کنم،	و	با	شما	شروع	کنم،	مثل	
دیونیزوس	که	مخترع	گاوآهن	را	در	اختراع	خودش	کباب	کرد	تا	ببیند	شیون	ها	و	ناله	هایش	واقعًا	
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شبیه	نعره	ی	گاو	نر	هستند	یا	نه.

»چه	بسا	یک	دیونیزوس	زن	باشم	نه؟«

فریاد	زدم،	»باشید،	و	رویاهایم	برآورده	خواهند	شد.	من	به	خاطر	بهتر	یا	بدتر	به	شما	تعلق	دارم،	
انتخاب	با	شماست.	سرنوشت	پنهان	درون	سینه	ام		مرا	به	پیش	می	راند	ــ	دیوآسا	ــ	بی	امان.«

معشوق عزیزم!

را  تو  بعد  به  از آن  و  تا پس فردا عصر،  ببینمت،  فردا  یا  امروز  نمی خواهم 
به عنوان برده ام خواهم پذیرفت.

معشوقه   ات

    واندا

زیر	»به	عنوان	برده	ام«	خط	کشیده	شده	بود.	یادداشت	را	که	صبح	زود	به	دستم	رسید	دوباره	
خواندم.	آن	موقع	خرم	پاالن	داشت،	یک	دانشمند	واقعی	که	در	کوه	ها	می	راند	به	امید	این	که	شور	و	

شوقش	را	در	طبیعت	شگفت	انگیز	کارپاتی	فرونشاند.

برگشته	ام،	خسته،	گرسنه،	تشنه،	و	مهم	تر	از	همه،	عاشق.	سریع	لباس	هایم	را	عوض	می	کنم،	و	
چند	لحظه	بعد	در	خانه	اش	را	می	زنم.

»بیا	تو!«

بدنش	 از	 نور	 دارد	که	همچون	 تن	 به	 پیراهن	سفید	ساتن	 ایستاده،	و	 اتاق	 وارد	می	شوم.	وسط	
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جاری	ست،	و	رویش	کازابایکای	سرخی	با	حاشیه		ی	قاقم	باشکوه	و	مجلل.	روی	موهای	پودرزده	و	
برف		گونش	نیم	تاجی	از	الماس	گذاشته،	بازوانش	را	روی	سینه	اش	گره	کرده	و	ابروانش	را	در	هم	

	کشیده	است.

به	سویش	می	دوم	»واندا!«،	و	می	خواهم	بازوانم	را	دورش	بیاندازم	و	او	را	ببوسم؛	یک	گام	عقب	
می	رود	و	سرتاپا	براندازم	می	کند.

»برده	!«

»بانو!«	زانو	زدم	و	لبه	ی	پیراهنش	را	بوسیدم.	

»خوب	است.«

»اوه،	چقدر	زیبایی!«

رفت	جلوی	آینه،	و	با	رضایتی	مغرورانه		خودش	را	نگاه	کرد،	»از	من	خوش	ات	می	آید؟«

»دارم	دیوانه	می	شوم!«

سخره	گرانه	لب	پایینش	را	ورچید	و	از	پشت	پلک	های	نیمه	بازش	با	تحقیر	نگاهم	کرد.

»شالق	را	به	دست	من	بده.«

دور	و	بر	را	نگاه	کردم.	

فریاد	زد،	»نه،	همان	طور	زانو	بزن!«	طرف	شومینه	رفت،	و	درحالی	که	به	من	پوزخند	می	زد،	
شالق	را	از	پیش	بخاری	برداشت	و	طوری	در	هوا	تکانش	داد	که	سوت	کشید،	بعد		آرام	آستین	کت	

خزش	را	باال	زد.	

فریاد	زدم،	»زن	شگفت	انگیز!«

»ساکت	شو،	برده!«	ناگهان	ابرو	گره	کرد،	قیافه	ای	وحشی	به	خود	گرفت	و	مرا	شالق	زد.	با	
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این	حال،	لحظه	ای	بعد	بازوانش	را	نرم	دور	گردنم	انداخت،	و	دلسوزانه	رویم	خم	شد.	نیمی	شرمگین	
و	نیمی	ترسان	پرسید،	»آسیب	دیدی؟«

جواب	دادم،	»نه!	تازه	اگر	هم	دیده	باشم،	دردی	که	از	جانب	تو	می	آید	لذت	بخش	است.	اگر	
لذت	می	بری،	باز	هم	بزن.«

»ولی	لذت		نمی	برم.«

دوباره	آن	مستی	عجیب	مرا	فراگرفت.

التماس	کردم،	»شالقم	بزن،	بی	رحمانه	شالقم	بزن.«

واندا	شالق	را	تاب	داد	و	دو	بار	بر	من	فرود	آورد.	»حاال	بس	ا	ست؟«

»نه.«

»جداً	نه؟«

»تمنا	می	کنم	مرا	تازیانه	بزن،	کیف	می	کنم.«

جواب	داد،	»بله،	چون	خوب	می	دانی	که	جدی	نیست،	چون	دلش	را	ندارم	به	تو	آسیب	بزنم.	
حالم	از	این	مسخره	بازی	به	هم	می	خورد.	اگر	واقعًا	زنی	بودم	که	بردگانش	را	شالق	می	زند،	آن	وقت	

هول	برت	می	داشت.«	

جواب	دادم،	»نه،	واندا،	تو	را	بیش	تر	از	خودم	دوست	دارم؛	مرگ	و	زندگی	ام	را	فدایت	می	کنم.	
جداً	می	توانی	هر	کاری	می	خواهی	با	من	بکنی،	هرچه	هوس	می	کنی.«

»سورین!«

فریاد	زدم،	»زیر	پایت	له	ام	کن،«	و	خود	را	جلویش	روی	زمین	انداختم.

واندا	بی	صبرانه	گفت،	»از	تمام	این	نقش	بازی	متنفرم.«



زخ
ما

خرـ
زا

60

»پس	جداً	با	من	بدرفتاری	کن.«

مکثی	مرموز.

واندا	از	سر	گرفت،	»سورین،	برای	آخرین	بار	به	تو	اخطار	می	دهم.«

با	نگاهی	رو	به	باال	التماس	کردم،	»اگر	مرا	عاشقی،	با	من	بی	رحم	باش.«

واندا	تکرار	کرد،	»اگر	تو	را	عاشقم؟	ــ	بسیار	خب!«	یک	قدم	عقب	رفت	و	با	لبخند	تلخی	
نگاهم	کرد.	»پس	برده		ام	باش،	و	دریاب	که	سپردن	خود	به	دست	های	یک	زن	یعنی	چه.«	و	همزمان	

لگدی	نثارم	کرد.

»چطور	است	برده	؟«

بعد	شالق	را	در	هوا	چرخاند.	

»برخیز!«

داشتم	بلند	می	شدم.

دستور	داد،	»این	طور	نه،	بر	زانوانت.«

اطاعت	کردم،	و	شروع	کرد	به	تازیانه	زدن.

و	 می	درید	 را	 گوشتم	 ضربه	 هر	 آمدند.	 فرود	 بازوانم	 و	 پشت	 بر	 محکم	 و	 سریع	 ضربه	ها	
می	سوزاند،	اما	از	دردها	کیف	می	کردم.	چون	از	جانب	زنی	می	آمدند	که	او	را	می	پرستیدم	و	حاضر	

بودم	به	خاطرش	هرآینه	از	زندگی	ام	دست	بکشم.	

بازایستاد	و	گفت،	»تازه	دارد	خوشم	می	آید،	اما	فعاًل	بس	است	ولی	از	روی	شیطنت		کنجکاوم	
ببینم	تا	کجا	قوت	داری.	حظ	بی	رحمانه	ای	می	برم	از	این	که	می	لرزی	و	زیر	تازیانه	ام	به	خود	می	پیچی،	
و	سرآخر	از	شنیدن	ناله	ها	و	شیون	هایت	کیف	می		کنم؛	می	خواهم	بی		هیچ	دلسوزی	آن	قدر	به	شالق	زدن	
ادامه	دهم	تا	طلب	رحم	کنی،	و	سنگدالنه	آن	قدر	تازیانه	بزنم	تا	از	حال	بروی.	تو	نیروهای	خطرناکی	
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را	در	وجود	من	بیدار	کرده	ای.	ولی	اکنون	بلند	شو.«

دستش	را	گرفتم	و	روی	لب	هایم	فشردم.	

»چه	وقاحتی!«

با	پایش	پرتم	کرد	کنار.

»از	جلوی	چشمم	دور	شو،	ای	برده	!«

***

پس	از	شبی	پرتب	وتاب	و	مملو	از	رویاهای	آشفته	بیدار	شدم.	هنوز	سپیده	دم	سر	نزده	بود.	
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از	آن	چه	در	حافظه	ام	چرخ	می	زد	چقدرش	حقیقی	بود؛	چه	تجربه	ای	داشتم	و	چه	رویایی؟	شالق	
خورده	بودم	ــ	این	قطعی	بود.	هنوز	هم	می	توانم	هر	ضربه	را	احساس	کنم	و	تازیانه	های	سوزان	روی	

تنم	را	بشمارم.	و	او	بود	که	مرا	شالق	می	زد.	بله،	حاال	همه	چیز	را	می	دانم.	

رویایم	به	حقیقت	پیوسته	است.	چه	حسی		دارم؟	از	تحقق	رویایم	سرخورده	شده		ام؟	

نه،	فقط	کمی	خسته	ام،	ولی	بی	رحمی	اش	مرا	به	وجد	آورده	است.	آه،	چقدر	او	را	دوست	دارم،	
او،	جانسپاری	 به	 احساسم	 از	 قدری	 نمی	تواند	 هیچ	یک	 این	ها	 که	 افسوس	 او	هستم!	 عاشق	 چقدر	

تمام	و	کمالم	به	او	را	بیان	کند.	چه	سعادتی	ست	برده	ی	او	بودن!

***

جلو	 دوستانه	 را	 دستش	 و	 می	ایستد،	 درگاه	 در	 می	روم.	 باال	 عجله	 با	 می	زند.	 صدایم	 ایوان	 از	
می	آورد.	درحالی	که	می	گوید	»از	خود	خجالت	می	کشم«،	او	را	در	آغوش	می	گیرم	و	او	سرش	را	

روی	سینه	ام	می	فشارد.

»چرا؟«

با	صدایی	لرزان	گفت،	»سعی	کن	صحنه	ی	زشت	دیروز	را	فراموش	کنی.	من	تخیل	جنون	آمیزت	
بداریم،	و	ظرف	یک	سال	 را	دوست	 باشیم	و	همدیگر	 شاد	 و	 منطقی	 بیا	 برآورده	کردم،	حاال	 را	

همسرت	خواهم	شد.«

با	تعجب	گفتم،	»تو	بانو	ی	منی،	و	من	برده	ی	تو!«

واندا	حرفم	را	قطع	کرد،	»دیگر	حتی	یک	کلمه	حرف	بردگی،	بی	رحمی	یا	شالق	را	نزن.	تنها	
لطفی	که	به		تو	خواهم	کرد	این	است	که	کت	خزم	را	بپوشم؛	بیا	کمکم	کن	بپوشمش.«

***
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ضرب	 کرده،	 رها	 را	 تیرش	 تازه	 و	 ایستاده	 رویش	 که	 کوپیدویی	 با	 برنزی	 کوچک	 ساعت	
نیمه	شب	را	زد.	

بلند	شدم	و	خواستم	بروم.

واندا	خاموش	ماند،	اما	مرا	در	آغوش	گرفت	و	به	سمت	کاناپه	عقب	کشاند.	از	نو	شروع	کرد	
به	بوسیدنم،	و	این	زبان	صامت	چیزی	قابل		فهم	و	و	قانع	کننده	در	خود	داشت	ــ

این	جانسپاری	پرتمنا	تمام	وجود	 و	حتی	بیش	از	آن	چه	جرئت	فهمیدنش	را	داشتم	گویا	بود.	
واندا	را	فراگرفت،	و	چه	لطافت	شهوت	انگیزی	در	چشمان	نیمه	باز	گرگ	ومیش	اش	بود،	در	موج	
سرخ	موهایش	که	زیر	پودر	سفید	می	درخشید،	در	ساتن	سرخ	و	سفیدی	که	با	هر	حرکت	او	موج	

برمی	داشت،	و	پوست	پف	دار	قاقم	کازابایکایی	که	سبکسرانه	در	آن	آرمیده	بود.	

من	من	کردم،	»خواهش	می	کنم،	ولی	عصبانی	خواهی	شد.«

نجوا	کرد،	»هر	چه	می	خواهی	بر	سرم	بیاور.«

»خب،	پس	تازیانه		بزن،	وگرنه	دیوانه	می	شوم!«

واندا	پرخاش	کرد،	»مگر	نگفتم	دیگر	حرفش	را	هم	نزن؟	تو	اصالح	شدنی	نیستی.«

»آه،	من	بدجور	عاشق	ام.«	به	زانو	افتاده	بودم	و	صورت	سوزانم	را	روی	دامنش	می	فشردم.	

و	 دیوآسا	 شهوانیتی	 صرفًا	 تو	 جنون	 که	 دارم	 باور	 »واقعًا	 گفت،	 و	 رفت	 فرو	 فکر	 به	 واندا	
سیراب	نشده	است.	طبیعی		نبودن		ما	چنین	بیماری	هایی	به	وجود	می	آورد.	اگر	نجابت	کم	تری		داشتی،	

کاماًل	عاقل	می	بودی.«

خز	 در	 و	 فرو		رفت	 موهایش	 در	 دست	هایم	 بیاور.«	 عقل	 سر	 مرا	 پس	 »خب	 کردم،	 زمزمه	
درخشنده	ای	که	چون	موجی	مهتابی	روی	سینه	اش	باال	و	پایین	می	رفت	و	تمام	حواسم	را	پرت	می	کرد.	

با	 می	خواست	 انگار	 که	 بوسید	 مرا	 بی	رحمانه	 و	 وحشیانه	 چنان	 او	 نه،	 ــ	 بوسیدم	 را	 او	 و	
بوسه	هایش	مرا	بکشد.	من	هذیانی	بودم	و	دیرزمانی	عقل	از	کف	داده،	و	حاال	دیگر	نای	نفس		کشیدن	
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نداشتم.	سعی	می	کردم	خودم	را	خالص	کنم.	

واندا	پرسید،	»چه	شده؟«

»خیلی	رنج	می	کشم.«

»رنج	می	کشی	ــ«	و	ناگهان	خنده	ی	بلند	خبیثانه	ای	سر	داد.

ناله		کردم،	»هر	قدر	می	خواهی	بخند!	هیچ	نمی	دانی	ــ«

ناگهان	به	شدت	جدی	شد.	سرم	را	با	دستانش	بلند	کرد	و	محکم	طرف	سینه	اش	کشاند.

من	من	کردم،	»واندا!«

گفت،	»البته،	تو	از	رنج	کشیدن	لذت	می	بری،«	و	دوباره	زد	زیر	خنده،	»ولی	صبر	کن،	خیلی	زود	
تو	را	سر	عقل	می	آورم.«

فریاد	زدم،	»نه،	دیگر	نمی	خواهم	بپرسم	که	تا	ابد	از	آن	من	خواهی	بود	یا	فقط	به	یک	آن	چنین	
سعادتی	نصیبم	می	شود.	می	خواهم	از	خوشبختی	ام	لذت	ببرم.	اکنون	از	آن	منی	و	ترجیح	می	دهم	تو	را	

از	دست	بدهم	تا	این	که	هرگز	به	دستت	نیاورم.«

گفت،	»حاال	سر	عقل	آمدی«	و	دوباره	مرا	با	لب	های	کشنده	اش	بوسید،	و	من	پوست	قاقم	و	لباس	
توری	را	کنار	زدم	و	سینه	ی	عریانش	روی	سینه	ام	زبانه	کشید.

بعد	از	هوش	رفتم	ــ	

اولین	چیزی	که	به	خاطر	دارم	لحظه	ای		ست	که	دیدم	خون	از	دستم	می	چکید،	و	او	با	بی	عاطفگی	
پرسید،	»خراشم	دادی؟«

»نه،	فکر	کنم	گزیدمت.«

***
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به	 متفاوتی	 تازه	شکل	 به	محض	ورود	شخصی	 رابطه	ای	در	زندگی	 واقعًا	عجیب	است	که	هر	
خود	می	گیرد.

روزهای	شگفت	انگیزی	را	با	هم	گذراندیم،	به	کوه	و	دریاچه	رفتیم،	با	هم	کتاب	خواندیم	و	من	
پرتره	ی	واندا	را	تمام	کردم.	و	چقدر	عاشق	هم	بودیم،	و	چه	تابان	بود	صورت	جذابش!

بعد	یکی	از	دوستانش	می	آید،	زنی	مطلقه،	کمی	بزرگ	تر،	باتجربه	تر	و	کم	وسواس	تر	از	واندا،	و	
هنوز	هیچ	نشده	تأثیر	حضورش	را	از	هر	جهت	محسوس	کرده	است.

واندا	اخم	می	کند	و	به	من	بی	صبری	نشان	می	دهد.

یعنی	دیگر	دوستم	ندارد؟

***

حدود	دو	هفته	است	که	این	قید	تحمل	ناپذیر	سربارمان	شده.	دوستش	پیش	او	مانده	است	و	ما	
دیگر	اصاًل	با	هم	تنها	نیستیم.	حلقه	ای	از	نجیب	زادگان	بر	گرد	این	دو	زن	جوان	جمع	می	شوند.	با	
جدیت	و	خوی	سودایی	ام	نقش	احمقانه	ی	یک	عاشق	را	بازی	می	کنم.	واندا	با	من	مثل	غریبه	ها	رفتار	

می	کند.

این	کار	را	می	کرد،	و	 به		عمد	 واندا	پشت	سرم	آمد.	دیدم	که	 قدم	می	زدم،	 امروز	وقتی	داشتم	
خوشحال	شدم.	اما	به	من	چه	گفت؟

»دوستم	نمی	فهمد	چطور	می	توانم	عاشق	تو	باشم.	به		نظرش	نه	خیلی	زیبایی	نه	جذابیت	خاصی	
از	 می	گوید،	 پایتخت	 در	 و	سبکسرانه	 زندگی	جذاب	 از	 من	 به	 از	شب	 پاسی	 تا	 از	صبح	 و	 داری،	
امتیازاتی	حرف	می	زند	که	می	توانم	آن	جا	داشته	باشم،	همتایان	خیلی	خوبی	که	می	توانم	آن	جا	پیدا	
کنم	و	هواخواهان	زیبا	و	شریفی	که	می	توانم	به	بند	بکشم.	اما	این	ها	به	چه	درد	می	خورد	وقتی	عاشق	

تو			هستم.«

یک	آن	نفسم	بند	آمد،	بعد	گفتم،	»اصاًل	نمی	خواهم	جلوی	خوشبختی	ات	را	بگیرم	واندا.	از	من	
چشم	پوشی	کن.«	بعد	کالهم		را	از	سر	برداشتم	و	گذاشتم	برود.	با	تعجب	نگاهم	کرد،	ولی	کلمه	ای	
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بر	زبان	نیاورد.	

اما	وقتی	تصادفًا	در	راه	برگشت	دوباره	به	او	نزدیک		شدم،	یواشکی	دستم	را	فشار	داد.	نگاهش	
آن	قدر	گرم	و	نیکو	بود	که	یکباره	تمام	رنج	های	این	روزها	فراموش	شدند	و	تمام	زخم	ها	التیام	یافتند.

حاال	دوباره	می	دانم	چقدر	شیفته	ای	او	هستم.	

***
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واندا	امروز	به	من	گفت،	»دوستم	از	تو	شکایت	کرده	است.«

»شاید	احساس	کرده	که	از	او	متنفرم.«

گوشم	را	با	دو	دستش	گرفت	و	گفت،	»ولی	چرا	از	او	متنفری،	دیوانه	ی	کوچولو؟«

گفتم،	»چون	ریاکار	است.	من	فقط	به	زنی	احترام	می	گذارم	که	واقعًا	درستکار	است	یا	علنًا	
به	خاطر	لذت	زندگی	می	کند.«

واندا	به	شوخی	ادامه	داد،	»مثل	من،	ولی	می	بینی،	کوچولوی	من،	یک	زن	فقط	در	موارد	نادر	
می	تواند	این	گونه	باشد.	او	نه	می	تواند	سرخوشانه	هوس	رانی	کند،	نه	از	نظر	روحی	به	اندازه	ی	مرد	
آزاد	باشد؛	عشق	او	همیشه	مخلوطی	از	وابستگی	شهوانی	و	روحی	ست.	قلبش	آرزو	دارد	مردی	را	تا	
ابد	به	زنجیر	بکشد،	درحالی	که	خودش	دستخوش	تغییر	می	شود.	و	به	همین	خاطر	معمواًل	خالف	
میلش،	یک	دوگانگی،	یک	مشت	دروغ	و	فریب	به	رفتارش،		به	وجودش	وارد	می	شود	و	شخصیتش	

را	فاسد	می	کند.«

گفتم،	»قطعًا	همین	طور	است،	آن	خصلت	متعالی	که	زن	می		خواهد	به	عشق	تحمیل	کند	او	را	به	
فریب	سوق	می	دهدــ«

حرفم	را	قطع	کرد،	»ولی	همه	همین	را	می	خواهند.	فقط	به	این	زن	نگاه	کن.	او	شوهر	و	عاشقی	
در	لمبرگ	دارد	و	این	جا	هم	هواخواه	تازه	ای	پیدا	کرده	است.	او	هر	سه	ی	آن	ها	را	فریب	می	دهد	و	

هنوز	مورد	احترام	همه	است.«

رفتار	 تو	مثل	کاال	 با	 بازی	کند.	چرا	 این	 را	وارد	 تو	 نباید	 او	 ندارد	ولی	 اهمیتی	 »برایم	 گفتم،	
می	کند؟«

از	 که	 دارد	 را	 تمایل	 و	 غریزه	 این	 زنی	 هر	 نه؟	 که	 »چرا	 کرد،	 قطع	 را	 سریع	حرفم	 زیبا	 زن	
جذابیت	هایش	استفاده	کند،	و	عرضه	ی	خود	بی	عشق	و	بی	لذت	مزایای	زیادی	دارد،	زن	با	این	کار	

خونسرد	می	ماند	و	می	تواند	منفعت	ببرد.«

»واندا،	می	خواهی	بگویی؟«
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جواب	داد،	»چراکه	نه؟	می	دانی	چه	می	خواهم	بگویم:	هرگز	از	زنی	که	عاشقش	هستی	خاطر	
که	 آن	طور	 نه	 زن	ها	 است.	 خطرناک	 می	کنی	 فکر	 آن	چه	 از	 بیش	 زن	 طبیعت	 چون	 نباش،	 جمع	
هواخواهان	و	مدافعان	شان	فکر	می	کنند	خوب		اند،	و	نه	آن	طور	که	دشمنان	شان	می	گویند	بد.	شخصیت	
زن	در	بی	شخصیتی	او	ست.	بهترین	زن	لحظه	لحظه	در	منجالب	فرو	می	رود،	و	بدترین	زن	بر	خالف	
انتظار	به	اعمال	خوب	و	بزرگ	ارتقاء	می	یابد	و	کسانی	که	از	او	متنفر	بودند	را	شرمسار	می	کند.	
هیچ	زنی	خیلی	خوب	یا	خیلی	بد	نیست	طوری		که	هر	لحظه	توأمان	به	شیطانی	ترین	و	الهی	ترین،	
کثیف	ترین	و	ناب	ترین	افکار،	احساسات	و	اعمال	توانا	باشد.	با	وجود	تمام	پیشرفت	های	تمدن،	زن	
باقی	مانده	است.	زن	سرشت	یک	وحشی	را	دارد	که	 دقیقًا	همان	گونه	که	از	طبیعت	پدید	آمده،	
بسته	به	انگیزه	ای	که	در	آن	لحظه	بر	او	مسلط	می	شود،	وفادار	یا	بی	وفا،	بزرگوار	یا	بی	رحم	می	شود.	
تربیت	جدی	و	عمیق	همیشه	شخصیت	اخالقی	به		وجود	آورده	است.	به	همین	خاطر،	مرد	هر	قدر	
هم	خودخواه	باشد،	همیشه	از	اصو	ل	پیروی	می	کند،	حال	آن	که	زن	تابع	هیچ	چیز	جز	انگیزه		هایش	

نیست.	هرگز	این	را	فراموش	نکن	و	از	زنی	که	عاشقش		هستی	هیچ	خاطرجمع	نباش.«

***
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دوستش	رفته	است.	باالخره	یک	روز	عصر	دوباره	با	او	تنها	شدم.	انگار	واندا	تمام	عشقی	که	از	
من	دریغ	می	کرد	را	برای	این	عصر	بی	نظیر	کنار	گذاشته	بود؛	تا	به	حال	او	را	این	قدر	مهربان،	صمیمی	

و	پرلطف	ندید	ه		بودم.

چه	سعادتی	ست	چسبیدن	به	لب	هایش،	مردن	در	آغوشش!	و	بعد	کاماًل	آرام	و	بی	دریغ،	سرش	
روی	سینه	ام	آرام	گرفت،	و	چشم	هایمان	سرمست	از	سعادت	در	یکدیگر	غرق	شدند.	

هنوز	نمی	توانم	باور	کنم،	نمی	توانم	دریابم	که	این	زن	از	آن	من	است،	تمامًا	از	آن	من.

واندا	بی	حرکت،	بی	آن	که	حتی	چشم	باز	کند،	انگار	خواب	باشد،	شروع	کرد،	»در	یک	مورد	
حق	با	اوست.«

»با	کی؟«

ساکت	ماند.

»با	دوستت؟«

سر	تکان	داد،	»بله،	حق	با	اوست،	تو	مرد	نیستی،	تو	رویابینی،	ستاینده	ای	افسون	گر،	و	بی	شک	
برده	ای	بی	قیمت،	اما	نمی	توانم	تصور	کنم	همسرم	باشی.«

یکه	خوردم.

»چه	شده؟	می	لرزی؟«

جواب	دادم،	»از	این	فکر	که	تو	را	آسان	از	دست	بدهم.«

جواب	داد،	»خب،	به	همین	خاطر	کم	تر	شادی؟	از	لذت	هایت	محروم	می	شوی	اگر	بدانی	که	قبل	
از	تو	به	مرد	دیگری	تعلق	داشته	ام	و	بعد	از	تو	از	آن	مرد	دیگری	خواهم	بود،	و	کم	تر	لذت	می	بری	

اگر	همزمان	کس	دیگری	را	هم	خرسند	کنم؟«
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»واندا!«

ادامه	داد،	»می	بینی،	این	می	تواند	یک	راه	حل	باشد.	هرگز	نمی	خواهی	مرا	از	دست	بدهی،	من	به	
تو	اهمیت	می	دهم،	و	آن	قدر	ذهن	جذابی	داری	که	دوست	دارم	تا	ابد	با	تو	زندگی	کنم	اگر	عالوه	

بر	تو	بتوانم	ــ«

فریاد	زدم،	»چه	فکر		وحشتناکی!	مرا	می	ترسانی.«

»و	حاال	کم	تر	دوستم	داری؟«

»کاماًل	برعکس.«

واندا	به	بازوی	خودش	تکیه	داد	و	برخاست.	

گفت،	»فکر	می	کنم	اگر	زن	می	خواهد	مرد	را	همیشه	در	اختیار	داشته	باشد،	نباید	به	او	وفادار	
باشد.	کدام	زن	پاکدامن	تا	به	حال	به	اندازه	ی	یک	فاحشه	ی	درباری	ستایش	شده	است؟«

»بی	وفایی	زن	قطعًا	محرکی	دردناک	است،	حّظی	بی	حدوحصر.«

واندا	فوراً	پرسید،	»برای	تو	نیز	چنین	است؟«

»برای	من	نیز.«

واندا	با	تمسخر	گفت،	»و	اگر	قرار	باشد	این	لذت	را	به	تو	بدهم	ــ«

جواب	دادم،	»آن		وقت	از	دردهای	بسیاری	رنج	خواهم	کشید،	ولی	بیش	تر	دوستت	خواهم	داشت.	
اما	تو	هرگز	مرا	فریب	نخواهی	داد،	تو	با	عظمت	دیوآسایت	به	من	خواهی	گفت:	فقط	تو	را	دوست	

خواهم	داشت،	ولی	من	از	هر	کسی	خوشم	بیاید،	او	را	خوشنود	می	کنم.«

واندا	سر	تکان	داد.	»من	از	فریب	بدم	می	آید،	من	آدم	صاف	و	صادقی		هستم،	اما	مردی	را	نشانم	
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بده	که	زیر	بار	حقیقت	از	پا	درنمی	آید.	اگر	به	تو	می	گفتم:	این	زندگی	شهوانی	سرخوشانه	،	این	الحاد،	
ایده	آل	من	است،	توان	تحملش	را		داشتی؟«

»البته.	حاضرم	هر	چیزی	را	تاب	آورم	اما	تو	را	از	دست	ندهم.	می	توانم	احساس		کنم	که	چندان	
برایت	معنا	ندارم.«

»ولی	سورین	ــ«

گفتم،	»همین	طور	است،	و	دقیقًا	به	همین	دلیل	ــ«

»به	همین	دلیل	می	خواهی	ــ«	رندانه	پوزخند	زد،	»ــ		درست	حدس	زدم؟«	

فریاد	زدم،	»برده	ی	تو	باشم!	دارایی	مطلق	تو	باشم،		تا	بتوانی	هر	چه	خوش	داری	بر	سرم	آوری	و	
بدین	سان	هرگز	باری	بر	دوش	ات	نباشم.	وقتی	زندگی	را	با	تمام	سرشاری	اش	می	نوشی،	وقتی	پیرامونت	
را	عیش	و	تجمل	فراگرفته	و	از	شادمانی	سرخوشانه	و	عشق	المپی	بهره	مندی،	آن		وقت	می	خواهم	به	

تو	خدمت		کنم،	کفش	هایت	را	پایت	کنم	و	درآورم.«

واندا	جواب	داد،	»چندان	هم	بی	راه	نمی	گویی،	چون	فقط	به	عنوان	برده	ام	می	توانی	عشق	من	به	
دیگران	را	تاب	آوری.	و	تازه،	بدون	بردگی	نمی	شود	به	آزادی	لذت	در	جهان	باستان	فکر	کرد.	وقتی	
می	بینی	دیگران	در	برابرت	زانو	زده	اند	و	به	خود	می	لرزند،	حتمًا	باید	احساس	خدایی	کنی.	من	برده	

می	خواهم،	می	شنوی،	سورین؟«

»مگر	برده		ات	نیستم؟«

واندا	دستم	را	گرفت	و	هیجان	زده		گفت،	»حاال	گوش	کن.	می	خواهم	تا	وقتی	عاشقت	هستم،	از	
آن	تو	باشم.«

»یک	ماه؟«
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»شاید	حتی	دو	ماه.«

»و	بعد؟«

»بعد	برده		ام	می	شوی.«

»و	تو؟«

»من؟	دانی	و	پرسی؟	من	یک	الهه	ام	و	گه	گاه	از	ارتفاعات	المپی،	آرام	بر	تو	نزول	می	کنم،	خیلی	
آرام	و	محرمانه.«

واندا	گفت،	»ولی	این	ها	یعنی	چه؟«،	سرش	را	بین	دو	دستش	گرفت	و	نگاه	خیره	اش	در	دوردست	
گم	شد.	»خیالی	طالیی	که	هرگز	به	حقیقت	نمی	پیوندد.«	نوعی	سودای	سبعانه	ی	شیطانی	تمام	وجودش	

را	برانگیخته	بود؛	تا	به	حال	او	را	این		گونه	ندیده	بودم.

شروع	کردم،	»و	چرا	دست	نیافتی	؟«

»چون	بردگی	در	کشور	ما	وجود	ندارد.«

مشتاقانه	گفتم،	»پس	به	کشوری	خواهیم	رفت	که	بردگی	هنوز	در	آن	وجود	دارد،	به	شرق،	به	
ترکیه.«

واندا	جواب	داد،	»جداً	ــ	سورین	ــ	می	خواهی،«	چشمانش	زبانه	می	کشید.

ادامه	دادم،	»بله،	جداً،	می	خواهم	برده	ی	تو	باشم.	می	خواهم	قدرتت	بر	من	قانونی	شود؛	می	خواهم	
زندگی	ام	در	دستان	تو	باشد،	نمی	خواهم	هیچ	چیز	در	این	جهان	از	من	در	برابر	تو	محافظت	کند	یا	
نجاتم	دهد.	آه،	چه	لذتی	وقتی	خودم	را	کاماًل	به	خواست	مطلق	تو،	به	هوست،	به	اشاره	و	ندایت	
وابسته	احساس	می	کنم!	و	بعد	چه	سعادتی	ست،	وقتی	بزرگواری	می	کنی	و	می	بخشی	و	می	گذاری	برده	
بر	لبانی	بوسه		زند	که	برایش	به	معنای	مرگ		و	زندگی	اند!«	زانو	زدم	و	پیشانی	سوزانم	را	به	زانویش	
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تکیه	دادم.

واندا	سراسیمه	گفت،	»انگار	تب	داری	سورین،	و	واقعًا	این	قدر	بی	انتها	دوستم	داری؟«

مرا	به	سینه	اش	چسباند	و	غرق	در	بوسه	کرد.	

»خواست	تو	واقعًا	همین	است؟«

درحالی	که	اختیار	از	کف	داده	بودم	گفتم،	»به	خدا	و	شرفم	قسم	می	خورم	که	برده		ات	باشم،	
هروقت	و	هرجا	که	بخواهی،	به	محض	این	که	دستور	بدهی.«	

واندا	گفت،	»و	اگر	قولت	را	قبول	کنم؟«

»قبول	کن!«

پیدا	کنم	که	ستایشم	 این	است		که	مردی	را	 بعد	گفت،	»برای	من	جذاب	ترین	چیز	در	جهان	
می	کند	و	من	هم	از	صمیم	قلب	دوستش	دارم،	این	که	بدانم	خودش	را	کاماًل	وقف	من	کرده	و	تابع	

اراده			و	هوس	من	است،	و	او	برده	ی	من	است	درحالی	که	من	ــ«

نگاه	عجیبی	به	من	کرد.

ادامه	داد،	»اگر	زیاد	سبکسر	شوم	تقصیر	توست،	به	گمانم	هنوز	هیچ	نشده	از	من	می	ترسی،	ولی	
سوگند	خورده	ای.«

»و	پای	سوگند	خود	هستم.«

جواب	داد،	»این	را	بسپار	به	من،	تازه	دارد	خوشم	می	آید،	حاال	دیگر	نباید	یک	رویا	باقی	بماند.	
تو	برده	ام	می	شوی	و	من		ــ			من	می	کوشم	ونوس	خزپوش	باشم.«

***
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فکر	کردم	عاقبت	این	زن	را	می	شناسم	و	می	فهمم،	ولی	حاال	می	بینم	که	مجبورم	دوباره	از	اول	
شروع	کنم.	چندی	پیش	چقدر	از	رویاهایم	بیزار	بود	و	حاال	می	کوشد	با	جدیدت	تمام	اجرایشان	کند.

قراردادی	ترتیب	داده	است	که	به	موجب	آن	قول	شرف	دهم	و	توافق	کنم	تا	هر	وقت	که	او	
بخواهد	برده	اش	باشم.	

درحالی	که	بازوانش	را	دور	گردنم	حلقه	کرده	است،	این	سند	بی	سابقه	و	باورنکردنی	را	برایم	
می	خواند.	آخر	هر	جمله	یک	بوسه	می	گذارد.

سربه	سرش	گذاشتم	و	گفتم،	»ولی	تمام	الزامات	این	قرارداد	فقط	برای	من		هستند.«

با	جدیت	تمام	جواب	داد،	»البته.	دیگر	معشوق	من	نخواهی	بود،	و	این	مرا	از	تمام	وظایف	و	
تعهداتم	به	تو	آزاد	می		کند.	آن	وقت	مجبور	خواهی	بود	توجه	ام	را	لطفی	از	جانب	من	بدانی.	تو	دیگر	
هیچ	حقی	نداری	و	بنابراین	دیگر	نمی	توانی	هیچ	ادعایی	داشته	باشی.	قدرت	من	بر	تو	باید	نامحدود	
باشد.	یادت	باشد	که	وضعی	بهتر	از	سگ	یا	شی	ء	بی	جان	نداری.	مال	من	خواهی	بود،	اسباب	بازی			من،	
که	هر	وقت	سرگرمی	بخواهم	می	توانم	تکه	تکه	اش	کنم.	تو	هیچ	نیستی	و	من	همه	چیزم.	می	فهمی؟«

خندید	و	دوباره	مرا	بوسید،	اما	لرزه		ای	سرد	تمام	تنم	را	فراگرفت.

شروع	کردم،	»اجازه	می	دهی	چند	شرط	داشته	باشم	ــ«

اخم	کرد	و	گفت،	»شرط؟!	حال	هنوز	هیچ	نشده	می	ترسی،	یا	شاید	هم	پشیمان	شده	ای،	ولی	اآلن	
دیگر	خیلی	دیر	شده.	تو	سوگند	خورده	ا	ی،	قول	شرف	داده	ای.	اما	شرایطت	را	می	شنوم.«

»اول	از	همه	مایلم	در	قراردادمان	قید	شود	که	هرگز	کامل	ترکم	نمی		کنی،	و	بعد	این	که	هرگز	
مرا	به	قساوت	هواخواهانت	نمی	سپاری	ــ«

می	توانی	 چطور	 سورین،	 »ولی	 گفت،	 اشک	 از	 لبریز	 چشمانی	 و	 اندوهگین	 صدایی	 با	 واندا	
باور	کنی		من	ــ	با	تو،	مردی	که	این	قدر	عاشقم	است،	که	خودش	را		چنین	تمام	و	کمال	در	اختیارم	
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می	گذارد	ــ«،	مکث	کرد.

درحالی	که	دستانش	را	بوسه	باران	می	کردم	گفتم،	»نه،	نه!	اصاًل	نمی	ترسم	کاری	کنی	که	مرا	به	
رسوایی	کشاند.	این	فکر	زشت	را	بر	من	ببخش.«

واندا	شادمانه	لبخند		زد،	گونه	اش	را	به	گونه	ام	چسباند،	انگار	داشت	فکر	می	کرد.

موذیانه	در	گوشم	زمزمه	کرد،	»یک	چیز	را	فراموش	کردی.	مهم	ترین	چیز	را!«

»یک	شرط؟«

واندا	گفت،	»بله،	این	که	همیشه	باید	خز	بپوشم.	ولی	این	را	به	تو	قول	می	دهم	صرفًا	چون	خز	
احساس	یک	مستبد	را	به	من	می	دهد،	و	با	تو	بسیار	بی	رحم	خواهم	بود،	می	فهمی؟«

پرسیدم،	»قرارداد	را	امضا	کنم؟«

واندا	گفت،	»هنوز	نه.	اول	باید	شرط	های	تو	را	اضافه	کنم،	و	به	موقعش	امضا	خواهی	کرد.«

»در	قسطنطنیه؟«

من	 دارد.	 ارزشی	 دارند	چه	 برده	 در	جایی	که	همه	 برده	 داشتن	یک	 را	کرده	ام،	 فکرش	 »نه.	
برده	ای	که	هیچ	 ما،	 متمدن		 مبتذل	 و	 میان		مایه	 این	جهان	 در	 باشم،	 داشته	 برده	 می	خواهم	همین	جا	
اراده	ای	از	خودش	ندارد،	برده	ای	که	نه	به	دست	قانون،	نه	به	خاطر	حق		و	حقوق	من	یا	به	زور،	بلکه	
فقط	به	خاطر	قدرت	زیبایی	و	وجود	من	به	من	سپرده	شده	است.	همینش	بامزه	است.	هر	طور	شده	
به	کشوری	خواهیم	رفت	که	هیچ	کس	در	آن	ما	را	نشناسد	تا	تو	بتوانی	بدون	خجالت	جلوی	دیگران	

بردگی	ام	را	بکنی،	شاید	به	ایتالیا،	به	روم	یا	نپال.«

***
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روی	تخت	واندا	نشسته	بودیم.	او	کت	خز	قاقم	به	تن	داشت	و	موهای	بازش	مثل	یال	های	شیر	تا	
پایین	کمرش	آویزان	بود.	به	لب	هایم	چسبیده	بود	و	جانم	را	از	تنم	می		مکید.	سرم		گیج	رفت،	خونم	

شروع	به	جوشیدن	کرد	و	قلبم	به	شدت	روی	قلبش	می		کوبید.	

ناگهان	فریاد	زدم،	»می	خواهم	کاماًل	در	اختیار	تو	باشم،	واندا«،	غلیان	اشتیاق	بر	من	چیره	شد	
طوری	که	دیگر	نمی	توانستم	درست	فکر	کنم	و	آزادانه	تصمیم	بگیرم.	»می	خواهم	بدون	هیچ	شرطی،	

بی	آن	که	چیزی	قدرت	تو	بر	من	را	محدود	کند،	کاماًل	تسلیم	تو	باشم.«

داشتم	این	را	می	گفتم	که	از	تخت	لیز	خوردم	و	جلوی	پایش	افتادم	و	با	چشمانی	مست	به	باال	
نگاه		کردم.

بی	خود	 از	خود	 می	کند،	 مرا	سرمست	 نشئه	ات	 نیمه	باز	 زیبا	شدی،	چشمان	 زد،	»چقدر	 فریاد	
می	شوم.	چه	شگفت	انگیز	می	بودی	اگر	تا	پای	مرگ،	تا	حد	نابودی،	تازیانه	می	خوردی.	چشمان	تو	

چشمان	یک	شهید	است.«

***

با	این	حال	گاهی	کمی	ترس	برم	می	دارد		که	این	قدر	بی	قیدوشرط	و	تمام	وکمال	خود	را	به	دست	
یک	زن	بسپارم.	اگر	با	قدرتش	از	شور		و		شوق	من	سوء	استفاده	کرد	چه؟

خب،	آن	وقت	چیزی	را	تجربه	می	کنم	که	از	کودکی	تخیلم	را	به	خود	مشغول	کرده	و	همیشه	
مرا	از	وحشتی	شیرین	سرشار	کرده	است.	چه	اضطراب	احمقانه	ای!	صرفًا	داشت	بازی	شرورانه	ای	با	
من	می	کرد،	نه	بیش	تر.	او	دوستم	دارد،	خیلی	خوب	است	و	سرشت	نجیبی	دارد	و	نمی	تواند	در	اعتماد	
شکافی	ایجاد	کند.	ولی	همه	اش	دست	اوست	ــ	اگر	بخواهد	می	تواند.	چه	وسوسه	ای	در	این	تردید،	

در	این	ترس	است.

حاال	مانو	لسکو	و	آن	شهسوار	بیچاره		را	می	فهمم،	کسی	که	حتی	در	قاپوق،	وقتی	معشوقه		اش	با	
مرد	دیگری	بود،	هنوز	او	را	دوست	می		داشت.	

عشق	هیچ	فضیلتی،	هیچ	منفعتی	نمی	شناسد؛	عشق	عشق	می	ورزد	و	می	بخشد	و	همه	چیز	را	تاب	
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می	آورد،	چون	باید	این		سان	باشد.	قضاوت	ما	نیست	که	ما	را	هدایت		می	کند؛	خوبی	ها	و	خطاهایی	که	
پیدا	می	کنیم،	باعث	نمی	شوند	خودمان	را	فدا	کنیم،	یا	مرعوب	مان	نمی	کنند.	نیرویی	شیرین،	پرتمنا	و	
رازآمیز	ما	را	پیش	می	راند،	و	ما	از	فکرکردن،	احساس	کردن	و	خواستن	دست	می	کشیم	و	می	گذاریم	

این	نیرو	ما	را	با	خود	ببرد،	و	هرگز	نمی	پر	سیم	به	کجا؟

***

امروز	وقتی	گردش	می	کردیم،	شاهزاده	ای	روسی	برای	اولین	بار	در	برابرمان	ظاهر	شد.	هیکل	
ورزیده،	صورت	زیبا	و	منش	باشکوهش	نظر	مردم	را	به	خود	جلب	می	کرد.	مخصوصًا	زن	ها	چنان	
از	او	حیرت	کرده	بودند	که	انگار	او	جانوری	وحشی	است،	ولی	او	محزون	و	بی	توجه	راه	خودش	
را	می		رفت.	دو	خدمتکار	همراهش	بودند،	یکی	سیاهپوست،	که	سر	تا	پا	ساتن	سرخ	به	تن	داشت،	و	
دیگری	یک	سرکیسی	در	لباس	نظامی	درخشنده.	ناگهان	چشمش	به	واندا	افتاد،	و	نگاه	نافذ	سردش	
را	به	او	دوخت؛	حتی	سرش	را	به	سمت	او	چرخاند،	و	وقتی	واندا	رد	شد،	او	ایستاده	ماند	و	نگاهش	

هنوز	دنبال	او	بود.

و	واندا	ــ	واندا	هم	او	را	با	چشم	های	سبز	درخشانش	بلعید	ــ	و	دست	به	هر	کاری	زد	تا	دوباره	
با	او	روبه	رو	شود.

عشوه	ی	زیرکانه	ی	واندا	هنگامی	که	راه	می	رفت،	حرکت	می	کرد	و	به	او	چشم	دوخته	بود،	
خفه	ام	می	کرد.	هنگام	بازگشت	به	خانه	به	این	موضوع	اشاره	کردم.	اخم	هایش	در	هم	رفت.	

حتی	 که	 کسی	 بیاید،	 خوشم	 او	 از	 می	توانم	 که	 مردی	ست	 شاهزاده	 می	خواهی؟	 »چه	 گفت،	
مسحورم		می	کند،	و	من	آزادم	و	می	توانم	هر	کاری	دلم	می	خواهد	بکنم	ــ«

مبهوت	و	من	من	کنان	گفتم،	»دیگر	عاشقم	نیستی؟«

جواب	داد،	»من	فقط	عاشق	تو		هستم،	ولی	شاید	شاهزاده	را	برای	این	می	خواهم	که	به	من	ابراز	
عشق	کند.«

»واندا!«
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آرام	گفت،	»مگر	تو	برده	ام	نیستی؟	و	من	ونوس،	ونوس	خزپوِش	بی	رحِم	شمالی؟«

فرو	 قلبم	 نگاه	سردش	مثل	خنجر	در	 سکوت	کردم.	حرف	هایش	داشت	واقعًا	خردم	می	کرد؛	
	رفت.

ادامه	داد،	»فوراً	نام،	محل	اقامت	و	تمام	شرایط	شاهزاده	را	برایم	پیدا	می	کنی.	می	فهمی؟«

»ولی	ــ«

واندا	سرسخت	تر	از	حد	تصورم	فریاد	زد،	»اعتراض	بی	اعتراض،	اطاعت	کن!	و	تا	وقتی	نتوانسته	ای	
جواب	سؤال	هایم	را	پیدا	کنی،	جلوی	چشمم	پیدایت	نشود.«

تا	بعدازظهر	توانستم	اطالعات	مدنظر	واندا	را	به	دست	آورم.	گذاشت	مثل	خدمتکار	جلویش	
بایستم	درحالی	که	خودش	به	صندلی	راحتی		تکیه	داد	بود	و	لبخندبه	لب	گوش	می	داد.	بعد	سر	تکان	

	داد،	راضی	به		نظر	می	رسید.

کوتاه	دستور	داد،	»زیرپایی	ام	را	بیاور!«

اطاعت	کردم،	بعد	از	این	که	آن	را	جلویش	گذاشتم	و	پاهایش	را	رویش	قرار	دادم،	زانوزده	در	
برابرش	ماندم.

پس	از	مکثی	کوتاه،	اندوهگین	پرسیدم،	»چه	طور	تمام	می	شود؟«

شرورانه	زد	زیر	خنده،	»هنوز	شروع	نشده.«

آزرده	جواب	دادم،	»سنگدل	تر	از	آنی	که	فکر	می	کردم.«	

واندا	جدی	شروع	کرد،	»سورین،	هنوز	هیچ	کاری	نکرده	ام،	حتی	کوچک	ترین	کار،	و	پیشاپیش	
می	گویی	سنگدل	ام.	وقتی	دست	به	کار		شوم	و	رویاهایت	را	برآورده	کنم	آن	وقت	چه	می	گویی،	وقتی	
زندگی	آزاد	و	سرخوشانه		ای	دارم	و	هواخواهان	دورم		حلقه	زدند،	وقتی	واقعًا	ایده	آلت	را	برآورده	

کردم،	تو	را	زیر	پایم	لگدمال	کردم	و	تازیانه	زدم،	آن	وقت	چه؟«
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»تو	تخیلم	را	بیش	ازحد	جدی	می	گیری.«

جواب	داد،	»بیش	ازحد	جدی؟	وقتی	دست	به	کار	شدم،	دیگر	نمی	توانم	فقط	ادا	درآورم.	می	دانی	
که	از	بازی		درآوردن	و	نقش	بازی	متنفرم.	خودت	خواستی.	فکر	من	بود	یا	تو؟	من	تو	را	اغوا	کردم	یا	

تو	تخیلم	را	تحریک	کردی؟	اما	حاال	جدی	ام.«

با	مهربانی	جواب	دادم،	»واندا،	آرام	باش	و	به	من	گوش	کن.	ما	بی	نهایت	دلبسته	ی	یکدیگریم،	
کنار	هم	بسیار	خوشحالیم،	حاال	می	خواهی	تمام	آینده	مان	را	قربانی	یک	هوس	کنی؟«

فریاد	زد،	»دیگر	هوس	نیست.«

وحشت	زده	پرسیدم،	»پس	چیست؟«

تو	 اما	 نمی	شد	 بیدار	 است.	شاید	هرگز	 بوده	 پنهان	 در	من	 »شاید	 فکر	گفت،	 در	 آرام	و	غرق	
بیدارش	کردی،	پرورش	اش	دادی،	و	حاال	که	به	کششی	شدید	در	من	تبدیل	شده	است،	حاال	که	تمام	
وجودم	را	فراگرفته	است،	حاال	که	از	آن	لذت	می	برم،	حاال	که	دیگر	کاری	از	دستم	برنمی	آید	و	

نمی	خواهم	بیاید،	حاال	می	خواهی	پس	بکشم		ــ	تو	ــ	تو	مردی؟«

شروع	کردم	به	نوازش	و	بوسیدنش،	»عزیزم،	واندای	شیرینم!«

»رهایم	کن	ــ	تو	مرد	نیستی	ــ«

خشمگین	شدم،	»تو	چه	هستی؟«

وقتی	 اما	 می	کنم.	 عمل	 ضعیف	 و	 ندارم	 قوی	 تخیلی	 من	 می	دانی.	 خودت	 لجوج	ام.	 »من	 گفت،	
تصمیمی	می	گیرم،	از	پس	آن	برمی	آیم،	و	هرچه	بیش	تر	با	مخالفت	روبه	رو		شوم،	مصمم	تر	می		شوم.	

تنهایم	بگذار!«

مرا	کنار	زد	و	برخاست.	

من	هم	بلند	شدم	و	جلویش	ایستادم،	»واندا!«
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ادامه	داد،	»حاال	مرا	می	شناسی.	یک	بار	دیگر	به	تو	اخطار	می	دهم.	هنوز	جای	انتخاب	داری.	
مجبورت	نمی	کنم	برده	ام	باشی.«

با	چشمانی	اشک	آلود،	شورمندانه	جواب	دادم،	»واندا،	نمی	دانی	چقدر	دوستت	دارم؟«

لبهایش	را	تحقیرآمیز	ورچید.

»اشتباه	می	کنی،	خودت	را	زشت	تر	از	آن	چه	هستی	نشان	می	دهی؛	تو	ذاتًا	خوب	و	نجیبی	ــ«

خواهی	 را	 من	 واقعی	 ذات	 حاال	 می	دانی؟	 چه	 من	 ذات	 از	 »تو	 کرد،	 قطع	 را	 حرفم	 غضبناک	
شناخت.«

»واندا!«

»تصمیم	بگیر.	بی	قیدوشرط	اطاعت	می	کنی؟«

»و	اگر	بگویم	نه؟«

»آن	وقت	ــ«

را	روی	 بازوانش	 لبانش،	 شیطانی	روی	 نیش	خندی	 با	 و	 نزدیک	شد	 من	 به	 تحقیرآمیز	 و	 سرد	
به	نظر	 سخت	 سیمایش	 بود.	 رویایم	 مستبد	 زن	 به	راستی	 او	 ایستاد.	 مقابلم	 در	 و	 کرد	 گره	 سینه	اش	

می	رسید	و	هیچ	نشانی	از	رحم	و	عطوفت	در	چشمانش	دیده	نمی	شد.	

سرانجام	گفت،	»خب	ــ«

فریاد	زدم،	»خشمگینی،	می	خواهی	شالقم	بزنی.«

جواب	داد،	»اوه،	نه!	می	گذارم	بروی.	آزادی.	جلویت	را	نگرفته	ام.«

»واندا		ــ	من	که	تو	را	این	قدر	ــ«
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با	تحقیر	فریاد	زد،	»بله،	تو،	آقای	عزیز،	تو	پرستشم	می	کنی،	ولی	بزدلی،	دروغ	گو	و	پیمان	شکنی.	
همین	حاال	تنهایم	بگذار	ــ«

»واندا	!«

»آقا!«

خون	به	قلبم	یورش	برد.	به	پایش	افتادم	و	زار	زدم.	

دیگر	 ــ		 بگذار		 تنهایم	 می	ریزی!	 هم	 »اشک		 وحشتناکی.	 خنده	ی	 چه	 وای!	 خنده.	 زیر	 زد	
نمی	خواهم	ببینمت.«

با	خودم	گفتم،	»خدای	من!	هر	چه	دستور	بدهی	انجام	می	دهم		ــ		برده	ات	می	شوم،	دست	آویزت	
می	شوم	تا	هر	کاری	می	خواهی	با	آن	انجام	دهی		ــ		فقط	مرا	از	خود	نران		ــ	می	میرم		ــ	نمی	توانم	

بدون	تو	زندگی	کنم.«	زانوانش	را	در	آغوش	گرفتم	و	دستش	را	غرق	بوسه	کردم.	

آرام	گفت،	»بله،	تو	باید	برده	باشی	و	شالق	را	احساس	کنی،	چراکه	مرد	نیستی.«	و	این	بیش	تر	
قلبم	را	به	درد	آورد،	این	که	از	سر	خشم	یا	حتی	آشفتگی	حرف	نمی	زد،	بلکه	کاماًل	خونسرد	بود.	
»حاال	می	شناسمت،	تو،	تِو	سگ	صفت	را.	تو	وقتی	لگد	بخوری	وفاداری،	و	هرچه	بیش	تر	بدرفتاری	

ببینی،	باوفاتری.	حاال	می	شناسمت،	ولی	تو	هم	مرا	خواهی	شناخت.«

با	گام	های	بلند	باال	و	پایین	می	رفت،	درحالی	که	من	مچاله	زانو	زده	بودم،	سرم	خم	بود	و	اشک	
از	چشمانم	سرازیر.

واندا،	نشسته	روی	کاناپه،	پرخاش	کرد،	»نزد	من	بیا،«	اطاعت	کردم	و	کنارش	نشستم.	مغموم	
نگاهم	کرد	و	بعد	ناگهان	انگار	نوری	در	چشمانش	درخشید.	لبخند	به	لب،	مرا	سمت	سینه	اش	کشید	

و	شروع	کرد	به	بوسیدن	اشک	هایی	که	از	چشم	هایم	فرومی	چکید.

***
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می	مانم.	 بیشه	ی	سوسن		 در	 به	خرسی	 است	که	 این	 بسیار	مضحک	می	کند	 را	 موقعیتم	 آن	چه	
می	توانم	فرار	کنم	ولی	نمی	خواهم؛	به		محض	این	که	مرا	تهدید	می	کند	که	آزادم	خواهد	کرد،	حاضرم	

هر	چیزی	را	تاب	آورم.

***

کاش	یک	بار	دیگر	تازیانه	به	دست	می	گرفت!	در	مهری	که	نثارم	می	کند	چیز	عجیبی	هست.	
مثل	موشی	به	دام	افتاده	که	گربه	ا	ی	زیبا	او	را	به	بازی		می	گیرد،	هر	لحظه	آماده	است	او	را	تکه	تکه		

کند،	و	قلب	موش	وار	من	نزدیک	است	منفجر	شود.	

چه	برنامه	ای	برایم	دارد؟	می	خواهد	با	من	چه	کار	کند؟

***

انگار	قرارداد	بردگی	ام	را	کاماًل	فراموش	کرده	است.	یا	صرفًا	لجبازی	می	کند؟	آیا	به	محض	این	که	
دیگر	با	او	مخالفت	نکردم	و	تسلیم	هوس	ملوکانه	اش	شدم،	تمام	برنامه	را	رها	کرده	است؟

چقدر	با	من	خوب	است،	چه	مهربان،	چه	دوست	داشتنی!	روزهای	خوشی	را	کنار	هم	سپری	
می	کنیم.

***

امروز	وادارم	کرد	صحنه	ی	بین	فاوست	و	مفیستوفل	را	که	مفیستو	در	آن	دانشمندی	سرگردان	
ا	ست	برایش	بخوانم.	نگاهش	با	رضایت	عجیبی	رویم	ثابت	ماند.	

این	 با	 را	 عظیم	 و	 زیبا	 افکار	 می	تواند	 که	 مردی	 »نمی	فهمم،	 گفت،	 شد،	 تمام	 خواندن	 وقتی	
رویابیِن	 اشلیمیِل۴۵	 یک	 همزمان	 کند،	چگونه	 تفسیر	 تمام	 هوش	 و	 دقت	 با	 شگفت	انگیز،	 وضوح	

فراشهوانی	ست.«

گفتم،	»خوشت	آمد؟«	و	دستش	را	بوسیدم.	

پیشانی	ام		را		نرم	نوازش	کرد	و	به	نجوا	گفت،	»سورین	من	عاشق	تو	هستم.	باور	نمی	کنم	کسی	را	
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بیش	تر	از	تو	دوست	داشته	باشم.	بیا	معقول	باشیم.	بسیار	خب؟«

به	جای	این	که	جواب	دهم،	او	را	در	آغوش	گرفتم؛	نشاطی	ژرف	و	سودایی	سینه	ام	را	سرشار	کرد،	
چشمانم	خیس	شد	و	قطره	اشکی	روی	دستش	افتاد.	

فریاد	زد،	»برای	چه	گریه	می	کنی!	مگر	بچه	ای؟«

***

در	یکی	از	گردش	هایمان	شاهزاده	ی	روسی	را	در	کالسکه	اش	دیدیم.	ظاهراً	این	که	مرا	کنار	واندا	
می	دید	او	را	خوش	نیامد	و	تعجب	کرد،	و	انگار	می	خواست	با	چشم	های	خاکسترِی	مغناطیسی	اش	
به	واندا	نفوذ	کند.	اما	گویی	واندا	متوجه	او	نشده	بود.	آن	لحظه	دلم	می	خواست	جلویش	زانو	بزنم	
و	پاهایش	را	ببوسم.	نگاه	بی	تفاوت	واندا	طوری	از	روی	او	رد	شد	که	انگار	او	شئ	یا	درخت	بود	و	

سپس	با	لبخند	دلپذیرش	رو	به	من	کرد.	

***

وقتی	به	او	شب	بخیر	گفتم،	ناگهان	بی	دلیل	حواس	پرت	و	دمغ	به	نظر	می	رسید.	چه		چیزی	ذهنش	
را	به	خود	مشغول	کرده	بود؟

وقتی	در	درگاه	ایستادم	گفت،	»متأسفم	که	می	روی.«

با	التماس	گفتم،	»کاماًل	دست	توست	که	دوره	ی	آزمایشم	را	کوتاه	تر	کنی	و	دست	از	آزار	من	
برداری	ــ«

واندا	حرفم	را	قطع	کرد،	»فکر	می	کنی	این	اجبار	من	را	آزار	نمی	دهد؟«

فریاد	زدم،	»پس	تمامش	کن.	همسر	من	شو.«

آرام	ولی	با	قاطعیت	تمام	گفت،	»هرگز	سورین«.

»چرا؟«



وحشت	به	اعماق	وجودم	رخنه	کرد.	

»تو	مرد	من	نیستی.«

نگاهش	کردم،	و	دستم	را	که	هنوز	دور	کمرش	بود		آرام	پس	کشیدم؛	بعد	اتاق	را	ترک	کردم	
و	او		ــ		او	هم	دیگر	صدایم	نکرد.	

***
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شبی	بی	قرار؛	تصمیم	های	بی	شماری	گرفتم	و	دوباره	دورشان	انداختم.	صبح	نامه	ای	به	او	نوشتم	و	
در	آن	پایان	رابطه	مان	را	به	او	اعالم	کردم.	دستم	می	لرزید	وقتی	داشتم	نامه	را	مهر	و	موم	می		کردم	و	

انگشت	هایم	را	سوزاندم.		

وقتی	رفتم	طبقه	ی	باال	تا	نامه	را	به	خدمتکار	بدهم،	زانوهایم	سست	شد.	

در	باز	شد	و	واندا	سرش	را	که	پر	از	کاغذهای	فر	بود	بیرون	آورد.

لبخندبه	لب	گفت،	»هنوز	موهایم	را	درست	نکرده	ام.	با	خودت	چه	داری؟«

»یک	نامه	ــ«

»برای	من؟«

سر	تکان	دادم.

تمسخرآمیز	گفت،	»آها،	می	خواهی	از	من	جدا	شوی.«

»مگر	دیروز	به	من	نگفتی	من	مرد	تو	نیستم؟«

»همین	اآلن	هم	تکرار	می	کنم	آقا.«

»خب	پس.«	تمام	بدنم	می	لرزید،	زبانم	گرفت،	نامه	را	به	دستش	دادم.

گفت،	»نگه	اش	دار.«	سرد	براندازم		کرد.	»فراموش	کردی	که	مهم	نیست	به	عنوان	مرد	راضی	ام	
	کنی.	در	هر	حال	به	عنوان	برده	به	قدر	کافی	خوب	هستی.«

آزرده	فریاد	زدم،	»بانو!«

واندا	جواب	داد،	»بله،	در	آینده	مرا	این		طور	صدا	می	کنی.«	سرش	را	با	تحقیر	وصف	ناپذیری	باال	
انداخت.	»تا	بیست	و	چهار	ساعت	آینده	کارهایت	را	ردیف	کن.	پس	فردا	راهی	ایتالیا	می	شوم	و	تو	

به	عنوان	خدمتکار	همراهم	خواهی	آمد.«
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»واندا	ــ«

حرفم	را	تند	قطع	کرد،	»هر	شکلی	از	صمیمیت	ممنوع!	تا	صدایت	نکردم	نمی	آیی	و	تا	با	تو	حرف	
نزدم	حرف	نمی	زنی.	از	حاال	به	بعد	نامت	دیگر	سورین	نیست،	گرگور	است.«

احساس	 و	تحریک	عجیبی	هم	 لذت	 انکار	کنم،	 نمی	توانم	 متأسفانه	 ولی	 از	خشم	می	لرزیدم،	
می	کردم.	

هاج	وواج	گفتم،	»ولی	بانو،	شرایط	مرا	می	دانید،	من	هنوز	به	پدرم	وابسته	ام	و	بعید	می	دانم	که	
پول	زیادی	را	که	در	این	سفر	مورد	نیاز	است	به	من	بدهدــ«

به	من	 بهتر،	پس	کاماًل	 نداری،	گرگور،	خیلی	هم	 پولی	 »یعنی	هیچ	 با	خوشحالی	گفت،	 واندا	
وابسته	ای،	و	واقعًا	برده	ی	منی.«

سعی	کردم	اعتراض	کنم،	»در	نظر	نمی	گیری	که	به	عنوان	مردی	محترم	محال	است	ــ«

با	لحنی	تحکم	آمیز	جواب	داد،	»در	واقع	فکر	کردم	که	به	عنوان	مردی	محترم	باید	سر	قولت	
باشی	و	به	وعده	ات	وفا	کنی	و	به	عنوان	برده	هر	جا	که	می	خواهم	دنبالم	بیایی	و	هرچه	دستور	می	دهم	

را	اطاعت	کنی.	حاال	برو،	گرگور!«

به	طرف	در	چرخیدم.

»نه	ــ	اول	باید	دستم	را	ببوسی.«	دستش	را	با	بی	تفاوتی	مغرورانه	ای	دراز	کرد،	و	من	ناشی،	من	
خر،	این	برده	ی	بیچاره،	با	لطافتی	بسیار	آن	را	بر	لبانم	گذاشتم	که	از	هیجان	خشک	و	داغ	شده	بودند.

تکان	محبت	آمیز	دیگری	به	سرش	داد.	بعد	مرخصم	کرد.

***
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این	که	دیروقت	بود	ولی	چراغم	هنوز	روشن	بود	و	آتش	در	اجاق	سبز	بزرگ	می	سوخت،	 با	
چون	هنوز	نامه	ها	و	اسناد	زیادی	بود	که	باید	مرتب	شان	می	کردم.	و	پاییز	مثل	همیشه	در	محل	ما	با	

تمام	توانش	سررسیده	بود.	

ناگهان	ونوس	با	دسته	ی	شالقش	روی	پنجره	ام	کوبید.

پنجره	را	باز	کردم	و	دیدم	که	بیرون	ایستاده	است،	با	کت	قاقم	و	کاله	بلند	قزاقی	از	جنس	قاقم،	
که	مورد	پسند	کاترین	بزرگ	بود.	

با	حالتی	عبوس	پرسید،	»آماده	ای	گرگور؟«

جواب	دادم،	»نه	هنوز،	بانو.«

بعد	گفت،	»این	کلمه	را	دوست	دارم،	باید	همیشه	مرا	›بانو‹	صدا	بزنی،	می	فهمی؟	فردا	ساعت	
نه	این	جا	را	ترک	می	کنیم.	تا	پایتخت	همراه	و	دوست	من	خواهی	بود،	اما	از	لحظه	ای	که	وارد	قطار	

می	شویم	برده	و	خدمتکارم	هستی.	حاال	پنجره	را	ببند	و	در	را	باز	کن.«

پس	از	انجام	دستوراتش	و	بعد	از	این	که	وارد	اتاق	شد،	ابروانش	را	تحقیرآمیز	در	هم	کشید	و	
پرسید،	»خب،	از	من	خوشت	می	آید؟«

»واندا،	توــ«

»چه	کسی	به	تو	اجازه	داد؟«	با	شالقش	ضربه	ای	به	من	زد.

»شما	بسیار	زیبایید،	بانو	ــ«

واندا	لبخند	زد	و	روی	صندلی	راحتی	نشست.	»زانو	بزن	ــ	این	جا	کنار	صندلی.«

اطاعت	کردم.	

»دستم	را	ببوس.«
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دست	کوچک	و	سردش	را	گرفتم	و	بوسیدم.

»و	لب	هایم	ــ«

را	غرق	 انداختم	و	صورت،	دست	ها	و	سینه	اش	 بی	رحم	 زیبای	 را	دور	زن	 بازوانم	 شورمندانه	
بوسه		های	آتشین	کردم.	او	که	چشم	هایش	را	انگار	در	رویا	بسته	بود،	با	همان	شور	و	حرارت	پاسخ	

داد	ــ	تا	بعد	از	نیمه	شب.

***

رأس	ساعت	نه	صبح	همه	چیز	برای	رفتن	آماده	بود،	درست	طبق	دستور	او.	سوار	بر	کالسکه		ای	
سبک	و	راحت	تفرج	گاه	کوچک	کارپاتی	را	ترک	گفتیم.	جالب	ترین	ماجرای	زندگی	ام	به	نقطه	ای	

رسیده	بود	که	نمی	شد	پایان	بندی	اش	را	پیش	بینی	کرد.	

تا	آن		موقع	همه	چیز	داشت	خوب	پیش	می	رفت.	کنار	واندا	نشستم	و	او	لبریز	از	هوش	و	جذبه،	
مثل	یک	دوست	خوب،	راجع	به	ایتالیا،	رمان	تازه	ی	پیزمسکی	و	موسیقی	واگنر	با	من	حرف	می	زد.	
نوعی	لباس	مسافرتی	آمازونی	از	پارچه	ی	سیاه	پوشیده	بود	با	کتی	کوتاه	از	همان	جنس	با	حاشیه	ی	
خز	سیاه.	کتش	تنگ	به	بدن	باریکش	چسبیده	بود	و	اندامش	را	شگفت	انگیز	نشان	می	داد.	یک	خز	
مسافرتی	سیاه	هم	رویش	پوشیده	بود.	موهایش	در	گرهی	کالسیک	زیر	کاله	کوچکی	از	خز	تیره		
بود؛	آب	نبات	در	دهانم	 واندا	خیلی	خوش		خلق	 بود.	 آویزان	 از	دورش	 تور	سیاهی	 قرار	داشت	که	
با	آن	 پاپیون	کوچک	قشنگی	 بازی	می	کرد،	دستمال	گردنم	را	شل	کرد	و	 با	موهایم	 می	گذاشت	و	
درست	کرد،	زانوهایم	را	با	خزش	پوشاند	و	بعد	انگشتانم	را	مخفیانه	فشرد،	و	درحالی	که	راننده	ی	
یهودی	مان	می	راند	و	گه	گاه	چرت	می	زد،	واندا	حتی	بوسه	ای	به	من	داد	و	لب	های	سردش	طعم	خنک	
رز	نورسته	ا	ی	را	داشت	که	در	پاییز	میان	ساقه	های	لخت	و	برگ	های	زرد	شکوفه	می	زند	و	اولین	جام	

سرما	الماس	های	کوچکی	از	یخ	را	بر	کاسبرگش	می	آویزد.	

***



زخ
ما

خرـ
زا

94

در	پایتخت	هستیم.	از	ایستگاه	راه	آهن	خارج	می	شویم.	واندا	خزهایش	را	درمی	آورد	و	آن	ها	را	
روی	بازوانم	می		اندازد،	و	می	رود	ترتیب	بلیت	ها	را	بدهد.	

وقتی	برمی	گردد	کاماًل	عوض	شده	است.	

تو،	 بلیت	 »این	هم	 می	زنند	می	گوید،	 با	خدمتکارهایشان	حرف	 متکبر	 لحنی	که	خانم	های	 با	
گرگور«.

با	ترسی	مضحک	جواب	می	دهم،	»بلیت	درجه	سه«.

ادامه	می	دهد،	»البته،	ولی	مراقب	باش	تا	وقتی	در	کوپه	ام	مستقر	نشده	ام	و	دیگر	به	تو	نیازی	
ندارم،	سوار	نشوی.	در	هر	ایستگاه	باید	سمت	من	بشتابی	و	اگر	دستوری	دارم	انجام		دهی.	یادت	نرود.	

و	حاال	خزهایم	را	بده.«

بعد	از	این	که	مثل	برده	متواضعانه	به	او	کمک	کردم	سوار	شود،	رفت	یک	کوپه	ی	درجه		یک	
پیدا	کند.	من	هم	به	دنبالش.	به	شانه	ام	تکیه	داد،	سوار	شد	و	پاهایش	را	در	پوست	خرس	پوشاند	و	

روی	بخاری	گذاشت	.

بعد	سر	تکان	داد	و	مرخصم	کرد.		آرام	از	واگن	درجه	سه		باال	رفتم	که	آن	قدر	پر	از	دود	تنباکو	
بود	که	به	مه	های	آشرون	در	ورودی	هادس	می	مانست.	و	حاال	فرصت	داشتم	به	معمای	وجود	انسان	

خوب	فکر	کنم،	و	به	بزرگ	ترین	معما	یعنی	زن.	

***

پایین	می	پرم،	سمت	واگن	او	می	دوم،	کالهم	را	از	سر	برمی	دارم	و	 هربار	که	قطار	می	ایستد،	
منتظر	دستوراتش	می	مانم.	قهوه	و	بعد	یک	لیوان	آب	می	خواهد،	یا	یک	کاسه	آب	گرم	تا	دستانش	را	
بشوید	و	چیزهای	از	این	دست.	اجازه	می	دهد	چند	مرد	هواخواه	به	کوپه	اش	وارد		شوند	و	به	او	ابراز	
عالقه	کنند.	دارم	از	حسادت	می	میرم	و	مجبورم	مثل	بزکوهی	این	طرف	و	آن	طرف	بپرم	و	سریع	

خواسته	هایش	را	برآورده		کنم	تا	از	قطار	جا	نمانم.	
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شب	این	طور	می	گذرد.	نه	فرصت	کردم	یک	لقمه		در	دهانم	بگذارم	و	نه	بخوابم،	و	مجبورم	
همان	هوای	مملو	از	بوی	پیاز	را	با	رعیت	های	لهستانی،	دستفروش	های	یهودی	و	سربازهای	معمولی	

تنفس	کنم.	

وقتی	از	پله	های	کوپه	اش	باال	می	روم،	در	خزهای	راحتش،	پوشیده	در	پوست	حیوانات،	روی	
کوسن	ها	دراز	کشیده	است.	همچون	مستبدی	شرقی	ست،	و	نجیب	زادگان	مثل	خدایان	هندی	صاف	

جلوی	دیوار	نشسته	اند	و	جرئت	ندارند	دم		بزنند.	

***

یک	روز	برای	خرید	در	وین	توقف	می	کند،	مخصوصًا	برای	آن	که	مجموعه	ای	از	زیورآالت	
ده	قدم	 احترام	آمیز،	 فاصله		ای	 در	 می	کند.	 رفتار	 خدمتکارش	 مثل	 من	 با	 همچنان	 او	 بخرد.	 مجلل	
عقب	تر،	دنبالش	می	روم.	بی	آن	که	حتی	نگاهی	به	من	بیاندازد	بار	و	بنه	اش	را	به	دستم	می	دهد،	و	من	

هم	مثل	خری	سنگین	بار	دنبالش	نفس	نفس	می	زنم.	

قبل	از	رفتن	تمام	لباس	هایم	را	می	گیرد	و	به	پیشخدمت	هتل	می	دهد	و	امر	می	کند	لباس		غالم	
او	را	بپوشم،	لباسی	کراکوفی	به	رنگ	های	خود	واندا،	آبی	روشن	با	یقه	و	سردست	قرمز	و	کاله	
چهارگوش	قرمز،	مزین	به	پرهای	طاووس،	که	چندان	هم	از	آن	بدم	نمی	آید.	به	آستین	های	کتش	

دکمه	های	نقره	ای	وصل	است.	حس	می	کنم	با	شیطان	قرارداد	بسته	ام	و	خودم	را	به	او	فروخته	ام.

***

یهودی	های	 و	 کتان	پوش	 مازوری	های۴۶	 به	جای	 می	برد.	 فلورانس	 به	 وین	 از	 مرا	 زیبایم	 شیطان	
چرب	مو،	حاال	کانتدینو	های۴۷	مو	فرفری،	گروهبان	بلندپایه		ای	از	پیاده	نظام	های	ایتالیایی	و	یک	نقاش	

فقیر	آلمانی	هم	سفرم	هستند.	دود	تنباکو	دیگر	بوی	پیاز	نمی	دهد،	بوی	ساالمی	و	پنیر	می	دهد.	
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باربند؛	حس	 تو	گویی	روی	یک	 دراز	کشیده	ام،	 است.	روی	تخت	چوبی	ام	 دوباره	شب	شده	
چشمک	 همه	جا	 ستاره	ها	 است.	 شاعرانه	 همچنان	 منظره	 این	حال	 با	 شکسته		ام.	 دست		و	پا	 می	کنم	
می	زنند،	گروهبان	ایتالیایی	چهره	ای	شبیه	آپولو	بِلِودِره۴۸	دارد	و	نقاش	آلمانی	ترانه	ی	آلمانی	زیبایی	

می	خواند:	

حاال	که	سایه	ها	گرد	می	آیند
و	می	درخشند	ستاره	های	بی		کران
آرزویی	عمیق	در	برم	می	افتد

پر	می	کند	شب	را	آرام	و	مهربان

در	دل	دریای	رویاها
می	راند	جانم	بی	امان

می	شود	رهسپار	و	روان
تا	بیارامد	در	تو	رها

و	من	هم	به	زن	زیبایی	فکر	می	کنم	که	در	آسایشی	شه	وار	میان	خزهای	نرمش	خوابیده	است.

***
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انتخاب	می	کند	و	 فلورانس!	غوغا،	هیاهو،	حمال	ها	و	راننده	تاکسی	های	سمج.	واندا	کالسکه	ای	
حمال	ها	را	مرخص	می	کند.	

می	گوید،	»پس	خدمتکار	به	چه	دردی	می	خورد،	گرگور	ــ	بیا	این	هم	بلیت	ــ	اثاثیه	را	بگیر.«

خودش	را	در	خزهایش	می	پیچد	و	آرام	در	کالسکه	می	نشیند	و	من	هم	چمدان	های	سنگین	را	
یکی	به	دنبال	دیگری	می	کشانم.	یک	آن	زیر	آخرین	بار	فرومی	شکنم؛	کارابینیِر۴۹	خوش	اخالقی	با	

قیافه	ای	هشیار	به	کمکم	می	آید.	واندا	خنده	می	زند.	

می	گوید،	»باید	خیلی	سنگین	باشد،	تمام	خزهایم	در	آن	هستند.«

سوار	صندلی	کنار	راننده	می	شوم،	و	قطره	های	عرق	را	از	پیشانی	ام	پاک	می	کنم.	واندا	اسم	هتل	
را	می	دهد	و	راننده	اسبش	را	به	راه	می	اندازد.	بعد	از	چند	دقیقه	جلوی	ورودی	چراغانی	شده		توقف	

می	کنیم.

از	دربان	می	پرسد،	»اتاقی	دارید؟«

»بله	خانم.«

»دو	تا	برای	من،	یکی	برای	خدمتکارم،	همه	شان	با	بخاری.«

پیشخدمت	که	باعجله	باال	آمده	بود	جواب	داد،	»دو	اتاق	درجه	ی	یک	برای	شما،	خانم،	و	هر	
دو	با	بخاری،	و	یکی	بدون	گرمایش	برای	غالم	تان.«

واندا	نگاهش	کرد	و	سریع	گفت،	»راضی	کننده			است،	می	توان	بالفاصله	آتش	درست	کرد؛	غالم	
من	می	تواند	در	اتاقی	بدون	بخاری	هم	بخوابد.«

من	فقط	نگاهش	می	کردم.

بی	هیچ	توجهی	به	نگاه	هایم،	دستور	داد،	»گرگور،	چمدان		ها	را	باال	بیاور.	در	این	فاصله	لباس	
می	پوشم	و	بعد	به	غذاخوری	می	روم،	و	تو	هم	می	توانی	چیزی	بخوری.«	
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به	 و	 می	برم	 باال	 طبقه	ی	 به	 را	کشان	کشان	 می	رود،	چمدان	ها	 مجاور	 اتاق	 به	 این	که	 به	محض	
فرانسوی	 با	 می	کند	 سعی	 پیشخدمت	 کند.	 درست	 آتش	 واندا	 اتاق	 در	 می	کنم	 کمک	 پیشخدمت	
تخت	 فروزان،	 شعله	های	 حسرت	بار،	 سکوتی	 در	 بپرسد.	 اربابم	 درباره	ی	 من	 از	 دست	وپاشکسته	
پرده	دار	سفید	و	معطر	و	فرش	های	روی	زمین	را	در	نیم	نگاهی	آنی	از	نظر	می	گذرانم.	بعد	خسته	
و	گرسنه	از	پله	ها	پایین	می	روم	و	چیزی	برای	خوردن	می	خواهم.	پیشخدمتی	خوش	خلق،	که	عضو	
سابق	ارتش	اتریش	بوده	و	دست	به	هر	کاری	می	زند	تا	مرا	به	آلمانی	سرگرم	کند،	غذاخوری	را	نشانم	
می	دهد	و	به	من	توجه	می	کند.	بعد	از	سی	وشش	ساعت	اولین	نوشیدنی	تازه	ام	را	می	نوشم	و	هنوز	اولین	

لقمه		از	غذای	گرم	را	به	چنگال	نگرفته	ام	که	واندا	وارد	می	شود.	

برمی	خیزم.	

که	 بیاورید	 غذاخوری	ای	 به	 مرا	 می	توانید	 »چطور	 می	کند،	 پرخاش	 پیشخدمت	 به	 خشمگین	
خدمتکارم	دارد	در	آن	غذا	می	خورد؟«	پشت	می	کند	و	می	رود.	

در	این	بین	خدا	را	شکر	می	کنم	که	دست	کم	اجازه	دارم	به	خوردن	ادامه	دهم.	بعد	چهار	ردیف	
پله	را	به	سمت	اتاقم	باال	می	روم.	چمدان	کوچکم	از	قبل	آن	جاست	و	چراغ	نفتی	کوچک	کثیفی	در	
حال	سوختن	است.	اتاق	تنگی	است	بدون	شومینه	و	پنجره،	ولی	یک	سوراخ	کوچک	هواخور	دارد.	
اگر	این	قدر	سرد	نبود،	مرا	به	یاد	یکی	از	پیومبی	های۵۰	ونیزی	می	انداخت.	مجبورم	ناخواسته	بلندبلند	

بخندم،	تا	صدایم	منعکس	شود	و	از	قهقهه	ی	خودم	وحشت	کنم.

ناگهان	در	باز	می	شود	و	پیشخدمت	با	یک	ژست	تئاترِی	ایتالیایی	صدا	می	زند،	»باید	به	خدمت	
خانم	بروید،	همین	حاال.«	کالهم	را	برمی	دارم،	چند	پله	پایین	می	روم،	سرانجام	جلوی	در	اتاقش	در	

طبقه	ی	اول	می	رسم	و	در	می	زنم.

»بیا	تو!«

وارد	می	شوم،	در	را	می	بندم	و	خبردار	جلوی	در	می	ایستم.	

واندا	مستقر	شده	است	و	احساس	راحتی	می	کند.	در	لباس	خانگی	سفید	ململی	اش	نشسته،	روی	
تخت	کوچک	سرخی	لم	داده،	پاهایش	را	روی	کوسنی	از	همان	جنس	گذاشته	و	کت	خزش	را	دورش	
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انداخته	است،	همان	کتی	که	اولین	بار	همچون	الهه	ی	عشق	بر	من	ظاهر	شد.	

نور	زرد	شمعدان		ها	روی	آینه	ی	قدی،	انعکاس	شان	در	آینه		ی	بزرگ	و	شعله	های	سرخ	آتش	چه		
شگفت	انگیز	روی	مخمل	سبز،	روی	سمور	قهوه	ای	تیره	ی	کت،	روی	پوست	صاف	و	سفید	و	موهای	
سرخ	و	آتشین	بانوی	زیبا	بازی	می	کنند.	صورت	شفاف	اما	یخی	اش	را	رو	به	من	می	گرداند	و	چشمان	

سبزش	روی	من	آرام	می	گیرد.

می	گوید،	»از	تو	راضی	ام،	گرگور.«	

تعظیم	کردم.

»نزدیک	تر	بیا.«

اطاعت	کردم.

خزپوش	 »ونوس	 کرد.	 نوازش	 دستش	 با	 را	 سمور	 پوست	 و	 کرد	 نگاه	 پایین	 به	 »نزدیک	تر«،	
غالمش	را	می	پذیرد.	می	ببینم	که	صرفًا	رویابینی	معمولی	نیستی.	دست	کم	از	رویاهایت	عقب	نمی	مانی.	
تو	مردی	هستی	که	حاضر	است	رویاهایش	را	محقق	کند،	حال	هر	قدر	هم	جنون	آمیز	باشند.	باید	
اعتراف		کنم	که	این	برایم	جالب	است،	متأثر	می	شوم.	نشانه	ی	قدرت	است	و	تنها	قدرْت	قابل	احترام	
است.	حتی	فکر	می	کنم	که	در	شرایط	غیرعادی،	در	دورانی	عظیم،	چیزی	را	که	ظاهراً	ضعف	توست	
همچون	قدرتی	خارق	العاده	آشکار	می	کنی.	در	دوران	اولین	امپراطورها	یک	شهید	بودی،	در	دوران	
اصالحات	یک	بازتعمیدی۵۱،	و	طی	انقالب	فرانسه	یکی	از	ژروندیست	های۵۲	الهام	یافته	ای	که	سرود	

ملی	بر	لب	از	گیوتین	باال	می	روند.	ولی	حاال	برده	ی	منی،	مال	من	ــ«

ناگهان	از	جا	جهید؛	خز		سر	خورد	و	او	با	حرارتی	نرم	دستانش	را	دور	گردنم	انداخت.

لباس	 تو	هستم،	چقدر	در	 دارم،	چقدر	عاشق	 آه!	چقدر	دوستت	 »برده	ی	معشوق	من،	سورین،	
کراکوفی	ات	زیبایی!	امشب	آن	باال	در	اتاق	محقرت	بدون	آتش	یخ	می	کنی.	یکی	از	خزهایم	را	بدهم،	

عزیز	دلم،	آن	خز	بزرگی	را	که	آن	جاست	؟«

فوراً	آن	خز	را	برداشت	و	روی	شانه	هایم	انداخت،	و	قبل	از	آن	که	به	خودم	بیایم	مرا	کاماًل	در	
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آن	پیچیده	بود.

»چقدر	خز	به	صورتت	می	آید!	خطوط	اشرافی	چهره		ات	را	برجسته	می	کند.	وقتی	دیگر	برده	ام	
نیستی،	باید	کت	مخمل	با	پوست	سمور	بپوشی،	باشد؟	وگرنه	دیگر	کت	خزم	را	نمی	پوشم	ــ«	

و	دوباره	نوازش	و	بوسه	را	از	سر	گرفت؛	سرانجام	مرا	روی	تخت	کوچک	مخملی	کشاند.

گفت،	»انگار	در	این	خز	خیلی	از	خودت	خوشت	آمده،	زودباش،	زودباش	بده	ش	به	من،	وگرنه	
همه	ی	شکوهم	را	از	دست	خواهم	داد.«

خزها	را	دورش	انداختم	و	او	دست	راستش	را	در	آستینش	کرد.	

»نقاشی	تیسیان	هم	چنین	است.	ولی	شوخی	به	کنار.	همیشه	این	قدر	عبوس	نباش،	غمگین	می	شوم.	
باالخره	تو	جلوی	دیگران	فعاًل	خدمتکار	منی؛	ولی	هنوز	برده	ام	نیستی،	چون	هنوز	قرارداد	را	امضا	
نکرده	ای.	تو	هنوز	آزادی،	و	هر	وقت	بخواهی	می	توانی	ترکم	کنی.	تو	نقشت	را	به	بهترین	شکل	بازی	
کردی.	کیف	کردم،	اما	خسته	نشدی؟	و	فکر	نمی	کنی	که	من	انزجارآورم؟	خب،	چیزی	بگو	ــ	به	

تو	دستور	می	دهم.«

شروع	کردم،	»باید	به	تو	اعتراف	کنم،	واندا؟«

»بله،	باید.«

ادامه	دادم،	»و	اگر	از	آن	سوء	استفاده	کنی،	تو	را	عاشق	تر	می	شوم	و	شدیدتر	پرستش	خواهم	کرد	
و	با	تعصب		بیش	تر،	اگر	بیش	تر	با	من	بدرفتاری	کنی.	هر	کاری	که	تابه	حال	با	من	کرده	ای	خونم	را	
به	جوش	آورده	و	تمام	حواسم	را	سرمست	کرده	است.«	او	را	محکم	در	آغوش	گرفتم	و	چندی	به	

لب	های	نمناکش	چسبیدم.	

بعد	نگاهش	کردم	و	گفتم،	»آه،	ای	زن	زیبارو«.	مشتاقانه	پوست	سمور	را	از	دور	شانه	هایش	باز	
کردم	و	لب	هایم	را	روی	گردنش	فشردم.

واندا	گفت،	»پس	وقتی	من	بی	رحم	ام	تو	هنوز	دوستم	داری،	حاال	برو!	ــ	حوصله	ام	را	سر	می	بری	
ــ	مگر	نمی	شنوی؟«
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آن	قدر	محکم	زد	توی	گوشم		که	برق	از	چشمم	پرید	و	گوشم	زنگ	زد.

»کمک	کن	خزهایم	را	بپوشم.«

به	بهترین	شکلی	که	از	دستم	برمی	آمد	کمکش	کردم.

توی	صورتم.	حس	 زد	 دوباره	 کند	 تن	 به	 را	 آن		 کاماًل	 این	که	 از	 قبل	 و	 ناشیانه!«	 گفت،	»چه	
می	کردم	رنگم	پریده	است.	

دستش	را	نرم	روی	صورتم	گذاشت	و	پرسید،	»آسیب		دیدی؟«	

گفتم:	»نه،	نه.«

»در	هر	حال	حق	نداری	شکایت	کنی،	خودت	این	طور	می	خواهی؛	حاال	یک	بوسه	ی	دیگر	به	
من	بده.«

بازوانم	را	دورش	انداختم	و	لبانش	محکم	به	لب	هایم	چسبید.	وقتی	در	خز	بزرگ	سنگینش	روی	
سینه	ام	آرمید،	حس	عجیب	و	بیزارکننده	ای	داشتم.	انگار	یک	جانور	وحشی،	یک	ماده	خرس	را	در	
آغوش	گرفته	بودم.	انگار	چنگال	هایش	را	در	گوشتم	احساس	می	کردم.	ولی	این	بار	ماده	خرس	رهایم	

کرد	و	راحتم	گذاشت.	

با	سینه		ای	سرشار	از	امیدهای	شادمانه،	رفتم	باال	به	اتاق	خدمتکاری	ام	و	خودم	را	روی	تخت	
سفتم	انداختم.	

با	خودم	فکر	کردم،	»زندگی	واقعًا	خنده	دار	است.	همین	چند	لحظه	پیش	زیباترین	زن،	خود	
ونوس،	روی	سینه	ات	آرام	می	گیرد،	و	اکنون	فرصت	داری	که	جهنم	چینی	را	بشناسی.	چینی	ها،	بر	
خالف	ما،	لعن	شدگان	را	میان	شعله	ها	نمی	اندازند،	بلکه	به	وسیله	ی	شیاطین	آن	ها	را	به	سرزمین	های	

یخی	می	رانند.

به	احتمال	زیاد	بنیان	گذاران	دین	شان	هم	در	اتاق	هایی	بدون	گرمایش	می	خوابیدند.«

***
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تمام	طول	شب	وحشت	زده	جیغ	می	زدم	و	از	خواب	می	پریدم.	خواب	سرزمینی	یخی	را	می	دیدم	
که	راهم	را	در	آن	گم	کرده	بودم	و	بیهوده	دنبال	راه	خروجی	می	گشتم.	ناگهان	یک	اسکیمو	در	
سورتمه	ای	که	به	گوزنی	بسته	شده	بود	نزدیک	آمد؛	چهره	ی	همان	پیشخدمتی	را	داشت	که	به	اتاق	

سرمازده	راهنمایی	ام	کرد.	

گفت،	»این	جا	دنبال	چه	می	گردید،	آقا؟	این	جا	قطب	شمال	است.«

بالفاصله	ناپدید	شد،	و	واندا	سوار	بر	اسکیت	های	کوچک	روی	یخ	های	صاف	پرواز	می	کرد.	
دامن	ساتن	سفیدش	تاب	می	خورد	و	خش	خش	می	کرد،	قاقم	کت	و	کالهش،	ولی	بیش	از	همه	صورتش	
درخششی	سپیدتر	از	برف	داشت.	مستقیم	به	من	شلیک	کرد،	مرا	میان	بازوانش	گرفت	و	شروع	کرد	

به	بوسیدنم.	ناگهان	حس	کردم	خون	داغ		از	پهلویم	جاری	می	شود.

وحشت	زده	پرسیدم،	»چه	می	کنی؟«

خندید،	و	به	محض	این	که	نگاهش	کردم،	دیگر	واندا	نبود،	ماده	خرسی	سفید	و	بزرگ	بود	که	
پنجه	هایش	را	در	تنم	فرو	می	کرد.	

مذبوحانه	فریاد	زدم،	و	وقتی	از	خواب	پریدم	هنوز	خنده	ی	شیطانی	اش	را	می	شنیدم	و	گیج	و	
منگ	دور	و	بر	اتاق	را	نگاه	می	کردم.	

صبح	زود	پشت	در	اتاق	واندا	ایستادم	و	وقتی	پیشخدمت	قهوه	آورد،	آن	را	از	او	گرفتم	و	به	
خدمت	بانوی	زیبایم	بردم.	او	از	قبل	لباس	پوشیده	بود	و	باشکوه	به	نظر	می	رسید،	شاداب	و	گلگون.	

وقتی	داشتم	محترمانه	عقب	می	رفتم،	با	مهربانی	لبخند	زد	و	صدایم	کرد.

گفت،	»بیا،	گرگور،	سریع	صبحانه	ات	را	بخور،	بعد	فوراً	می	رویم	دنبال	خانه	بگردیم.	نمی	خواهم	
مجبور	باشم	بیش	از	این	در	هتل	بمانم.	این	جا	خیلی	خجالت	آور	است.	اگر	بیش	از	یک	دقیقه	با	تو	
حرف	بزنم،	مردم	می	گویند،	»این	زن	روسی	با	خدمتکارش	رابطه	دارد،	می	بینی،	نژاد	کاترین	هنوز	

منقرض	نشده.«

نیم	ساعت	بعد	بیرون	رفتیم؛	واندا	اسموکینگ	و	کاله	روسی	اش	را	پوشیده	بود،	و	من	هم	لباس	
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کراکوفی	ام	را.	غلغله	ای	به	راه	انداخته	بودیم.	با	قیافه	ای	جدی،	ده	قدم	عقب	تر	از	او	راه	می	رفتم،	ولی	
هر	لحظه	می	ترسیدم	بلند	بزنم	زیر	خنده.	به	ندرت	خیابانی	پیدا	می	شد	که	بر	سردر	یکی	از	خانه	های	
زیبایش	عالمت	»اتاق	های	مبله«	نباشد.	واندا	هربار	مرا	به	طبقه	ی	باال	می	فرستاد،	و	فقط	وقتی	به	او	
اطالع	می	دادم	که	آن	جا	نیازهای	او	را	برآورده	می	کند،	خودش	هم	باال	می	آمد.	دم	ظهر	مثل	یک	

تازی	گوزن	گیِر	بعد	از	شکار	از	پا	افتادم.	

به	خانه	ا	ی	جدید	وارد	شدیم	و	بی	آن	که	جای	مناسبی	پیدا	کرده	باشیم	آن	جا	را	هم	ترک		کردیم.	
حوصله	ی	واندا	دیگر	سر	رفته	بود.	ناگهان	به	من	گفت،	»سورین،	این	جدیتی	که	در	اجرای	نقشت	
داری	خیلی	جذاب	است،	و	الزامی	که	به	همدیگر	تحمیل	کرده	ایم	واقعًا	دیوانه	کننده	است.	دیگر	

تحملش	را	ندارم،	خیلی	دوستت	دارم،	باید	ببوسمت.	بیا	برویم	در	یکی	از	این	خانه	ها.«

حرفش	را	قطع	کردم	و	گفتم،	»ولی	بانوــ«

واندا	وارد	راهروی	بعدی	شد	و	چند	پله	از	پلکان	تاریک	را	باال	رفت،	بعد	با	لطافتی	سوزان	
بازوانش	را	دورم	انداخت	و	مرا	بوسید.

»آه!	سورین،	تو	خیلی	باهوشی.	به	عنوان	برده	خیلی	خطرناک	تر	از	آنی	که	تصور	می	کردم،	و	
جلویت	تاب	مقاومت	ندارم،	می	ترسم	دوباره	عاشقت	شوم.«

من	که	وحشتی	ناگهانی	به	جانم	افتاده	بود	پرسیدم،	»مگر	دیگر	دوستم	نداری؟«

جدی	سر	تکان	داد،	ولی	دوباره	با	لبان	برجسته	اش،	لبان	لذیذش،	مرا	بوسید.

به	هتل	برگشتیم.	واندا	ناهار	خورد	و	دستور	داد	من	هم	چیزی	فوری	بخورم.

به	همین	خاطر	 نمی	دادند،	 به	من	 او	خدمت	می	کردند	خدماتی	 به	 به	آن	سرعتی	که	 گرچه،	
به	محض	این	که	دومین	لقمه	از	استیک	را	در	دهان		گذاشتم،	پیشخدمت	وارد		شد	و	با	همان	ژست	

تئاتری	اش	صدا		زد،	»خانم	شما	را	می	خواهند،	همین	اآلن.«

دردمندانه	و	سریع	از	غذایم	دست		کشیدم	و	خسته	و	گرسنه	نزد	واندا		شتافتم	که	پیشاپیش	در	
خیابان	ایستاده	بود.	
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مالمت		گرانه	گفتم،	»فکر	نمی	کردم	این	قدر	بی	رحم	باشید،	بانو.	با	این	همه		وظایف	طاقت	فرسا	
حتی	فرصت	نمی	دهید	با	آرامش	غذا	بخورم.«

واندا	از	ته	دل	خندید	و	گفت،	»فکر	می	کردم	غذایت	را	تمام	کرده	ای	ولی	عیبی	ندارد.	انسان	
برای	رنج	زاده	شده،	مخصوصًا	تو.	هیچ	شهیدی	استیک	نمی	خورد.«

با	دلخوری	دنبالش	رفتم	و	از	گرسنگی	به	خود	می	پیچیدم.	

واندا	ادامه	داد،	»دیگر	فکر	نمی	کنم	جایی	در	این	شهر	پیدا	کنیم.	سخت	می		شود	یک	طبقه	ی	
کامل	و	دربست	پیدا	کرد	که	بتوانی	هر	کاری	می	خواهی	در	آن	بکنی.	با	چنین	رابطه	ی	عجیب	و	
جنون	آمیزی	که	ما	داریم	نباید	هیچ	ساز	مخالفی	باشد.	یک	ویالی	کامل	را	اجاره	می	کنم	ــ	صبر	کن،	
غافلگیر	می	شوی.	حاال	اجازه	داری	گرسنگی	ات	را	برطرف	کنی	و	کمی	در	فلورانس	گردش	کنی.	تا	

عصر	به	خانه	برنمی	گردم.	هروقت	به	تو	نیاز	داشتم،	خبرت	می	کنم.«

***

کلیسای	جامع	دوئومو،	پالتزو	ِوکیو۵۳،	لوّجا	دی	النزی۵۴	را	تماشا	کردم،	و	سپس	دیرزمانی	کنار	
رودخانه	ی	آرنو	ایستادم.	گذاشتم	نگاهم	دوباره	و	دوباره	بر	فلورانس	باشکوه	آرام	گیرد،	که	گنبدها	
شکوهمندش	 پل	های	 بر	 می	شدند،	 کشیده	 شفاف	 و	 آبی	 آسمان	 در	 نرم	 خط	های	 با	 مناره	هایش	 و	
که	امواج	رودخانه	ی	زیبا	و	طالیی	زیر	طاق	های	پهن	شان	جاری	می	شد،	و	بر	تپه	های	سبزی	که	با	

سروهای	باریک	و	بلند،	ساختمان	ها،	کاخ	ها	و	صومعه	ها	شهر	فلورانس	را	احاطه	کرده	بودند.	

در	جهان	دیگری	هستیم،	جهانی	شادان،	حّسانی	و	با	نشاط.	منظره	هم	از	جدیت	و	سودای	ما	هیچ	
در	خود	ندارد.	بلندباال	و	گسترده	به	سوی	ویالهای	سفید	پراکنده	میان	سبز	کمرنگ	کوه	ها،	هیچ	
جایی	نیست	که	از	آفتاْب	درخشان	نشده	باشد.	مردم	جدیت	کم	تری	از	ما	دارند	و	شاید	کم	تر	از	ما	

فکر	می	کنند	ولی	همگی	شاد	به	نظر	می	رسند.	

وانگهی	می	گویند	که	مرگ	در	جنوب	راحت	تر	است.

حاال	حس	می	کنم	زیبایی	بی	خس	وخار	و	لذت	جویِی	بی	عذاب	حتمًا	وجود	دارد.
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ویال	 این	 است.	 کرده	 اجاره	 زمستان	 برای	 را	 آن	 و	 کرده	 پیدا	 قشنگی	 کوچک	 ویالی	 واندا	
روی	تپه	ی	جذابی	در	کرانه	ی	پایینی	رود	آرنو،	روبه	روی	کاسکینا۵۵	قرار	دارد	و	دورتادورش	باغی	
به	 و	 دارد	 طبقه	 دو	 فقط	 کاملیاهاست.	 از	 باشکوهی	 راغ	 و	 چمنزار	 دلربا،	 راه	باریکه	های	 با	 زیبا	
با	 سرپوشیده	 ایوان	 است،	یک	جور	 روباز	 سرسرایی	 است.	یک	طرف	 ایتالیایی	چهارگوش	 سبک	
گچبری	هایی	از	مجسمه	های	قدیمی	و	پله	هایی	سنگی	که	به	باغ	فرود	می	آیند.	از	سرسرا	به	حمامی	
با	وان	مرمر	باشکوهی	وارد	می	شوی	که	پله	های	پیچ	درپیچ	از	آن	جا	به	اتاق	خواب	بانویم	راه	می	برند.	

واندا	تنها	در	طبقه		اول	ساکن	می	شود.	

اتاقی	در	طبقه	ی	همکف	هم	برای	من	می	گذارد؛	اتاقی	بسیار	جذاب،	که	حتی	شومینه	هم	دارد.

ولی	 است	 قفل	 پیدا	کردم.	درش	 تپه	ا	ی	گرد	 معبد	کوچکی	روی	 باغ	گشت	می	زدم،	 در	 وقتی	
شکافی	دارد	که	وقتی	چشمم	را	به	آن	می	چسبانم،	الهه	ی	عشق	را	می	بینم	که	روی	سکوی	سفیدی	

ایستاده	است.	

لرزه		ای	به	تنم	می	افتد.	انگار	دارد	لبخندزنان	از	من	می		پرسد،	»تویی؟	منتظرت	بودم.«

***

بانویم	 حضور	 به	 که	 می	آورد	 خبر	 برایم	 خوش	سیمایی	 کوچک	 خدمتکار	 است.	 غروب	 دم	
بروم.	از	پله	های	پهن	مرمر	باال	می	روم،	از	سرسرا،	از	سالن	بزرگ	بسیار	شکوهمندی	می	گذرم	و	
در	اتاق	خواب	را	می	زنم.	خیلی	آرام	در	می	زنم	چون	تجمل	پیرامون	مرعوبم	کرده	است،	و	به	همین	
خاطر	صدای	در	زدنم	شنیده	نمی	شود	و	مدتی	پشت	در	می	ایستم.	حس	می	کنم	پشت	در	اتاق	کاترین	
بزرگ	ایستاده	ام	و	انگار	هر	لحظه	ممکن	است	در	خزهای	سبز	لباس	خوابش،	با	روبان	سرخ	روی	

سینه	ی	عریانش،	با	فرهای	کوچک	پودر	زده	ی	سفیدش	ظاهر	شود.	

دوباره	در	می	زنم.	واندا	بی	صبرانه	در	را	باز	می	کند.

می	پرسد،	»چرا	این	قدر	دیر؟«
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شرمگین	جواب	می	دهم،	»پشت	در	ایستاده	بودم،	ولی	در	زدنم	را	نشنیدید.«	در	را	پشت	سرم	
می	بندد	و	بازویم	را	می	گیرد	و	مرا	به	تخت	سرخ	دمشقی	که	رویش	لم	داده	بود	راهنمایی		می	کند.	تمام	
چیدمان	اتاق	ــ	کاغذدیواری،	پرده	ها،	جلودری	ها،	آویزهای	تخت	ــ	به	رنگ	سرخ	دمشقی	است.	

نقاشی	باشکوهی	روی	سقف	نقش	بسته	است:	شمشون	و	دلیله.	

تن	 روی	 جذاب	 و	 زیبا	 سفید	 ساتن	 می	پذیرد.	 مرا	 مسحورکننده	ای	 خانگی	 جامه		ی	 در	 واندا	
باریکش	جاری	است،	بازوان	و	سینه	اش	را	عریان	می	گذارد	و	سبکسرانه	میان	موهای	سیاه	خز	سمور	
ران	هایش	 تا	روی	 از	پشت	 مو	های	سرخش	 از	مخمل	سبز	جا	خوش	می	کند.	 با	رگه	هایی	 بزرگی	

می	ریزد	و	تنها	نیمی	از	آن	با	رشته	هایی	از	مرواریدهای	سیاه	نگه	داشته	شده		است.	

درحالی	که	مرا	طرف	سینه	اش	می	کشد	و	تهدید	می	کند	که	با	بوسه	هایش	خفه	ام		خواهد	کرد،	
نجوا	می	کنم،	»ونوس	خزپوش«.	بعد	دیگر	نه	یک	کلمه	حرف	می	زنم	نه	فکر	می	کنم؛	همه	چیز	در	

دریایی	از	سعادت	ورای	تمام	خیال	پردازی	هایم	غرق	می	شود.	

عاقبت،	واندا	آرام		خودش	را	رها	کرد،	روی	یک	دستش	لم	داد	و	به	من	خیره	شد.	من	پائین	پایش	
نشسته	بودم،	او	مرا	سمت	خودش	کشید	و	با	موهایم	بازی	کرد.	

درحالی	که	چشمانش	در	اشتیاقی	شیرین	می	سوخت،	پرسید:	»هنوز	عاشقم	هستی؟«

می	گویم،	»چه	سؤالی!«

با	لبخندی	وسوسه	آمیز	ادامه	داد،	»قول	وقرارت	هنوز	یادت	هست؟	حاال	که	همه		چیز	آماده	و	
مهیاست،	یک	بار	دیگر	می	پرسم:	آیا	هنوز	جداً	می	خواهی	برده	ام	باشی؟«

با	تعجب	پرسیدم،	»مگر	نیستم؟«

»ولی	هنوز	اسناد	را	امضا	نکرده	ای.«

»اسناد	ــ	کدام	اسناد؟«

گفت،	»اوه،	می	بینم	که	فراموش	کرده	ای،	خب	پس	درگذر.«
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گفتم،	»ولی	واندا،	می	دانی	که	سعادتی	جز	خدمت		به	تو	و	بردگی	تو	ندارم.	حاضرم	همه	چیزم	
ــ	حتی	زندگی	ام	ــ	را	بدهم	تا	کاماًل	در	اختیار	تو	باشم.«

نجوا	کرد،	»چقدر	زیبایی	وقتی	این	قدر	مشتاقانه	و	شورمندانه	حرف	می	زنی.	افسوس!	من	از	تو	
عاشق	ترم	و	تو	از	من	می	خواهی	تحکم	آمیز	و	عبوس	و	بی	رحم	بازی	کنم.	متأسفانه	نمی	توانم.«

با	لبخند	جواب	دادم،	»من	متأسف	نیستم،	اسناد	کجاست؟«

»بگیر«،	آن	را	نیمه	شرمگین	از	سینه	اش	درآورد	و	به	من	داد.

»برای	این	که	خود	را	کاماًل	در	اختیار	من	احساس	کنی،	سند	دومی	ترتیب	داده	ام	که	در	آن	قید	
می	کنی	که	قصد	داری	خودت	را	بکشی.	آن	وقت	اگر	بخواهم	می	توانم	تو	را	بکشم.«

»بده.«	

وقتی	سند	را	باز	کردم	و	شروع	کردم	به	خواندن،	واندا	قلم	و	جوهر	آورد.	بعد	کنارم	نشست	و	
دستش	را	دور	گردنم	حلقه	کرد	و	از	باالی	شانه	ام	به	اسناد	نگریست.	اولی	از	این	قرار	بود:	
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قرارداد بین دوشیزه فُن دوناجو و سورین فُن کوزیمسکی

»آقای سورین فن کوزیمسکی در این تاریخ از نامزدی دوشیزه واندا فن دوناجو ساقط 
می شود و از تمام حقوقش در مقام عاشق چشم می  پوشد؛ ایشان در عوض به عنوان مرد و 
است،  بازنگردانده   او  به  را  آزادی  اش  بانو  خود  وقتی  تا  می دهد  قول شرف  نجیب زاده 

برده ی ایشان بماند.

است  مجبور  و  بپذیرد،  را  گرگور  نام  باید  دوناجو  دوشیزه  برده ی  به عنوان  »او 
مطیع  همیشه  کند،  پیروی  دستوراتشان  از  و  شود  ایشان  خواسته های  تسلیم  بی قیدوشرط 

بانویش باشد و هر نشانی از توجه از جانب ایشان را لطفی خارق العاده بپندارد. 

»دوشیزه فن دوناجو نه تنها می تواند برده اش را به خاطر کوچکترین خطا یا لغزش به 
میل خود تنبیه کند، بلکه مجاز است به دلخواه یا صرفاً برای سرگرمی هر طور که می خواهد 
با او بدرفتاری کند. و حتی اگر بخواهد حق دارد او را بکشد، کوتاه آن که او  دارایی مطلق 

دوشیزه است. 

»چنان چه روزی دوشیزه فن دوناجو برده اش را آزاد کند، سورین فن کوزیمسکی باید 
هر چیزی را که به عنوان برده تجربه کرده و متحمل شده است فراموش کند، و هرگز، تحت 

هیچ شرایطی و به هیچ وجه در صدد انتقام و تالفی برنیاید.

»دوشیزه فن دوناجو هم به نوبه ی خود قول می دهد به عنوان بانوی ایشان تا جای ممکن 
خز بپوشد، خصوصاً وقتی بر برده اش بی رحمی روا می دارد.«

این قرارداد تاریخ روز را بر خود داشت. 

سند دوم خیلی کوتاه بود:

»من به خاطر استیصال از زیستن و توهم های آن، به اراده ی آزاد خویش به این زندگی 
بی ارزش پایان می دهم.«
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خواندنم	که	تمام	شد،	وحشتی	عمیق	مرا	تسخیر	کرد.	هنوز	وقت	بود،	هنوز	می	توانستم	کنار	
بکشم،	اما	جنون	اشتیاق،	دیدن	آن	زن	زیبا	که	آسوده	بر	شانه		ام	تکیه	داده	بود،	مسحورم	می	کرد.	

به	 تمامش	 »باید	 و	گفت،	 اشاره	کرد	 دوم	 سند	 به	 واندا	 کنی،	سورین.«	 رونویسی	 آن	 از	 »باید	
دست	خط	خودت	باشد؛	این	البته،	در	مورد	قرارداد	ضروری	نیست.«

زود	از	چند	سطری	که	در	آن	خودکشی	ام	را	تأیید	می	کنم	رونویسی	کردم	و	به	واندا	دادم.	او	آن	
را	خواند	و	با	لبخند	روی	میز	گذاشت.

سرش	را	خم	کرد	و	با	لبخندی	مکار	پرسید،	»خب،	جرئت	داری	امضایش	کنی؟«

قلم	را	گرفتم.	

خوشبختی		ات	 از	 این		قدر	 یعنی	 می	لرزد.	 دارد	 دستت	 کنم،	 امضا	 من	 اول	 »بگذار	 گفت،	 واندا	
می	ترسی؟«

قرارداد	و	قلم	را	برداشت.	درحالی	که	با	خودم	کلنجار	می	رفتم،	لحظه	ای	به	باال	نگاه	کردم	و	
هلندی،	 و	 ایتالیایی	 مکتب	های	 نمونه	های	 از	 بسیاری	 مثل	 نقاشی	سقف،	 این	که	 از	 شدم	 شگفت	زده	
این	قدر	از	نظر	تاریخی	نابهنگام	بود	و	سیمایی	عجیب	به	آن	می	بخشید.	دلیله،	زن	شهوتران	با	موهای	
سرخ	فروزانش،	نیمه	عریان	در	خز	تیره	اش	روی	تخت	سرخی	دراز	کشیده	و	لبخند	به	لب	به	سمت	
شمشون	خم	شده	است	که	فلسطینیان	او	را	به	بند	کشیده	و	به	زیر	آورده	اند.	لبخند	دلیله	با	آن	عشوه	ی	
تالقی	 شمشون	 چشمان	 با	 نیمه	بازش	 چشمان	 دوزخی	ست؛	 به	راستی	 شقاوتی	 از	 مملو	 سخره	گرش		
می	کند	که	در	این	آخرین	نگاه	همچنان	به	دلیله	خیره	مانده	است،	چراکه	پیشاپیش	یکی	از	دشمنان	

روی	سینه	ی	شمشون	افتاده	و	می	خواهد	او	را	با	آهن	گداخته	کور	کند.	

واندا	فریاد	زد،	»خدای	من،	کاماًل	غرق	شدی.	چه	شده؟	همه	چیز	مثل	قبل	می	ماند،	حتی	بعد	از	
امضای	قرارداد،	هنوز	مرا	نشناخته	ای،	عزیز	دلم؟«

به	قرارداد	نگاه	کردم.	اسم	واندا	در	آن	با	حروف	درشت	نوشته	شده	بود.	دیگربار	به	چشمان	
جادویی	اش	خیره	شدم.	بعد	قلم	را	برداشتم	و	بی	معطلی	قرارداد	را	امضا	کردم.	

واندا	آرام	گفت،	»داری	می	لرزی.	قلم	را	برایت	بگیرم؟«
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همان	موقع	آرام	دستم	را	گرفت	و	اسمم	پایین	سند	دوم	ظاهر	شد.	واندا	دوباره	به	هر	دو	سند	
نگاه	انداخت	و	بعد	آن	ها	را	در	میز	باالی	مبل	گذاشت	و	آن	را	قفل	کرد.	

»خب	حاال	گذرنامه	و	پولت	را	به	من	بده.«

کیف	پولم	را	به	او	می	دهم.	داخلش	را	نگاه	می	کند،	سر	تکان	می	دهد	و	آن	را	می	گذارد	کنار	
سینه	اش	 روی	 را	 سرم	 و	 می		زنم	 زانو	 جلویش	 شیرینی	 نشئگی	 در	 من	 درحالی	که	 دیگر،	 چیزهای	

می	گذارم.	

بعد	ناگهان	با	پایش	هلم	می	دهد،	می	پرد	باال	و	زنگ	را	به	صدا	درمی	آورد،	که	به	محض	شنیدنش	
سه	زن	سیه	چرده	ی	جوان	و	باریک	اندام	وارد	می	شوند؛	انگار	از	آبنوس	تراش	خورده	بودند،	سر	تا	پا	

سرخ	پوش،	و	هر	یک	طنابی	در	دست.	

ناگهان	به	خودم	می	آیم	و	سعی	می	کنم	بلند	شوم.	ولی	واندا	صاف	در	برابرم	می	ایستد،	صورت	
با	 بانویی	سلطه	جو،	به	طرف	من	می		گرداند	و	 ابروان	سیاه	سخره	گرش	را،	چون	 سفید	زیبایش	را،	
اشاره	دستور	می	دهد.	و	قبل	از	آن	که	واقعًا	بفهمم	چه	دارد	به	سرم	می	آید،	زنگی	ها	مرا	روی	زمین	
کشیده	اند	و	دست	و	پایم	را	محکم	بسته	اند،	مثل	کسی	که	قرار	است	اعدام	شود	دست	هایم	را	پشت	

سرم	می	بندند	تا	نتوانم	به	هیچ	وجه	تکان	بخورم.

واندا	با	آرامشی	الهوتی	دستور	می	دهد،	»شالق	را	به	من	بده،	هایدی«.

زن	سیاه		زانو	می	زند	و	شالق	را	به	دست	بانویش	می	دهد.

واندا	ادامه	می	دهد،	»و	حاال	خزهای	سنگینم	را	بگیر،	مانع	من	می	شوند.«

زن	سیاه	اطاعت	می	کند.	

واندا	در	ادامه	امر	می	کند،	»کت	آن	جا!«

هایدی	سریع	کازابایکای	قاقم	دوختی	را	که	روی	تخت	افتاده	بود	برایش	می	آورد،	و	واندا	با	دو	
حرکت	طنازانه	ی	تقلیدناپذیر	در	آن	سر	می	خورد.	

»حاال	او	را	به	این	ستون	ببندید!«
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زنگی	ها	مرا	بلند	می	کنند،	طناب	ضخیمی	دور	تنم	می	پیچند،	و	مرا	به	یکی	از	ستون	های	عظیم	
تخت	ایتالیایی	بزرگ	می	بندند.	

ناگهان	غیب	شان	می	زند،	انگار	آب	شده		باشند	رفته	باشند	توی	زمین.	

واندا	فوراً	نزدیک	من	می	آید،	دنباله	ی	بلند	پیراهن	ساتن	سفیدش،	مثل	نقره،	مثل	مهتاب	روی	
زمین	کشیده	می	شود؛	موهایش	چون	شعله			روی	خز	سفید	کتش	زبانه	می	کشد.	بعد	در	مقابلم	می	ایستد	
و	دست	چپش	را	محکم	روی	کمرش	می	گذارد،	تازیانه	را	با	دست	راست	می	گیرد	و	خنده	ی	کوتاهی	

سر	می	دهد			.	

با	سردی	عاری	از	عاطفه	می	گوید،	»اکنون	بازی	بین	ما	تمام	شده،	حاال	جدی	است	ای	احمق	
را	 خودت	 دیوانه	وارت	 کوری	 در	 تو	 می	کنم.	 مسخره	ات	 و	 می	آید	 بدم	 ازت	 این	قدر	 که	 تویی	 ــ	
اسباب	بازی	من	کرده	ای،	من	سبکسر	و	هوسباز.	دیگر	عشق	من	نیستی،	برده		ی	منی،	مرگ	و	زندگی	ات	

به	هوی	و	هوس	من	وابسته	است.

»هنوز	مرا	نشناخته	ای!

»قبل	از	هر	چیز،	جداً	طعم	شالق	را	می	چشی	حتی	اگر	خطایی	از	تو	سر	نزده	باشد،	تا	بفهمی	که	
اگر	دست	وپاچلفتی،	نافرمان	یا	خودسر	باشی	چه		در	انتظار	توست.«

آستین	خزدوز	ش	را	با	ظرافتی	وحشیانه	باال	زد	و	تازیانه	را	بر	پشتم	فرود	آورد.	

از	جا	جستم،	چون	شالق	مثل	چاقو	در	گوشتم	فرو	رفت.	

فریاد	زد،	»خب،	خوشت	می	آید؟«

سکوت	کردم.

تهدید	کرد،	»صبر	کن،	مثل	سگ	زیر	شالقم	زوزه	می	کشی،«	و	فوراً	شروع	کرد	به	زدن.

ضربه	ها	بی	امان	و	پی	درپی	با	نیرویی	وحشتناک	روی	پشت،	بازوها	و	گردنم	فرود	می	آمدند؛	
دندان	می	ساییدم	تا	فریاد	نزنم.	بعد	زد	توی	صورتم،	خون	گرم	از	پوستم	جاری	شد،	ولی	او		خندید	و	

به	زدن	ادامه		داد.	
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از	تو	سر	در	می	آورم.	خیلی	کیف	دارد	کسی	را	کاماًل	در	اختیارت	داشته	 گفت،	»تازه	دارم	
باشی،	مردی	را	که	دوستت	دارد	ــ	تو	حتمًا	دوستم	داری؟	ــ	نه	ــ	اوه!	تکه	تکه	ات	می	کنم،	و	با	هر	
ضربه	بیش	تر	لذت	می	برم.	حاال	مثل	کرم	به	خودت	بپیچ،	جیغ	بزن	و	ناله	کن!	هیچ	رحمی	در	من	

نخواهی	یافت.«

سرانجام	خسته	شد.

شالق	را	کنار	انداخت،	روی	مبل	دراز	کشید	و	زنگ	را	به	صدا	درآورد.	

زن	های	سیاه		وارد	شدند.	

»بازش	کنید!«

طناب	را	که	باز	کردند،	مثل	یک	تکه	چوب	روی	زمین	افتادم.	زنگی		ها	می	خندیدند	و	دندان	های	
سفیدشان	را	نشان	می	دادند.

»او	را	روی	پاهایش	بلند	کنید.«

همین	کار	را	کردند	ولی	نمی	توانستم	بلند	شوم.

»بیا	این	جا	گرگور.«

به	زن	خوش	سیما	نزدیک	شدم	که	به	ر	غم	بی	رحمی	و	تحقیرش،	هیچ	وقت	مثل	آن	روز	در	نظرم	
وسوسه	انگیز	نبود.	

واندا	دستور	داد،	»یک	قدم	جلوتر،	حاال	زانو	بزن	و	پایم	را	ببوس.«

پایش	را	از	زیر	لبه	ی	ساتن	سفید	دراز	کرد،	و	من	احمق	فراشهوانی	لب	هایم	را	رویش	فشردم.	

بتوانی	 تا	 شوم	 غریبه	 تو	 با	 می	خواهم	 نمی	بینی،	 مرا	 تمام	 ماه	 یک	 »حاال،	 گفت،	 خیلی	جدی	
منتظر	 و	 می	کنی	 کار	 باغ	 در	 فاصله	 این	 در	 دهی.	 وفق	 جدیدت	 وضعیت	 با	 را	 خودت	 راحت	تر	

دستورات	من	می	مانی.	حاال،	برو،	ای	برده!«

***
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یک	ماه	عادی	و	مالل	آور	گذشت،	با	کار	سنگین،	با	عطش	غمین،	عطش	او	که	این	همه	رنج	را	
بر	من	روا	می	داشت.	

پرچین	ها	 و	 بزند	 را	 درختان	 شاخه	های	 می	کنم	 کمکش	 باغبان	ام؛	 دستورات	 فرمان	 به	 گوش	
را	هرس	کند،	گل	ها	را	قلمه	بزند،	باغچه	را	شخم	بزند،	پیاده	روهای	شنی	را	جارو	کند؛	در	غذای	
گه	گاه	 می	خوابم.	 و	 می	شوم	 بیدار	 مرغ	ها	 با	 می	شوم،	 او	شریک	 با	 سفتش	 و	رختخواب	 نامرغوب	
یک	بار	 می	کند.	 سرگرم	 کرده	اند	 دوره	اش	 که	 هواخواهانی	 با	 را	 دارد	خودش	 بانویم	 که	 می	شنوم	

قهقهه	ی	سرخوشانه	اش	را	حتی	از	پایین	باغ	هم	می	شنیدم.	

احساس	می	کنم	خیلی	احمق	ام.	آیا	فقط	اآلن	احمقم،	یا	قباًل	هم	بودم؟	ماه	دارد	تمام	می	شود	ــ	
همین	پس	فردا	ــ	حاال	با	من	چه	خواهد	کرد؟	یا	شاید	فراموشم	کرده	و	گذاشته	تا	پایان	زندگی	ام	

پرچین	ها	را	هرس	کنم	و	دسته	گل	بپیچم؟

دستوری	کتبی:	

»بدین	وسیله	گرگور	برده	به	خدمت	شخص	من	فراخوانده	می	شود.

واندا	دوناجو«

صبح	روز	بعد	با	قلبی	پرتپش	پرده	ی	گلدار	را	کنار	می	زنم	و	به	اتاق	خواب	الهه	ام	وارد	می	شوم.	
اتاق	هنوز	مملو	از	سایه	روشنی	دلپذیر		است.	

جلوی	شومینه	زانو	می	زنم	تا	آتش	درست		کنم.	می	پرسد،	»تویی	گرگور؟«	صدای	محبوبش	تنم	را	
به	لرزه	می	اندازد.	نمی	توانم	خودش	را	ببینم؛	پشت	پرده	های	تختخواب	پنهان	شده	است.

جواب	می	دهم،	»بله،	بانو.«

»ساعت	چند	است؟«

»از	نه	گذشته.«

»صبحانه.«
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سریع	صبحانه	را	می	آورم	و	با	سینی	کنار	تختش	زانو	می	زنم.	

»این	هم	صبحانه،	بانو.«

واندا	پرده	های	تختخواب	را	کنار	می	زند،	و	چه	عجیب،	وقتی	او	را	با	موهای	باز	و	مواج	بین	
بالشت		ها	می	بینم،	در	نگاه	اول	کاماًل	برایم	غریبه	است،	با	این	که	زیباست	ولی	آن	سیمایی	نبود	که	

دوست	می	داشتم،	این	چهره	سخت	است	و	حالت	عجیبی	از	خستگی	و	دلزدگی	دارد.	

یا	نکند	چشم	های	من	قباًل	این	را	نمی	دید؟

چشمان	سبزش	را	به	من	می	دو	زد،	بیش	تر	با	کنجکاوی	تا	با	تهدید،	شاید	حتی	کمی	با	ترحم،	و	
کاهالنه	خز	خواب	سیاهی	را	که	رویش	دراز	کشیده	است	روی	شانه	ی	عریانش	می	کشد.	

در	این	لحظه	آن	قدر	دلربا	و	مبهوت	کننده	می	شود	که	حس	می	کنم	خون	در	سر	و	قلبم	می	جوشد.	
سینی	توی	دستم	شروع	می	کند	به	لرزیدن.	او	متوجه	می	شود	و	سوی	شالق	که	روی	میِز	کنار	تخت	

افتاده	دست	دراز	می	کند.

اخم	می	کند	و	می	گوید،	»برده	ی	دست	وپاچلفتی.«

به	پایین	نگاه	می	کنم	و	می	کوشم	سینی	را	تا	حد	ممکن	محکم	نگه		دارم.	صبحانه	اش	را	می	خورد،	
خمیازه	می	کشد	و	اندام	هوس	انگیزش	را	در	خز	باشکوهش	کش	وقوس		می	دهد.	

زنگ	زده	است.	وارد	می	شوم.

»این	نامه	را	به	شاهزاده	کورسینی	برسان.«

سریع	به	شهر	می	روم،	و	نامه	را	به	دست	شاهزاده	می	رسانم.	مرد	جوان	زیبایی	است	با	چشمان	
سیاه	درخشان.	دستخوش	حسادت،	جوابش	را	برای	واندا	می	برم.

با	بدجنسی	پنهانی	می	پرسد،	»چه	ات	شده؟	خیلی	رنگت	پریده.«

»هیچ،	بانو،	فقط	کمی	تند	راه	رفتم.«

***
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شاهزاده	برای	ناهار	کنار	اوست،	و	من	محکومم	به	هر	دو	خدمت	کنم	درحالی	که	آن	ها	با	هم	
مزاح	می	کنند،	و	برای	هیچ	کدام	شان	من	اصاًل	وجود	ندارم.	وقتی	داشتم	کمی	بوردو	در	لیوان	می	ریختم،	

به	آنی	چشمم	سیاهی	می	رود	و	شراب	را	روی	رومیزی	و	پیراهن	واندا	می	ریزم.	

واندا	یک	سیلی	نثارم	کرد	و	گفت،	»چه	دست	وپاچلفتی!«	شاهزاده	خندید،	واندا	هم،	اما	من	
احساس	می	کردم	خون	در	صورتم	می	جوشد.	

***

بعد	از	ناهار	به	کاسکینا	رفت.	واندا	کالسکه		ی	کوچکی	با	اسب	قهوه	ای	انگلیسی	دارد	و	خودش	
افسار	را	به	دست	می	گیرد.	من	عقب	می	نشینم	و	نگاه	می	کنم	که	او	چه	طنازانه	و	خندان	سر	تکان	

می	دهد	وقتی	یکی	از	نجیب	زادگاِن	برجسته	جلویش	خم	می	شود.	

وقتی	دارم	کمکش	می	کنم	از	کالسکه	پیاده	شود،	کمی	به	بازویم	تکیه	می	دهد؛	این	تماس	مثل	
شوک	الکتریکی	تنم	را	می	پیماید.	آه!	او	زنی	شگفت	انگیز	است،	و	من	بیش		از	همیشه	دوستش	دارم.	

***

دسته	ی	کوچکی	از	مردان	و	زنان	را	برای	شام	در	ساعت	شش	دعوت	کرده	است.	من	خدمت	
می	کنم	ولی	این	بار	هیچ	شرابی	روی	رومیزی	نمی	ریزم.	

یک	سیلی	از	ده	سخنرانی	مؤثرتر	است.	خیلی	سریع	آدم	را	شیرفهم	می	کند،	مخصوصًا	وقتی	از	
جانب	دست	کوچک	یک	زن	باشد.	

***

بعد	از	شام	با	کالسکه	به	تئاتر	پرگوال	می	رود.	وقتی	دارد	در	لباس	مخمل	سیاهش	با	یقه	ی	قاقم	
و	نیم	تاجی	از	رز	های	سفید	روی	مویش	از	پله	ها	پایین	می	آید،	بسیار	حیرت	انگیز	است.	در	کالسکه	
را	باز	می	کنم	و	کمک	می	کنم	سوار	شود.	روبه	روی	تئاتر	از	صندلی	راننده	پائین	می	پرم	و	او	هنگام	
پیاده	شدن	به	بازویم	تکیه	می	دهد	که	زیر	این	بار	شیرین	می	لرزد.	در	کابینش	را	باز	می	کنم	و	بعد	در	
از	 راهرو	منتظر	می	مانم.	اجرا	چهار	ساعت	طول	می	کشد؛	شوالیه	هایش	به	دیدارش	می	آیند	و	من	

خشم	دندان		می	سایم.	

***
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پاسی	از	نیمه	شب	گذشته	است	که	زنگ	بانویم	برای	آخرین	بار	به	صدا	درمی	آید.	

ناگهان	دستور	می	دهد،	»آتش!«	و	وقتی	شومینه	ترق	تروق	می	کند،	»چای!«

هنگامی	که	با	سماور	برمی	گردم،	قباًل	لباسش	را	درآورده	و	با	کمک	زن	سیاه	در	لباس	خواب	
توری	اش	می	سرد.

بعد	هایدی	می	رود.	

واندا	خواب	آلود	درحال	کش	وقوس	اندام	زیبایش	می	گوید،	»خزهای	خواب	را	بده	به	من.«	آن	ها	
را	از	روی	مبل		برمی	دارم	و	نگه	شان	می	دارم	تا	او	آرام	و	کاهالنه	در	آستین	هایش	بلغزد.	بعد	خودش	

را	روی	کوسن	های	مبل	می	اندازد.	

»کفش	هایم	را	درآور	و	دم	پایی	های	مخمل	را	پایم	کن.«	

زانو	می	زنم	و	کفش	کوچکی	را	که	در	برابرم	مقاومت	می	کند	به	زور	می	کشم.	فریاد	می	زند،	
ـ	یادت	می	دهم.«	با	شالق	مرا	می	زند	ولی	حاال	دیگر	 »یاال!	زودباش!	داری	آزارم	می	دهی!	فقط	بگذارـ	

کفش	در	آمده	است!	

و	باز	هم	یک	لگد،	»حاال	گم	شو!«	ــ	بعد	می	توانم	بروم	بخوابم.	

***

را	 کنم	خزهایش	 داد	کمک	 دستور	 من	 به	 انتظار	 سالن	 در	 رفتم.	 مهمانی	 به	 او	 همراه	 امشب	
با	لبخندی	مغرورانه،	مطمئن	از	پیروزی،	به	سالن	چراغانی	شده	وارد	شد.	من	هم	باز	 درآورد؛	بعد	
با	افکار	تاریک	و	مالل	آور	منتظر	ماندم	و	شاهد	گذر	ساعت	از	پس	ساعت	بودم.	گه	گاه	وقتی	در	
لحظه	ای	باز	می	ماند،	صدای	موسیقی	به	من	هم	می	رسید.	چند	پیشخدمت	سعی	کردند	سر	صحبت	را	

با	من	باز	کنند،	اما	خیلی	زود	دست	برداشتند	چون	من	فقط	چند	کلمه	ایتالیایی	بلد	بودم.

قتل	 به	 حسد	 متخاصمانه	ی	 حمله	ی	 با	 را	 واندا	 که	 می	بینم	 خواب	 و	 می	برد	 خوابم	 سرانجام	
رسانده	ام.	به	مرگ	محکوم	شده	بودم	و	خودم	را	می	دیدم	که	روی	تخته	تازیانه	می	خورم؛	تبر	افتاد،	

آن	را	روی	گردنم	احساس	می	کنم،	ولی	هنوز	زنده	ام	ــ
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بعد	جالد	به	صورتم	سیلی	می	زند.

نه،	جالد	نیست؛	خود	وانداست	که	خشمگین	جلویم	ایستاده	است	و	خزهایش	را	می	خواهد.	
بالفاصله	پیش	او	برمی	گردم	و	کمک	می	کنم	خزها	را	بپوشد.

واقعًا	لذت	بخش	است	پوشاندن	خز	به	زنی	زیبا	و	دیدن	و	احساس		کردن	این	که	چگونه	گردن	
و	اندام	باشکوهش	در	خزهای	نرم	گرانبها	می	آرمند،	و	او	موهای	مواجش	را	از	روی	یقه	اش	بلند	
می	کند.	وقتی	موها	را	می	اندازد	گرمای	نرم	و	عطر	خفیف	بدنش	همچنان	به	نوک	موهای	سمور	

می	چسبد.	و	این	کافی	است	تا	آدم	دیوانه	شود!	

***

راحتی	 نفس	 همنشینی.	 هیچ	 نه	 تئاتری،	 نه	 بود،	 کار	 در	 مهمانی	 نه	 که	 رسید	 روزی	 سرانجام	
کشیدم.	واندا	در	سرسرا	نشسته	بود	و	کتاب	می	خواند	و	ظاهراً	فرمانی	نداشت	به	من	بدهد.	هنگام	
می	خورد،	 را	 آن	 تنهایی	 می	آورم،	 شام	 برایش	 می	کند.	 خلوت	 او	 عصرگاهی،	 نقره	ای	 مه	 و	 غروب	

بی	آن	که	یک	نگاه،	یک	کلمه	و	حتی	یک	سیلی	برایم	داشته	باشد.	

آه!	چقدر	آرزو	دارم	به	من	سیلی	بزند.	گریه	ام	می	گیرد	و	حس	می	کنم	آن	قدر	تحقیرم	کرده	است	
که	دیگر	حتی	شکنجه	یا	بدرفتاری	با	من	برایش	جالب	نیست.	

قبل	از	رفتن	به	رختخواب،	زنگ	بانو	مرا	صدا	می	زند.	

از	 یکی	 باشم.	 تنها	 می	ترسم	 و	 دیدم	 وحشتناکی	 خواب	های	 دیشب	 می	خوابی،	 این	جا	 »امشب	
کوسن	ها	را	از	روی	مبل	بردار	و	روی	پوست	خرس	زیر	پایم	بخواب.«

بعد	از	این	که	چراغ	ها	را	خاموش	کرد،	طوری	که	فقط	چراغ	کوچکی	آویزان	از	سقْف	اتاق	را	
روشن	می	کرد،	به	رختخواب	رفت.	»تکان	نخور	تا	بیدارم	نکنی.«

طبق	دستورش	عمل	کردم،	اما	تا	دیروقت	خوابم	نبرد.	زن	خوش	سیما	را	می	دیدم،	زیبا	چون	یک	
الهه	که	روی	خزهای	خواب	تیره	اش	به	پشت	دراز	کشیده	است،	دست	هایش	را	زیر	گردنش		گذاشته	
و	موجی	از	موی	سرخ	رویشان	افتاده	است.	با	هر	تکان	کوچکش	می	شنیدم	که	سینه	ی	باشکوهش	
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در	تنفسی	منظم	و	عمیق	باال	و	پایین	می	رود	و	همین	که	تکان	می	خورد	بیدار	می	شدم	که	ببینم	آیا	به	
من	نیازی	دارد.

اما	به	من	نیازی	نداشت.	

هیچ	کاری	از	من	خواسته	نمی	شد؛	دیگر	برای	او	معنایی	بیش		از	یک	چراغ	خواب	یا	هفت	تیری	
که	زیر	بالشتش	می	گذارد	نداشتم.

از	 می	کوشد	 که	 می	شود	 بلند	 هرزه	 و	 مبتکر	 زنی	 مغز	 از	 این	ها	 تمام	 آیا	 او؟	 یا	 دیوانه	ام	 من	
خیال	پردازی	های	فراشهوانی	ِ	من	فراتر	برود؟	یا	آیا	این	زن	واقعًا	یکی	از	شخصیت	های	نرونی	است	که	
از	له	کردن	آدم	ها	مثل	کرم	زیر	پایش	لذتی	شیطانی	می	برد	و	افکار	و	احساسات	و	خواسته	ای	شبیه	

آن	ها	دارد؟

چه	ها	که	از	سر	نگذراندم!

وقتی	با	سینی	قهوه	کنار	تختش	زانو	زدم،	واندا	ناگهان	دستش	را	روی	شانه	ام	گذاشت	و	چشمانش	
عمیقًا	در	چشمانم	غرق	شد.	

آرام		گفت،	»چه	چشمان	زیبایی،	مخصوصًا	حاال	که	رنج	می	کشی.	خیلی	ناراحتی؟«

سر	خم	کردم	و	ساکت	ماندم.

ناگهان	شورمندانه	فریاد	زد،	»سورین،	هنوز	عاشقم	هستی؟	هنوز	می	توانی	عاشقم	باشی؟«

با	چنان	نیرویی	مرا	به	خودش	نزدیک	کرد	که	سینی	قهوه	واژگون	شد،	قوری	و	فنجان	ها	روی	
زمین	افتادند	و	قهوه	روی	فرش	ریخت.	

بلند	فریاد	زدم،	»واندا	ــ	واندای	من،«	و	او	را	شورمندانه	در	آغوش	گرفتم	و	دهان	و	صورت	و	
سینه	اش	را	غرق	در	بوسه		کردم.	

»شور	بختی	من	است	که	هرچه	بیش	تر	و	بیش	تر	با	من	بدرفتاری	می	کنی،	هرچه	بیش	تر	به	من	
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خیانت	می	کنی،	دیوانه	وارتر	عاشقت	می	شوم.	آه،	من	از	درد	و	عشق	و	حسادت	خواهم	مرد.«

واندا	لبخند	به	لب	جواب	داد،	»اما	من	که	هنوز	به	تو	خیانت	نکرده	ام،	سورین.«

جواب	دادم،	»هنوز	نکرده	ای؟	واندا!	این	قدر	سنگدالنه	مرا	دست	نیانداز،	مگر	خودم	نامه	را	به	
شاهزاده	ندادم	ــ«

»البته،	دعوت	به	ناهار	بود.«

»از	وقتی	در	فلورانس		ایم،	تو	ــ«

واندا	جواب	داد،	»کاماًل	به	تو	وفادار	مانده	ام.	به	هر	آن	چه	برایم	مقدس	است	قسم	می	خورم.	من	
فقط	خواستم	رویاهایت	را	برآورده	کنم،	فقط	به	خاطر	تو.

گرچه،	عاشقی	هم	برای	خودم	خواهم	گرفت،	چون	در	غیر	این	صورت	فقط	نصف	راه	را	رفته	ایم	
و	در	آخر	به	خاطر	این	که	به	قدر	کافی	با	تو	بی	رحم	نبودم	سرزنشم	خواهی	کرد،	برده	ی	زیبای	عزیزم!	
ولی	امروز	دوباره	سورین	می	شوی،	تنها	کسی	که	عاشقش	هستم.	لباس	هایت	را	دور	نریخته	ام.	این	جا	
توی	کشو	اند.	برو	و	همان	طور	که	در	تفرج	گاه	کارپاتی	بودی	لباس	بپوش،	مثل	آن	وقت	ها	که	خیلی	
فراموش	 در	آغوشم		راحت	 آه،	 فراموش	کن؛	 افتاده	 اتفاق	 تاکنون	 را	که	 بودیم.	هر	چیزی	 صمیمی	

می	کنی؛	همه	ی	رنج	هایت	را	با	بوسه	از	بین	می	برم.«

شروع	کرد	مثل	بچه	ها	مهربانی	کردن	با	من،	مرا	می	بوسید	و	نوازش	می	کرد.	در	آخر	با	لبخندی	
محبت	آمیز	گفت،	»حاال	برو	و	لباس	بپوش،	من	هم	می	پوشم.	کت	خزم	را	بپوشم؟	اوه،	بله،	می	دانم،	

حاال	بجنب!«

به	موهایش	 بود؛	 ایستاده	 اتاق	 قاقم		وسط	 از	 لباس	ساتن	سفید	و	کازابایکایی	 وقتی	برگشتم	در	
پودر	سفید	زده	بود	و	نیم	تاج	کوچکی	از	الماس	روی	پیشانی	اش	گذاشته	بود.	یک	دفعه	به	شدت	مرا	
یاد	کاترین	دوم	انداخت،	ولی	وقت	زیادی	برای	یادآوردی		به	من	نمی	داد.	مرا	روی	مبل	کشاند	و	دو	
ساعت	با	هم	خوش		گذراندیم.	دیگر	آن	دلبر	هوس	باز	عبوس	نبود،	بانویی	کاماًل	خوب	بود،	معشوقه	ا	ی	
مهربان.	عکس	ها	و	کتاب	هایی	تازه	نشانم	داد	و	چنان	با	وضوح،	هوش	و	ذائقه	ی	خوبی	درباره	شان	
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حرف	می	زد	که	از	فرط	خوشحالی	بارها	دستش	را	طرف	لب	هایم	بردم.	بعد	از	من	خواست	چند	
شعر	از	لرمونتوف	برایش	بخوانم،	و	وقتی	داشتم	سرتاپا	در	اشتیاق	می	سوختم،	دست	کوچکش	را	آرام	

روی	دستم	گذاشت	و	اطواری	شیرین	و	چشمانی	پرمهر	پرسید،	

»خوشحالی؟«

»هنوز	نه.«

بعد	رفت	عقب	و	به	کوسن	ها	تکیه	داد	و	کازابایکایش	را	آرام	باز	کرد.

اما	من	سریع	سینه	ی	نیمه	عریانش	را	با	پوست	قاقم	پوشاندم.	من	ومن	کنان	گفتم،	»داری	دیوانه	ام	
می	کنی.«

»بیا!«

پیشاپیش	در	آغوشش	دراز	کشیده	بودم،	و	او	داشت	مثل	مار	با	زبانش	مرا	می	بوسید،	تا	این	که	
دوباره	نجوا	کرد،	»خوشحالی؟«

گفتم،	»بی	نهایت!«

زد	زیر	خنده،	قهقهه	ای	چنان	تیز	و	شیطانی	که	تنم	به	لرزه	افتاد.	

»تو	قباًل	برده	بودی،	بازیچه	ی	زنی	زیبا،	و	حاال	تصور	کن	که	آزادی،	ای	عاشق	من،	ای	ابله!	با	
کوچک	ترین	اشاره	ی	من	دوباره	برده	می	شوی.	زانو	بزن!«

به	پایش	افتادم	اما	چشمم	مردد	هنوز	به	چشمانش	خیره	مانده	بود.	

دست	به	سینه		نگاهم	کرد	و	گفت،	»باور	نمی	کنی،	حوصله	ام	سر	رفته	است	و	تو	همین	طور	وقت	
می	گذرانی.	این	طور	نگاهم	نکن	ــ«

لگدی	نثارم	کرد.
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»تو	دقیقًا	همان	چیزی	هستی	که	من	می	خواهم،	یک	آدم،	یک	شئ،	یک	حیوان	ــ«

زنگ	را	به	صدا	درآورد.	سه	خدمتکار	سیاهپوست	آمدند.	

»دست	هایش	را	پشتش	ببندید.«

پایین	 بردند،	 باغ	 به	 مرا	 بکنند.	 را	 کارشان	 گذاشتم	 مقاومتی	 هیچ	 بی		 و	 ماندم	 زانوهایم	 روی	
تاکستان	کوچکی	که	رو	به	جنوب	بود.	بین	تاک	ها	ذرت	کاشته	شده	بود	و	این	جا	و	آن	جا	چند	

بوته	ی	خشکیده	همچنان	سرپا	بودند.	یک	خیش	هم	گوشه	ای	افتاده	بود.	

زنگی	ها	مرا	به	تیرکی	بستند	و	سرگرم	فروکردن	سنجاق	سرهای	طالیی	شان	توی	تنم	شدند.	ولی	
طولی	نکشید	که	واندا	آمد،	کاله	قاقم	به	سر	و	دست	در	جیب.	دستور	داد	بازم	کنند	و	دستانم	را	پشتم	

ببندند،	یوغی	دور	گردنم	بیاندازند	و	مرا	به	خیش	افسار	کنند.	

بعد	دیوهای	سیاه	او	مرا	به	سمت	صحرا	کشاندند.	یکی		خیش	را	هدایت	می	کرد،	آن	یکی	مرا	با	
طنابی	می	کشید،	سومی	هم	شالقم	می	زد،	و	ونوس	خزپوش	کناری	به	تماشا	ایستاده	بود.	

	***

بیاور،	امروز	 بعد	وقتی	داشتم	شام	را	آماده	می	کردم	واندا	گفت،	»یک	ظرف	دیگر	هم	 روز	
می	خواهم	با	تو	غذا	بخورم«،	و	همین		که	آمدم	روبه	رویش	بنشینم	گفت،	»نه،	این	جا،	کنار	من.«

حسابی	سرحال	است،	با	قاشقش	به	من	سوپ	می	دهد	و	با	چنگالش	غذا،	بعد	مثل	بچه	گربه	ای	
بازیگوش	سرش	را	روی	میز	می	گذارد	و	عشوه	گری	می	کند.	از	بخت	بد	نگاهم	به	هایدی	می	افتد	
که	به	جای	من	غذا	سرو	می	کند	و	شاید	کمی	بیش		از	حد	لزوم	به	او	خیره	می	مانم.	تازه	حاال	سیمای	
اروپایی	و	باالتنه	ی	تندیس	وار	باشکوهش	که	انگار	از	مرمر	سیاه	تراشیده	شده	نظرم	را	جلب	می	کند.	
دیو	سیاه	متوجه	می	شود	که	مجذوب	او	شده	ام	و	نیشش	باز	می	شود	و	دندان	هایش	را	نشان	می	دهد.	

هنوز	اتاق	را	ترک	نکرده	که	واندا	خشمگین	از	جا	می	پرد.	

»چه!	جرئت	می	کنی	جلوی	من	به	زن	دیگری	نگاه	کنی!	حتمًا	از	او	بیش	تر	از	من	خوشت	می	آید،	
او	حتی	دیوآساتر	از	من	است!«		
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وحشت	می	کنم؛	تا	حاال	او	را	این	گونه	ندیده	ام؛	ناگهان	رنگش	می	پرد	و	لب	هایش	سفید	می	شوند	
و	سرتاپا	به	لرزه	می	افتد.	ونوس	خزپوش	به	برده	اش	حسادت	می	کند	ــ	شالق	را	از	قالبش	می	قاپد	و	
می	زند	توی	صورتم؛	بعد	خدمتکارهای	سیاهش	را	صدا	می	کند	تا	مرا	ببندند	و	به	زیرزمین	ببرند	و	

توی	سرداب	تاریک	و	نمور	بیاندازند	که	سلولی	واقعی	است.

بعد	قفل	در	صدا	می	کند،	چفت	ها	بسته	می	شوند،	کلیدی	در	قفل	می	چرخد.	من	یک	زندانی	ام،	
یک	زندانی	مدفون.	

***

نمی	دانم	چند	وقت	است	که	این	جا	دراز	کشیده	ام	و	مثل	گوساله	ای	قبل	از	ذبح،	روی	کپه	ای	کاه	
تر	افتاده	ام،	بدون	نور،	بی	غذا،	بی	آب،	بی	خواب	ــ	بعید	نیست	بگذارد	از	گرسنگی	هالک	شوم	
اگر	قبل	از	آن	از	سرما	یخ	نزده	باشم.	دارم	می	لرزم.	یا	شاید	تب	دارم؟	اعتراف	می	کنم	که	دارد	از	این	

زن	بدم	می	آید.	

***

باریکه	ای	قرمز	مثل	خون	روی	زمین	جاری	می	شود،	نوری	است	که	از	الی	دری	که	حاال	باز	
شده	به	داخل	می	تابد.	

واندا،	پیچیده	در	خز	سمور	و	مشعل	به	دست،	در	درگاه	ظاهر	می	شود.

می	پرسد،	»هنوز	زنده	ای؟«

با	صدایی	ضعیف	و	گرفته	جواب	می	دهم،	»آمده	ای	مرا	بکشی؟«

پایش	 روی	 را	 سرم	 و	 می	زند	 زانو	 کنارم	 می	رساند،	 من	 به	 را	 خودش	 سریع	 گامِ	 دو	 با	 واندا	
می	گذارد.	»بیماری؟	چشم	هایت	چقدر	سرخ	شده	،	دوستم	داری؟	من	می	خواهم	عاشقم	باشی.«

دشنه	ی	کوتاهی	را	جلو	می	آورد.	تا	لبه	اش	جلوی	چشمانم	برق	می	زند،	عقب	می	کشم.	واقعًا	فکر	
می	کنم	می	خواهد	مرا	بکشد.	ولی	می	خندد	و	طناب	هایی	که	دورم	پیچیده	شده	بود	را	می	برد.	

***
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هر	روز	عصر	بعد	از	شام	صدایم	می	زند	تا	برایش	کتاب	بخوانم	و	او	درباره	ی	مسائل	و	موضوع	های	
مختلف	و	جالب	با	من	بحث	می	کند.	این	وقت	ها	انگار	آدم	دیگری	شده	است.	انگار	از	توحشی	که	
در	قبال	من	به	خرج	داده	و	از	بی	رحمی	ای		که	بر	من	روا	داشته	شرمگین	است.	لطافتی	تأثیرگذار	تمام	
وجودش	را	تغییر	می	دهد،	و	هنگام	شب	بخیر،	به	من	دست	می	دهد،	نیرویی	فراانسانی	از	عشق	و	نیکی	
در	چشمانش	موج	می	زند،	طوری		که	اشک	مان	را	درمی	آورد	و	باعث	می	شود	تمام	مصائب	زندگی	و	

دهشت	های	مرگ	را	فراموش	کنیم.	

***

برایش	مانو	لسکو	می	خوانم.	ربطش	به	ما	را	احساس	می	کند	گرچه	کلمه	ای	بر	زبان	نمی	آورد،	
اما	گه	گاه	لبخندی	می	زند	تا	این	که	سرانجام	کتاب	کوچک	را	می	بندد.

»دیگر	نمی	خواهید	بخوانید	بانو؟«

»امروز	نه.	امروز	خودمان	مانو	لسکو	را	بازی	می	کنیم.	قرار	مالقاتی	در	کاسکینا	دارم،	و	تو،	
شوالیه	ی	عزیزم،	همراهم	می	آیی؛	می	دانم	که	این	کار	را	خواهی	کرد،	نه؟«

»شما	دستور		دهید.«

بلند	 بعد	 می	کنم.«	 تو	خواهش	 از	 نمی	دهم،	 دستور	 تو	 »به	 می	گوید،	 مقاومت	ناپذیر	 افسونی	 با	
می	شود،	دست	هایش	را	روی	شانه	هایم	می	گذارد	و	نگاهم	می	کند.

فریاد	می	زند،	»این	چشم	ها!	عاشق	تو	ام،	سورین،	نمی	دانی	چقدر	عاشقت	هستم!«

با	تلخی	جواب	دادم،	»می	دانم!	آن	قدر	که	با	کس	دیگری	قرار	مالقات	گذاشته	اید.«	

با	نشاط	جواب	داد،	»این	کار	را	فقط	برای	آزار	تو	انجام	می	دهم.	من	باید	هواخواهانی	داشته	
تا	تو	را	از	دست	ندهم.	هرگز	نمی	خواهم	تو	را	از	دست	بدهم،	به	هیچ	وجه،	چون	عاشق	تو	 باشم	

هستم،	فقط	تو.«

شورمندانه	به	لب	هایم	چسبید.
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»آه!	ای	کاش	می	توانستم	تمام	وجودم	را	در	بوسه	ای	به	تو	ارزانی	کنم	ــ	ولی	ــ	خب	حاال	بیا.«

از	سرسرا	 تند	 بعد	 به	سر	گذاشت.	 تیره	ای	 باشلیک۵۶	 لغزید	و	 در	کت	مخمل	مشکی	ساده	ای	
گذشت	و	سوار	کالسکه	شد.	

به	کالسکه	ران	که	هاج	وواج	مانده	بود،	گفت،	»گرگور	کالسکه	را	می	راند.«

از	صندلی	راننده	باال	رفتم	و	خشمگین	به	اسب	ها	شالق	زدم.	

در	کاسکینا،	واندا	در	جایی	که	جاده	ی	اصلی	به	مسیر	پربرگی	پیچ	می	خورد،	پیاده	شد.	شب	بود،	
تنها	چند	ستاره	میان	ابرهای	خاکستری	که	از	پهنه	ی	آسمان	عبور	می	کردند	سوسو	می	زدند.	مردی	
ایستاده	بود	و	موج	های	زرد	را	تماشا	می	کرد.	واندا	 با	کتی	سیاه	و	کالهی	راهزنی	در	ساحل	آرنو	
به	سرعت	از	میان	بوته	زار	گذشت	و	به	شانه	ی	آن	مرد	زد.		دیدم	که	او	برگشت	و	دست	واندا	را	

گرفت	ــ	بعد	پشت	دیوار	سبز	ناپدید	شدند.	

دقایقی	عذاب	آور.	باالخره	خش	خشی	در	بوته	ها	شنیده	شد،	آن	ها	داشتند	برمی	گشتند.	

مرد	واندا	را	تا	کالسکه	همراهی	کرد.	نور	فانوس	کامل	و	خشن	روی	صورت	بی	نهایت	جوان،	
لطیف	و	جذابی	که	تا	به	حال	ندیده	بودم	می	تابید	و	به	فرهای	طالیی	و	بلند	موهای	او	می	پیچید.

واندا	دستش	را	جلو	می	آورد	تا	مرد	با	احترامی	بسیار	آن	را	ببوسد،	بعد	به	من	اشاره	می	کند	و	
بالفاصله	کالسکه	در	راستای	دیوار	پربرگی	که	مثل	جداری	سبز	و	بلند	دنبال	رودخانه	می	رود،	به	

پرواز	درمی	آید.	

زنگ	دِر	باغ	به	صدا	در	می	آید.	چهره	ای	آشناست.	همان	مرد	از	کاسکینا.	

به	فرانسوی	پرسیدم،	»بگویم	چه	کسی	آمده	؟«	شرمگین	سر	تکان	داد.

خجوالنه	پرسید،	»احیانًا	کمی	آلمانی	می	فهمید؟«

»بله،	اسم	تان،	لطفًا.«
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کاسکینا	 اهل	 آلمانِی	 نقاش	 بگویید	 بانویتان	 به	 ندارم.	 اسمی	 هنوز	 »اوه!	 داد،	 شرمگین	جواب	
این	جاست	و	مایل	است	ــ	ولی	خودشان	پیداشان	شد.«

واندا	روی	ایوان	آمده	بود	و	به	غریبه	سر	تکان	داد.	

رو	به	من	صدا	زد،	»گرگور	جناب	را	به	داخل	راهنمایی	کن!«

پله	ها	را	به	نقاش	نشان	دادم.

»خواهش	می	کنم،	خودم	راه	را	پیدا	می	کنم،	ممنون،	خیلی	ممنون.«

از	پله		ها	باال	دوید.	من	پایین	ماندم	و	با	افسوسی	عمیق	به	آلمانی	بیچاره	نگاه	می	کردم.

ونوس	خزپوش	با	کمند	سرخ	موهایش	جان	نقاش	آلمانی	را	به	دام	انداخته	است.	او	ونوس	را	
نقاشی	خواهد	کرد	و	دیوانه	خواهد	شد.	

***

یک	روز	زمستانی	آفتابی	ا	ست.	لرزشی	طالیی	روی	دسته	ی	برگ	های	درختان	و	مرغزار	سبز	
است.	کاملیاهای	پایین	ایوان	با	غنچه	های	انبوه		شکوهمندشان	می	درخشند.	واندا	در	سرسرا	نشسته	
حالت	 به	 را	 دستانش	 است،	 ایستاده	 روبه	رویش	 آلمانی	 نقاش	 درحالی	که	 می	کند،	 طراحی	 و	 است	
عبادت	گره	کرده	و	به	او	نگاه	می	کند.	نه،	به	رخسارش	نگاه	می	کند	و	کاماًل	مجذوب	و	مسحور	

آن	شده	است.	

ولی	واندا	او	را	نمی	بیند،	من	را	هم	نمی	بیند	که	بیل	به	دست	صرفًا	روی	گلزار	گشت	می	زنم	تا	
شاید	او	را	ببینم	و	صمیمیتش	را	احساس	کنم	که	تأثیری	چون	شعر،	چون	موسیقی	بر	من	می	گذارد.	

***

سرسرا	 به	طرف	 می	خرم.	 جان	 به	 را	 من	خطرش	 ولی	 کار	خطرناکی	ست،	 است.	 رفته	 نقاش	
می	روم،	خیلی	نزدیک	می	شوم	و	از	واندا	می	پرسم،	»بانو،	عاشق	نقاش	شده	اید؟«
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بی		هیچ	خشمی	نگاهم	می	کند،	سر	تکان	می	دهد	و	در	آخر	حتی	لبخند	می	زند.	

جواب	می	دهد،	»دلم	برایش	می	سوزد،	ولی	عاشقش	نیستم.	عاشق	هیچ	کسی	نیستم.	قباًل	عاشق	تو	
بودم،	مشتاقانه	تر،	شورمندانه	تر	و	عمیق	تر	از	آن	که	تا	به	حال	عاشق	کسی	باشم،	ولی	حاال	حتی	دیگر	

تو	را	هم	دوست	ندارم،	قلبم	خالی	و	مرده	است،	و	این	غمگینم	می	کند.«

خیلی	جا	خوردم	و	فریاد	زدم،	»واندا!«

ادامه	داد،	»خیلی	زود	تو	هم	دیگر	عاشقم	نخواهی	بود،	و	من	آزادی	ات	را	به		تو	پس	خواهم	داد.«

من	که	سخت	مسّخر	تعصب	عشقی	بودم	که	پیوسته	برایم	مهلک	بود،	فریاد	زدم،	»پس	تمام	
زندگی	ام	برده	ات	خواهم	ماند،	تو	را	می	پرستم	و	تا	ابد	می	پرستم.«

واندا	با	ِکیفی	عجیب	نگاهم	کرد	و	گفت،	»خوب	فکرهایت	را	بکن.	تو	را	بی	نهایت	دوست	
داشتم	و	به	تو	ظلم	کردم	تا	رویایت	را	برآورده	کنم.	حاال	چیزی	از	آن	احساس	شیرین،	مثل	همدردِی	
آتشین،	هنوز	در	سینه	ام	می	لرزد.	وقتی	آن	هم	از	بین	برود،	کسی	چه	می	داند؟	شاید	آن	وقت	آزادت	
کنم.	شاید	با	تو	واقعًا	بی	رحم،	ظالم	و	حتی	سنگدل	شوم	درحالی	که	بی	تفاوتم	و	کس	دیگری	را	دوست	
دارم،	شاید	لذتی	شیطانی	از	آزاردادن	مردی	ببرم	که	مرا	می	پرستد	و	می	ستاید.	شاید	کیف	کنم	از	

این	که	ببینم	از	عشق	من	می	میرد.	خوب	فکرهایت	را	بکن.«

من	برافروخته	از	تب	جواب	دادم،	»مدت	هاست	که	به	تمام	این	ها	فکر	کرده	ام.	بی	تو	نمی	توانم	
باشم،	نمی	توانم	زندگی	کنم؛	می	میرم	اگر	آزادم	کنی؛	بگذار	برده	ات	بمانم،	مرا	بکش	ولی	از	خودت	

نران.«

جواب	داد،	»بسیار	خب،	برده	ام	باش،	ولی	فراموش	نکن	که	دیگر	دوستت	ندارم	و	عشقت	برایم	
ارزشی	بیش	تر	از	عشق	یک	سگ	ندارد،	و	سگ	ها	لگد	می	خورند.«

***
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امروز	به	دیدن	ونوس	مدیچی	رفتم.

هنوز	خیلی	زود	بود	و	اتاق	هشت	ضلعی۵۷	کوچک	مثل	عبادتگاه	مملو	از	سایه	روشن	بود؛	و	من	
با	دست	های	گره	کرده	غرق	در	عشقی	عمیق	در	برابر	صنم	خویش	ساکت	ایستاده	بودم.

ولی	خیلی	طول	نکشید.

به	آن	بدن	 بودم	و	 پیشاپیش	زانو	زده	 انگلیسی.	و	من	 نه	حتی	یک	 نبود،	 هیچ	کس	در	سرسرا	
با	چشمان	 منزه	شهوانی	 به	آن	چهره	ی	 به	آن	سینه	ها	ی	شکوفا،	 بودم،	 دلفریب	خیره	شده	 باریک	

نیمه	بازش،	به	فرهای	عطرآگینی	که	انگار	شاخ	های	کوچِک	دو	طرف	پیشانی	را	پنهان	می	کردند.

***

صدای	زنگ	بانو.	

نیم	روز	است.	ولی	او	هنوز	در	رختخواب	است	و	دستانش	را	پشت	گردنش	انداخته	است.

می	گوید،	»می	خواهم	حمام	بگیرم	و	تو	به	کارهایم	می	رسی.	در	را	ببند!«

اطاعت	می	کنم.

»حاال	برو	طبقه	ی	پایین	و	مطمئن	شو	که	در	پایین	هم	قفل	است.«

از	پلکان	پیچ	درپیچی	که	از	اتاق	او	به	حمام	می	رود	پایین	رفتم؛	پاهایم	سست	شد	و	مجبور	شدم	
به	نرده	ی	آهنی	تکیه	دهم.	بعد	از	این	که	مطمئن	شدم	در	منتهی	به	سرسرا	و	در	باغ	قفل		است،	برگشتم.	
واندا	با	موهای	باز،	در	خز	مخمل	سبز،	روی	تخت	نشسته	بود.	با	حرکت	تندش	فهمیدم	فقط	خز	به	
تن	دارد.	تنم	لرزید،	نمی	دانم	چرا؟	مثل	آدم	محکوم	به	مرگی	بودم	که	می	داند	دارد	پای	دار	می	رود	و	

با	دیدن	دار	شروع	می	کند	به	لرزیدن.

»بیا	گرگور،	مرا	در	روی	دستانت	بگیر.«

»چه؟	بانوی	من؟«
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»باید	مرا	حمل	کنی،	نمی	فهمی؟«

او	را	بلند	کردم	و	روی	بازوانم	گذاشتم،	و	او	هم	دستانش	را	دور	گردنم	انداخت.	درحالی	که	
	آرام	و	قدم	به	قدم	او	را	از	پله	ها	پایین	می	بردم،	گه	گاه	موهایش	به	گونه	ام	می	مالید	و	پایش	به	زانویم	

می	خورد.	زیر	این	بار	دلنشین	می	لرزیدم	و	حس	می	کردم	هر	لحظه	ممکن	است	فروبشکنم.	

حمام	تاالر	گرد	بلند	و	پهنی	داشت	که	نور	آرام	و	نرمی	از	باالی	شیشه		ی	گنبد	قرمزرنگش	به	
داخل	می	تابید.	دو	نخل	برگ	های	پهن	شان	را	مثل	سقفی	بر	فراز	تختی	از	کوسن	های	مخملی	گسترده	
بودند	که	از	آن	جا	پله	های	پوشیده	با	قالی	های	ترک	به	وان	مرمر	سفیدی	می	رسیدند	که	در	مرکز	

قرار	داشت.	

وقتی	او	را	روی	تخت	گذاشتم،	گفت،	»یک	روبان	سبز	طبقه	ی	باال	روی	میز	آرایشم	است،	برو	
آن	را	بیاور،	و	شالق	را	هم.«

سریع	رفتم	باال	و	دوباره	برگشتم،	زانو	زدم	و	هر	دو	را	در	دستان	بانویم	گذاشتم	که	سپس	از	من	
خواست	گره	بزرگی	به	موهای	پف	کرده	ی	سنگینش	بزنم	و	آن	را	با	روبان	سبز	ببندم.	بعد	حمام	را	
آماده	کردم	ــ	خیلی	ناشیانه،	چون	دست	و	پایم	به	فرمانم	نبود.	زن	خوش	سیما	روی	کوسن	های	سرخ	
لمیده	بود	و	من	هر	چند	وقت	یک	بار	تماشایش	می	کردم	که		گاه	و	بی	گاه،	این	جا	و	آن	جا،	میان	خز	
تیره	می	درخشید.	نیرویی	مغناطیسی	مرا	جذب	خود	می	کرد	که	از	دستم	خارج	بود	ــ	و	با	هر	نگاه	
احساس	می	کردم	که	شهوت	و	هوس	تمامًا	ملهم	از	چیزهایی	ست	که	نیمه	پنهان	و	هشیارانه	در	معرض	
دید	قرار	گرفته	بودند،	و	آن	را	واضح	تر	احساس	کردم	وقتی	وان	حمام	باالخره	پر	شد	و	واندا	شنل	

خزش	را	با	یک	حرکت	کنار	انداخت	و	همچون	الهه	روی	سکو	در	برابرم	ایستاد.	

آن	لحظه،	در	زیبایِی	حجاب		برکشیده	اش،	چنان	مقدس،	چنان	منزه	به	نظرم	آمد	که	جلویش	زانو	
زدم	و	مؤمنانه	لبانم	را	بر	پایش	فشردم.

جانم	که	اندکی	قبل	با	امواجی	چنین	وحشی	پرتالطم	شده	بود،	ناگهان	کاماًل	آرام	گرفت،	و	
حاال	واندا	هم	دیگر	هیچ	شقاوتی	به	من	نشان	نمی	داد.

آرام	از	پله	ها	پایین	رفت،	و	من		توانستم	در	لذتی	که	ذره	ای	عذاب	یا	حسرت	در	خود	نداشت،	
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سیر	تماشایش	کنم.	می	دیدم	که	درون	آب	بلورین	فرو	می	رفت	و	باال	می	آمد،	و	موج	های	کوچکی	که	
ایجاد	می	کرد	عاشقانه	دورش	بازی	می	کردند.	

حق	با	زیباشناس	نیهیلیست	۵۸	ماست	وقتی	می	گوید:	سیبی	واقعی	زیباتر	از	سیبی	نقاشی	شده	است،	
و	زنی	زنده	زیباتر	از	ونوسی	سنگی.

و	هنگامی	که	از	وان	بیرون	آمد	و	قطره	های	نقره	ای	و	نور	گلگون	از	بدنش	فرومی	چکید	ــ	از	
جذبه		ای	خاموش	سرشار	شدم.	او	را	میان	مالفه	های	کتان	پیچیدم	و	بدن	باشکوهش	را	خشک	کردم.	
و	شعفی	آرام	در	درونم	جا	خوش	کرد	وقتی	یک	پایش	را	روی	من،	انگار	روی	زیرپایی	اش،	گذاشت	
و	در	شنل	مخملِی	بزرگش	روی	کوسن	ها	آرمید.	خز	نرم	سمور	هرزه	درانه	روی	بدن	مرمرینش	غنود.	
دست	چپش	که	چون	قویی	خوابیده	به	آن	تکیه	داده	بود،	در	خز	سیاه	آستین	قرار	داشت،	درحالی	که	

دست	دیگر	سبکسرانه	با	شالق	بازی	می	کرد.	

تصادفًا	نگاهم	به	آینه	ی	بزرگ	روی	دیوار	روبه	رو	افتاد	و	بانگ	برآوردم،	چرا	که	هر	دوی	ما	
را	در	قاب	طالیی	اش	انگار	در	یک	تابلو	می	دیدم.	آن	تابلو	چنان	حیرت	آور	زیبا	بود،	چنان	عجیب	و	

خیال	انگیز	که	فکر	محوشدن	بخارمانند	خطوط	و	رنگ	هایش	اندوهی	ژرف	بر	جانم	نهاد.	

واندا	پرسید،	»چه	شده؟«

به	آینه	اشاره	کردم.

گفت،	»آه،	واقعًا	زیباست.	چه	بد	که	نمی	شود	این	لحظه	را	ثبت	کرد.«

پرسیدم،	»چرا	که	نه؟	آیا	هر	هنرمندی،	حتی	مشهورترین	هنرمند،	به	خود	نخواهد	بالید	اگر	
بگذاری	تو	را	با	قلمویش	نامیرا	کند؟«

درحالی	که	همچنان	مشتاقانه	نگاهش	می	کردم	ادامه	دادم،	»هولناک	است	این	ترکیب	شکوهمند	
چهره،	این	چشمان	رازآلود	با	آتش	سبزفامش،	این	موی	دیوآسا،	این	بدن	باشکوه،	و	فکر	نابودی	اش،	
فکر	مرگش	مرا	به	دهشت	دچار	می	کند.	اما	دست	هنرمند	تو	را	از	آن	نجات	خواهد	داد.	تو	نباید	
مثل	ما	برای	همیشه	و	تا	ابد	نابود		شوی	بی	آن	که	ردی	از	خود	بر	جای	گذاری.	تصویر	تو	باید	زنده	

بماند،	حتی	وقتی	خودت	دیرزمانی		به	خاک	فروغلتیده	ای؛	زیبایی	ات	باید	بر	مرگ	غلبه	کند!«
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واندا	لبخند	زد.

گفت،	»چه	حیف	که	ایتالیای	امروز	تیسیان	یا	رافائل	ندارد،	ولی	شاید	عشق	بتواند	جبران	نبوغ	
را	بکند،	کسی	چه	می	داند؟	شاید	آلمانی	کوچولویمان	ــ«	و	به	فکر	فرو	رفت.

»بله،	او	می	تواند	مرا	را	نقاشی	کند،	و	من	کاری	می	کنم	که	آمور،	خدای	عشق،	رنگ	هایش	را	
ترکیب	کند.«

***

نقاش	جوان	کارگاهش	را	در	ویالی	واندا	به	راه	انداخت؛	او	به	تمامی	دچار	واندا	شده	است.	
او	تازگی	نقاشی	یک	مریم	را	شروع	کرده	است،	مریمی	سرخ	موی	و	سبزچشم!	فقط	ایده	آلیسم	یک	
آلمانی	می	تواند	این	زن	اصیل	را	الگوی	باکرگی	قرار	دهد.	مردک	بیچاره	واقعًا	خر	بزرگ	تری	از	من	
است.	بدبختی	ما	این	است	که	تیتانیا۵۹	خیلی	زود	از	گوش	های	خرمان	خبردار	شد.	حاال	سخره	گرانه	
به	ما	می	خندد،	و	چه	خنده	ای!	قهقهه	ی	تحقیرآمیز	و	خوش	آهنگش	را	در	کارگاه	می	شنوم	درحالی	که	

مملو	از	حسادت	زیر	پنجره	ی	باز	گوش	ایستاده	ام.

دوباره	خندید	و	فریاد	زد،	»دیوانه		شده	ای؟	ــ	آه!	باورکردنی	نیست،	من	در	مقام	مادر خدا!	صبر	
کن!	نقاشی	دیگری	از	خودم	نشانت	می	دهم،	که	خودم	آن	را	کشیده	ام	و	تو	باید	از	روی	آن	بکشی.«

سرش	با	موهایی	شعله	ور	در	آفتاب،	پشت	پنجره	ظاهر	شد.	

»گرگور!«

با	عجله	از	پله	ها	باال	رفتم،	از	سرسرا	گذشتم	و	وارد	کارگاه	شدم.	

واندا	با	شتاب	دستور	داد،	»حمام	را	نشانش	بده.«

چند	لحظه	بعد	واندا	وارد	شد،	شالق	به	دست،	درحالی	که	چیزی	جز	خز	سمور	به	تن	نداشت،	
از	پله	ها	پایین	رفت	و	همچون	بار	قبل	روی	کوسن	های	مخملی	دراز	کشید.	پایین	پایش	نشستم	و	او	
یک	پایش	را	رویم	گذاشت	و	با	دست	راستش	با	شالق	بازی	می	کرد.	گفت،	»به	من	نگاه	کن،	آن	نگاه	

عمیق	و	متعصب	ــ	بله،	همین	طور.«
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نقاش	بدجور	رنگ	باخته	بود.	او	صحنه	را	با	چشمان	زیبای	آبی	رویایی	اش	می	بلعید؛	لبانش	از	
هم	گشوده	شد	ولی	الل	ماند.

واندا	پرسید،	»خب،	نظرت	درباره	ی	این	نقاشی	چیست؟«

آلمانی	گفت،	»بله	ــ	می	خواهم	شما	را	همین	طور	نقاشی	کنم.«	اما	حرفش	به	واقع	کالم	نبود،	
بلکه	مویه	ای	شیوا	بود،	ناله	ی	یک	جان	بیمار	در	حال	احتضار.	

***

طرح	زغالِی	نقاشی	تمام	شده	است؛	سر	و	اعضای	بدن	رنگ	شده	اند.	چهره	ی	شیطانی	اش	در	چند	
ضربه	ی	پررنگ	پیشاپیش	قابل	رؤیت	است،	در	چشمان	سبزش	زندگی	می	درخشد.	

واندا	دست	هایش	را	روی	سینه	اش	گره		می	کند	و	جلوی	بوم	می	ایستد.

نقاش	دوباره	چون	مرده	ا	ی	رنگ	باخته	توضیح	می	دهد،	»این	نقاشی،	مانند	بسیاری	از	نمونه	های	
مکتب	ونیزی،	در	آن	واحد	هم	یک	پرتره	است	و	هم	داستانی	را	روایت	می	کند.«

واندا	پرسید،	»و	چه	اسمی	رویش	می	گذارید؟	اوه،	چه	شده؟	حال	تان	خوب	نیست؟«

آلمانی	درحالی	که	با	چشم	هایش	زیبای	خزپوش	را	می	بلعید،	جواب	داد،	»ببخشید،	ولی	بیایید	
درباره	ی	نقاشی	حرف	بزنیم.«

»بله،	بیایید	درباره	ی	نقاشی	حرف	بزنیم.«

»به	گمانم	الهه	ی	عشق	به	خاطر	انسان	میرا	از	کوه	المپ	پایین	آمد.	و	چون	در	این	جهان	مدرن	
در	 را	 پاهایش	 و	 سنگین	 بزرگ	 در	خز	 را	 بدن	شکوهمندش	 می	خواهد	 است،	 همیشه	سردش	 ما	
برده	اش	 ران	های	معشوقش	گرم	نگه	دارد.	زن	مستبد	زیبایی	را	تصور	می	کنم	که	وقتی	از	بوسیدن	ِ	
خسته	می	شود،	او	را	تازیانه	می	زند،	و	هر	چه	او	را	بیش	تر	زیر	پا	لگد	می	کند،	برده	دیوانه	وارتر	او	

را	دوست	می	دارد.	و	به	همین	خاطر	تابلو	را	ونوس	خزپوش	می	نامم.«

***
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نقاش		آرام	نقاشی	می	کند	ولی	شور	و	حرارتش		هرچه	تند	تر	می	شود.	می	ترسم	سرانجام	دست	به	
خودکشی	بزند.	واندا	با	او	بازی	می	کند	و	چیستان	هایی	برایش	طرح	می	کند	که	او	نمی	تواند	حل	شان	

کند	و	احساس	می	کند	خون	از	بدنش	جاری	می	شود	ــ	ولی	این	مایه	ی	سرگرمی	وانداست.	

در	حالی	که	واندا	در	برابر	نقاش	نشسته	است،	شکالت	می	خورد	و	با	پوستش	گلوله	های	کوچک	
درست	می	کند	و	سمت	او	پرتاب		می	کند.	

نقاش	گفت،	»خوشحالم	که	این	قدر	سرحال	اید،	ولی	چهره	تان	حالتی	که	برای	نقاشی		الزم	دارم	
را	از	دست	داده	است.«

واندا	لبخند	به	لب	جواب	داد،	»بگذارید	ببینم،	حالتی	که	برای	نقاشی	الزم	دارید...«

برخاست	و	مرا	شالق	زد.	نقاش	مبهوت	نگاهش	کرد	و	تعجبی	کودکانه	آمیخته	با	انزجار	و	
تحسین	بر	چهره	اش	نشست.

وقتی	داشت	شالقم	می	زد،	آن	حالت	بی	رحم	و	تحقیرآمیزی	که	مرا	مسحور	و	سرمست	می	کند	
در	چهره	ی	واندا	بیش	تر	شد.	

فریاد	زد،	»حالتی	که	برای	نقاشی	الزم	دارید	همین	است؟«	نقاش	گیج	و	منگ	در	برابر	اشعه	ی	
سرد	چشمان	واندا،	نگاهش	را	به	زیر	انداخت.

من	و	من	کنان	گفت،	»همین	حالت	ــ	ولی	اکنون	نمی	توانم	نقاشی	کنم	ــ«

واندا	تحقیرآمیز	گفت،	»چه	گفتید؟	می	توانم	کمک	تان	کنم؟«

آلمانی	که	انگار	دیوانه	شده	باشد،	فریاد	زد،	»بله	ــ	مرا	هم	شالق	بزنید.«

واندا	شانه	هایش	را	باال	انداخت	و	جواب	داد،	»اوه،	با	کمال	میل!	ولی	اگر	قرار	باشد	شما	را	هم	
شالق	بزنم	می	خواهم	این	کار	را	با	جدیت	تمام	انجام	دهم.«

نقاش	فریاد	زد،	»تا	حد	مرگ	شالقم	بزنید.«
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واندا	لبخندزنان	پرسید،	»پس	می	گذارید	دست	وپایتان	را	ببندم؟«

ناله	کنان	گفت،	»بله	ــ«

واندا	لحظه	ای	اتاق	را	ترک	کرد	و	با	طناب		برگشت.

با	کنایه		گفت،	»خب	ــ	هنوز	جرئت	کافی	دارید	خودتان	را،	چه	شما	را	خوش	آید	چه	نه،	به	
دست	مستبد	زیبارو،	ونوس	خزپوش	بسپارید؟«

نقاش	با	صدای	دلمرده	ای	جواب	داد،	»بله،	مرا	ببندید.«	واندا	دست	های	نقاش	را	پشتش	بست	و	
طنابی	دور	بازوانش	و	طناب	دیگری	را	دور	تنش	پیچید	و	او	را	به	میله	های	پنجره		بست.	بعد	آستین	

خزش	را	باال	زد،	شالق	را	قاپید	و	مقابل	نقاش	ایستاد.	

این	صحنه	جذابیت	دلخراشی	در	نظرم	داشت	که	قادر	به	توصیف	آن	نیستم.	حس	می	کردم	قلبم	
تند	می	زند	وقتی	می	دیدم	واندا	لبخند	به	لب	دستش	را	برای	اولین	ضربه	عقب	می	برد	و	تازیانه	در	هوا	
سوت	می	کشد.	نقاش	زیر	این	ضربه	کمی	چهره	در	هم	کشید.	بعد	واندا،	با	دهان	نیمه	باز	و	دندان	هایی	
که	بین	لب	های	سرخش	برق	می	زدند،	باران	ضربه	ها	را	یکی	پس	از	دیگری	بر	او	فرود	آورد،	تا	این		که	

سرانجام	به	نظر		رسید	نقاش	با	چشمان	آبی	و	رقت		انگیزش	طلب	رحم	می	کند.	قابل	توصیف	نبود.	

***

حاال	تنها	در	مقابل	نقاش	نشسته	است.	نقاش	دارد	روی	سرش	کار	می	کند.

واندا	مرا	به	اتاق	کناری	پشت	پرده	ی	سنگین	فرستاده	تا	دیده	نشوم	ولی	بتوانم	همه	چیز	را	ببینم.	

اکنون	چه	قصدی	دارد؟

دارد	شکنجه	ی	 شاید	 یا	 باشد،	 دیوانه	اش	کرده	که	خیالش	جمع	 آن	قدر	 نقاش	می	ترسد؟	 از	 آیا	
تازه	ای	برایم	ترتیب	می	دهد؟	

زانوهایم	می	لرزند.	
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از	 کلمه	ای	 نتوانم	 تا	 است	 آورده	 پایین	 را	 صدایش	 نقاش	 می		زنند.	 حرف	 هم	 با	 دارند	 آن	ها	
حرف	هایش	را	بفهمم	و	واندا	هم	به	همان	شکل	جواب	می	دهد.	این	یعنی	چه؟	توافقی	بین	شان	در	

کار	است؟

وحشتناک	رنج	می	کشم،	قلبم	دارد	منفجر	می	شود.

نقاش	جلوی	واندا	زانو	می	زند،	او	را	در	آغوش	می	گیرد	و	سرش	را	روی	سینه		ی	او	می	فشارد،	و	
واندا	هم	ــ	در	اوج	بی	عاطفگی	ــ	می	خندد	ــ	و	حاال	می	شنوم	که	با	صدای	بلند	می	گوید:	

»آه!	دوباره	تازیانه	می	خواهی.«

نداری؟	نمی	توانی	عشق	بورزی؟	حتی	 الهه!	مگر	قلب	در	سینه	 آلمانی	داد	می	زند،	»ای	زن!	ای	
اشتیاق	یعنی	چه،	نمی	توانی	تصور	کنی	که	چه	سان	رنج	 نمی	دانی	عشق	ورزیدن،	سوختن	از	شور	و	

می	کشم؟	به	من	رحم	نداری؟«

واندا	مغرورانه	و	ریشخندزنان	جواب	داد،	»خیر!	ولی	تازیانه	دارم.«

تازیانه	را	از	جیب	کت	خزش	درآورد	و	با	دسته	اش	زد	توی	صورت	نقاش.	نقاش	بلند	شد	و	
چند	قدم	عقب	کشید.

واندا	با	لحنی	بی	تفاوت	پرسید،	»حاال	حاضری	دوباره	نقاشی	کنی؟«	او	جواب	نداد	ولی	دوباره	
سمت	سه	پایه	رفت	و	قلم	مو	و	پالتش	را	برداشت.	

نقاشی	حیرت	آور	شده	است.	یک	پرتره	ا	ست،	با	شباهتی	بی	نظیر،	و	انگار	یک	ایده	آل	را	به	
تصویر	می	کشد،	چون	رنگ	ها	بسیار	قوی،	بسیار	اعجاب	انگیز	و	بسیار	شیطانی	اند.	

نقاش	تمام	رنج	هایش،	تمام	ستایش	و	نفرینش	را	در	این	نقاشی	گنجانده	است.	

***
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حاال	دارد	مرا	نقاشی	می	کند؛	هر	روز	چند	ساعت	با	هم	تنهاییم.	امروز	ناگهان	با	صدای	لرزانش	
رو	به	من	کرد	و	گفت:	

»شما	عاشق	این	زن		هستید؟«

»بله.«

چشمانش	پر	از	اشک	شد،	»من	هم	عاشق	او	هستم.«	لحظه	ای	ساکت	ماند	و	بعد	به	نقاشی		ادامه	
داد.	

با	خود	زمزمه	کرد،	»آن	جا	در	آلمان	کوهی	داریم	که	او	در	آن	سکونت	دارد.	او	یک	دیو	است.«

نقاشی	تمام	شده.	واندا،	سخاوتمندانه	چون	شه	بانوها	اصرار	دارد	به	او	دستمزد	بپردازد.

نقاش	با	لبخندی	رنجور	پیشنهادش	را	رد	کرد	و	گفت،	»اوه،	قباًل	پرداخت	کرده	اید.«

قبل	از	رفتنش	مخفیانه	کتاب	مجموعه	آثارش	را	باز	کرد	و	گذاشت	نگاه	کنم.	یکه	خوردم.	سر	
واندا	طوری	نگاهم	می	کرد	که	انگار	از	داخل	آینه	بود	و	واقعًا	زنده.

نقاش	گفت،	»این	را	با	خودم	می	برم؛	این	مال	من	است،	او	نمی	تواند	آن	را	از	من	بگیرد.	آن	را	با	
خون	دل	به		دست	آورده	ام.«

***

واندا	امروز	به	من	گفت،	»واقعًا	برای	نقاش	بیچاره	متأسفم،	به	سان	من	نجابت	داشتن،	مسخره	
است.	قبول	نداری؟«

جرئت	نکردم	جواب	بدهم.	

»اوه،	فراموش	کردم	که	دارم	با	برده	ام	حرف	می	زنم؛	به	کمی	هوای	تازه	نیاز	دارم،	می	خواهم	از	
این	موضوع	منحرف	شوم،	می	خواهم	فراموش	کنم.«

»کالسکه،	زود!«

***
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یک	لباس	تازه	ی	شگفت	انگیز:	نیم	چکمه	های	روسی	از	مخمل	بنفش	آبی	با	لبه	دوزِی	قاقم،	و	دامنی	
از	همان	جنس،	مزین	به	نوارهای	باریک	و	روبان	های	خز،	رویش	کت	چسبانی	که	شکوهمندانه	با	
قاقم	درزدوزی	و	لبه	دوزی	شده	است،	آذین	سر	کاله	بلندی	از	قاقم	به	سبک	کاترین	دوم	است	با	دسته		
پری	کوچک	که	با	گیره	ی	الماسی	نگه	داشته	شده	است،	موهای	سرخش	ریخته	پشت	سرش.	سوار	
صندلی	کالسکه	ران	می	شود	و	افسار	را	خودش	به	دست	می	گیرد؛	من	هم	صندلی	عقب	می	نشینم.	ببین	

چطور	به	اسب	ها	تازیانه	می	زند!	کالسکه	دیوانه	وار	به	پرواز	درمی	آید.	

او	 امروز	 شد.	 خواهد	 موفق	 هم	 کاماًل	 و	 کند	 بر	پا	 جنب	وجوشی	 دارد	 قصد	 امروز	 ظاهراً	
ماده	شیر	کاسکیناست.	مردم	از	کالسکه	هایشان	برای	او	سر	تکان	می	دهند؛	عابران	دسته	دسته	جمع	
می	شوند	تا	درباره	ی	او	حرف	بزنند.	او	اما	به	هیچ	کس	توجه	نمی	کند،	مگر	این	که	گه	گاه	در	جواب	

احوالپرسی	های	نجیب	زادگان	مسن	سری	تکان	دهد.	

ناگهان	مردی	جوان	سوار	بر	اسب	چموش	سیاه	به	سرعت	از	کنارمان	می	گذرد.	به	محض	دیدن	
واندا،	اسب	را	نگه	می	دارد	و	او	را	به	راه	رفتن	وامی	دارد.	وقتی	خیلی	نزدیک	می	شود،	کاماًل	می	ایستد	
و	می	گذارد	واندا	بگذرد.	و	واندا	هم	او	را	می	بیند	ــ	شیر	و	ماده	شیر	چشم	به	چشم	می	شوند.	واندا	
دیوانه	وار	از	کنارش	رد	می	شود	ولی	نمی	تواند	خود	را	از	نیروی	جادویی	نگاه	او	رها	کند،	و	سر	

برمی	گرداند.	

قلبم	می	ایستد	وقتی	نگاه	نیمه	متعجب	و	نیمه	مسحوری	را	می	بینم	که	واندا	با	آن	او	را	می	بلعد،	
اما	او	لیاقتش	را	دارد.	

او	واقعًا	مرد	زیبایی	است.	نه،		بیش	از	آن،	مردی	ست	که	مانندش	را	هرگز	بین	آدمیان	ندیده		ام.	
با	 پوالدین،	 اما	 و	 باریک	 استخوان	بندی	 همان	 با	 است،	 مهتاب	گون	 و	 خورده	 تراش	 مرمر	 از	 او	
همان	صورت	و	همان	فرهای	پرپیچ	و	تاب.	صورت	بی	ریش	اش	او	را	عجیب	زیبا	جلوه	می	دهد.	اگر	
کفل	هایش	به	این	باریکی	نبود،	فکر	می	کردی	زن	است.	حالت	عجیب	دور	دهان	و	لب	شیرمانندش	
که	دندان	های	زیرین	را	اندکی	نمایان	می	کند،	لمحه	ای	درخشنده		از	شقاوت	را	به	چهره	ی	زیبایش	

می	بخشد	ــ

آپولونی	که		پوست	مارسواس۶۰	را	می	َکَند.
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چکمه	های	سیاه	بلند،	شلوار	چسبان	سفید	چرمی،	کت	خز	کوتاه	مشکی،	از	نوعی	که	شوالیه	های	
ایتالیایی	می	پوشند،	آراسته	به	پوست	قره	کل	و	بندهای	بسیار،	به	تن	دارد؛	روی	دسته	موهای	سیاهش	

منگوله	ای	سرخ	آویزان	است.	

حاال	اروس	مردانه	را	می	فهمم	و	در	شگفتم	که	سقراط	چگونه	در	برابر	آلکیبیادس	پاکدامنی	
خود	را	حفظ	کرد.

***

تابه	حال	ماده	شیرم	را	این	قدر	هیجان	زده	ندیده	بودم.	گونه	هایش	هنوز	زبانه	می	کشید	وقتی	از	
کالسکه	روی	پلکان	جلوی	ایوانش	پرید.	با	عجله	از	پله	ها	باال	رفت	و	شه	وار	اشاره	کرد	دنبالش	بروم.

اتاق	باال	و	پایین	می	رفت،	با	چنان	شتابی	شروع	کرد	به	حرف	زدن	که	به	 با	گام	های	بلند	در	
وحشت	افتادم.

»پیدا	می	کنی	که	آن	مرد	در	کاسکینا	چه	کسی	بود،	همین	امروز،	فوراًــ«

»اوه،	چه	مردی!	او	را	دیدی؟	نظرت	چیست؟	چیزی	بگو؟«

دلخور	جواب	دادم،	»مرد	زیبایی	ست.«

مکث	کرد	و	درحالی	که	به	صندلی	تکیه	داد،	گفت،	»آن	قدر	زیباست	که	نفسم	بند	می	آید.«

گردابی	 در	 دوباره	 تخیلم	 است.«	 گذاشته	 شما	 روی	 تأثیری	 چه	 می	کنم	 »درک	 دادم،	 جواب	
خروشان	مرا	با	خود	برد.	

»من	هم	قالب	تهی	کردم،	و	می	توانم	تصور	کنم	ــ«

بلند	بلند	خندید	و	گفت،	»می	توانی	تصور	کنی	که	عاشق	من	است	و	او	به	تو	تازیانه	می	زند	و	تو	
هم	از	شکنجه	شدن	به	دست	او	لذت	می	بری.«

»حاال	برو.«

***
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قبل	از	غروب،	اطالعات	مطلوب	را	به	دست	آورده	بودم.

لباس	به	تن	داشت.	روی	کاناپه	لم	داده	بود،	صورتش	را	زیر	 وقتی	برگشتم	واندا	هنوز	کاماًل	
دستانش	پنهان	کرده	بود،	موهایش	مثل	یال	سرخ	ماده	شیر	مشوش	بود.	

با	آرامش	عجیبی	پرسید،	»اسمش	چیست؟«

»الکسیس	پاپادوپولیس.«

»پس	یونانی	ست.«

سر	جنباندنم.	

»خیلی	جوان	است؟«

علیه	 کاندیا۶۱	 در	 بی	خداست.	 و	 خوانده	 درس	 پاریس	 در	 می	گویند	 شما.	 از	 بزرگ	تر	 »کمی	
ترک	ها	جنگیده	است	و	آن	جا	همان	قدر	به	نفرت	نژادی		و	بی	رحمی		مشهور	بوده	که	به	شجاعت		

و	دلیری	.«

با	چشمانی	درخشنده	گفت،	»پس	روی	هم	رفته	یک	مرد	است.«

ادامه	دادم،	»در	حال	حاضر	در	فلورانس	زندگی	می	کند،	می	گویند	که	خیلی	ثروتمند	است	ــ«

تند	و	سریع	حرفم	را	قطع	کرد،	»راجع	به	این	از	تو	سؤال	نکردم.	این	مرد	خطرناک	است.	از	او	
نمی	ترسی؟	من	می	ترسم.	همسر	دارد؟«

»خیر.«

»معشوقه؟«

»خیر.«

»به	چه	تئاترهایی	می	رود؟«
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»امشب	به	تئاتر	نیکولینی،	که	ویرجینیا	مارینی	و	سالوینِی	نابغه	در	آن	بازی	می	کنند؛	بزرگ	ترین	
هنرمندان	زنده	ی	ایتالیا	و	شاید	اروپا.«

دستور	داد،	»یک	بلیت	بگیر	ــ	فوراً!«

»ولی	بانوــ«

»می	خواهی	طعم	تازیانه	را	بچشی؟«

***

وقتی	دوربین	اپرا	و	برگه	ی	نمایش	را	روی	لبه	ی	لژش	گذاشتم	و	زیرپایی	را	تنظیم	کردم	گفت،	
»می	توانی	پایین	منتظرم	بمانی.«

نیافتم	ــ	نه،	خشم	 تا	از	خشم	و	حسادت	 به	دیوار	تکیه	دهم	 حاال	آن	جا	منتظرم	و	مجبورم	
کلمه	ی	مناسبی	نیست.	هراسی	مهلک.

واندا	را	در	لژش	می	دیدم	که	لباسی	از	موهر	آبی	به	تن	دارد،	با	شنل	بزرگی	از	قاقم	دور	شانه	های	
عریانش؛	او	هم	روبه	رویش	نشسته	بود.	می	دیدم	که	همدیگر	را	با	چشم	هایشان	می	بلعند.	امشب	برای	
هردوی	آن	ها	صحنه،	َپِمالی	گولدینی،	سالوینی،	مارینی،	جمعیت	و	حتی	تمام	جهان	وجود	نداشتند.	

و	من	ــ	من	در	آن	لحظه	چه	بودم؟ــ

***

امروز	به	مجلس	رقص	سفیر	یونان	می	رود.	یعنی	می	داند	که	او	را	آن	جا	خواهد	دید؟

در	هر	حال	طوری	لباس	پوشید	که	انگار	می	دانست.	پیراهنی	از	حریر	سنگین	سبز	دریایی	تِن	
الهی	اش	را	قالب	گرفته	و	بازوان	و	گردنش	را	عریان	گذاشته	است.	در	موهایش	که	شکل	گره	ای	
شعله	ور	داشتند،	یک	نیلوفر	آبی	سفید	غنچه	کرده	که	از	میانش	برگ		نی	ها	پیچیده	در	چند	نوار	شل	
روی	گردنش	افتاده	است.	هیچ	ردی	از	هیجان،		از	رعشه	ی	تب	دار	در	او	دیده	نمی	شود.	آرام	است،	
آن	قدر	آرام	که	خونم	را	منجمد	می	کند	و	قلبم	زیر	نیم	نگاهش	یخ	می	زند.	آرام،	با	شکوهی	مالل	زده	و	
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تن	آسا	از	پله	های	مرمرین	باال	می	رود،	می	گذارد	شال	گرانبهایش	لیز	بخورد،	و	سبکسرانه	وارد	سالن	
رقص	می	شود،	آن	جا	که	دود	هزاران	شمع	به	مهی	سیمین	شکل	داده	است.	

برای	چند	لحظه	درمانده	مبهوتش	می	مانم،	بعد	خزهایش	را	برمی	دارم،	که	بی	آن	که	او	بداند	از	
دستانش	افتاده	اند.	خزها	هنوز	گرمای	شانه	هایش	را	به	خود	دارند.	

آن	گرما	را	بوسیدم	و	چشمانم	پر	از	اشک	شد.	

***

یونانی	آن	جاست.

در	کت	مخمل	سیاهش	که	اسراف	کارانه	با	پوست	سمور	تزئین	شده	است:	مستبدی	زیبا	و	مغرور	
که	با	زندگی	و	جان	آدم	ها	بازی	می	کند.	در	راهرو	می	ایستد،	مغرورانه	به	اطراف	نگاه	می	کند	و	برای	

مدت	عجیب	بلندی	نگاهش	را	به	من	می		دوزد.	

زیر	نگاه	یخی	اش	دوباره	ترسی	مهلک	تسخیرم	می	کند.	دلشوره		دارم	که	این	مرد	می	تواند	واندا	
را	به	زنجیر	بکشد،	اسیر	و	مطیع	خود	کند،	و	در	برابر	مردانگی	سبعی	اش	احساس	پستی	می	کنم؛	

مملو	از	رشک	و	حسادتم.

حس	می	کنم	که	صرفًا	موجودی	ضعیف	و	جاهلم!	و	شرم	آورتر	از	همه،	می	خواهم	از	او	متنفر	
باشم	ولی	نمی	توانم.	چرا	بین	همه	ی	جماعت	خدمتکار	روی	من	انگشت	گذاشته	است.

به	شکلی	تقلیدناپذیر	اشراف	ساالرانه	سر	می	جنباند	و	مرا	فرامی	خواند	و	من	ــ	من	هم	بر	خالف	
خواست	خودم	اطاعت	می	کنم.

تند	دستور	می	دهد،	»خزهایم	را	بگیر.«

غضبناک	سرتاپا	می	لرزم،	اما	سرافکنده	مثل	یک	برده	اطاعت	می	کنم.	

***
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تمام	شب	را	در	هذیانی	تب		دار	در	سالن	انتظار	ماندم.	تصاویر	عجیبی	از	جلوی	چشم	ذهنم	رد	
می	شدند.	می	دیدم	که	آن	ها	با	هم	مالقات	می	کنند	ــ	آن	نگاه		اول	طوالنی.	می	دیدم	واندا،	مست،	در	
سالن	در	آغوشش	غوطه	ور	است	و	با	پلک	های	نیمه	باز	سرش	را	روی	سینه	اش	گذاشته	است.	می	دیدم	
یونانی	در	حریم	عشق		،	نه	همچون	برده،	که	در	مقام	ارباب	روی	تخت	لم	داده	و	پایش	را	روی	واندا	
گذاشته	است.	خودم	را	می	دیدم	که	زانوزده	به	آن	ها	خدمت	می	کنم،	سینی	چای	در	دستانم	می	لرزد،	
و	می	دیدم	که	یونانی	برای	تازیانه	دست	دراز	می	کند.	ولی	حاال	خدمتکارها	دارند	درباره	ی	او	حرف	

می	زنند.	

او	مردی	زن	نماست.	می	داند	که	زیباست	و	متناسب	با	آن	رفتار	می	کند.	مثل	یک	درباری	مغرور	
چهار	یا	پنج	بار	در	روز	لباس	عوض	می	کند.

کردند.	 عاشقانه	 نامه	های	 غرق	 را	 او	 مردان	 و	 شد	 ظاهر	 زنانه	 لباس	 در	 اولین	بار	 پاریس	 در	
خواننده	ای	ایتالیایی،	که	همان	قدر	به	هنرش	شهره	است	که	به	شور	و	شوقش،	به	خانه		ی	او	حمله	
برده،	در	برابرش	به	زانو	افتاده	و	تهدید	کرده	است	که	اگر	یونانی	مال	او	نباشد	خودش	را	خواهد	

کشت.

یونانی	هم	لبخندزنان	جواب	داده،	»متأسفم،	دوست	دارم	خواسته	تان	را	برآورده	کنم	ولی	انتخابی	
ندارید	جز	این	که	تهدیدتان	را	عملی	کنید،	چون	من	مرد	هستم.«

***

سالن	دیگر	خیلی	خلوت	شده	است،	ولی	انگار	واندا	فعاًل	قصد	ترک	آن	جا	را	ندارد.	

صبح	دارد	از	میان	کرکره	ها	به	داخل	نفوذ	می	کند.	

عاقبت	خش	خش	پیراهن	سنگینش	را	می	شنوم	که	مثل	امواج	سبز	از	پشتش	جاری	می	شود.	قدم	
به	قدم	نزدیک	می	آید	و	با	او	گرم	صحبت	می	شود.	

دیگر	برایش	وجود	ندارم؛	دیگر	حتی	به	خودش	زحمت	نمی	دهد	به	من	امر	کند.

یونانی	دستور	می	دهد،	»کت	خانم.«	البته	که	قصد	ندارد	خودش	از	خانم	مراقبت	کند.	
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درحالی	که	خز	بانو	را	دورش	می	پیچم،	یونانی	دست	به	سینه	کنار	می	ایستد.	وقتی	زانو	زده	ام	تا	
روکفشی	های	خزش	را	بپوشانم،	با	دستش	کمی	به	شانه	ی	یونانی	تکیه	می	دهد	و	می	پرسد:

»و	چه	بر	سر	ماده	شیر	می	آید؟«

یونانی	ادامه	ی	داستانش	را	تعریف	می	کند	که	»وقتی	شیری	که	ماده	شیر	او	را	برگزیده	است	و	با	
او	زندگی	می	کند	مورد	حمله	ی	شیر	دیگری	قرار	می	گیرد،	ماده	شیر	آرام	و	بی	صدا	می	نشیند	و	مبارزه	
را	تماشا	می	کند.	حتی	اگر	جفتش	زخمی	شود،	ماده	شیر	به	کمکش	نمی	رود.	درحالی	که	جفتش	زیر	
چنگال	های	رقیب	تا	پای	مرگ	خون	می	دهد،	ماده	شیر	همچنان	بی	تفاوت	تماشا	می	کند	و	دنبال	شیر	

پیروز	و	قوی	تر	می	رود	ــ	طبیعت	زن	همین	طور	است.«

در	این	لحظه	ماده	شیرم	نگاه	عجیبی	به	من	انداخت.

به	خود	لرزیدم،	نمی	دانم	چرا	ــ	و	طلوع	سرْخ	من،	او	و	یونانی	را	غرق	در	خون	کرد.	

***

واندا	به	رختخواب	نرفت،	فقط	لباس	مهمانی	اش	را	درآورد	و	موهایش	را	باز	کرد؛	بعد	دستور	
داد	آتش	درست	کنم،	و	کنار	شومینه	نشست	و	به	شعله	ها	خیره	شد.	

پرسیدم،	»به	من	احتیاج	دارید،	بانو؟«	در	کلمه	ی	آخر	صدایم	درنیامد.	

واندا	سر	تکان	داد	که	نه.

اتاق	را	ترک	کردم،	از	سرسرا	گذشتم	و	روی	یکی	از	پله	ها	نشستم	که	از	آن	جا	به	باغ	میرسید.	
باد	شمالی	لطیفی	خنکِی	تازه	و	مرطوبی	را	از	آرنو	با	خود	می	آورد،	در	دوردست،	تپه	های	سبز	در	

مهی	گلگون	گسترده	بودند،	بخاری	طالیی	روی	شهر،	روی	گنبد	دوئومو	شناور	بود.

چند	ستاره	هنوز	در	آسمان	آبِی	کمرنگ	سوسو	می	زدند.

کتم	را	شکافتم	و	پیشانی	سوزانم	را	روی	سنگ	مرمر	چسباندم.	هر	آن	چه	تاکنون	اتفاق	افتاده	



زخ
ما

خرـ
زا

15
6

بود	در	نظرم	مثل	یک	بازی	بچه		گانه	بود	؛	ولی	حاال	همه	چیز	داشت	جدی	می	شد،	وحشتناک	جدی.	

در	انتظار	یک	فاجعه	بودم،	آن	را	جلوی	چشمم	می	دیدم،	می	توانستم	با	دستم	آن	را	بگیرم،	ولی	
جرئت	نداشتم	با	آن	مواجه	شوم.	نیرویم	درهم		شکسته	بود.	و	اگر	با	خودم	صادق	باشم،	هراسم	نه	از	

دردها	و	رنج	هایی	بود	که	روی	سرم	خراب	می	شدند،	نه	از	فالکت	هایی	که	در	کمینم	بودند.	

هراسی	که	اکنون	احساس	می	کنم،	هراس	از	دست	دادن	زنی	ست	که	متعصبانه	دوستش	می	دارم،	
ولی	این	هراس	آن	قدر	شدید	و	خردکننده	است	که	ناگهان	مثل	بچه	ها	به	هق	هق	می	افتم.

***

تمام	روز	خودش	را	در	اتاقش	حبس	کرد	و	زن	سیاه	را	به	خدمت	خود	فراخواند.	وقتی	ستاره	ی	
شامگاهی	در	آسمان	آبی	طلوع	کرد،	دیدم	که	به	باغ		رفت،	و	من	هم	به	دقت	و	با	فاصله	دنبالش	رفتم	

و	دیدم	که	وارد	معبد	ونوس	شد.	مخفیانه	از	الی	شکاف	در	دید	می	زدم	و	دنبالش	می	کردم.	

جلوی	تصویر	الهی	ایزدبانو	ایستاد،	دستانش	را	به	حالت	دعا	گرفت،	و	نور	مقدس	ستاره	ی	عشق	
انوار	آبی	اش	را	روی	او	افشاند.	

***

شب	هنگام	روی	تختخوابم،	ترس	و	غم	از	دست	دادن	او	چنان	وحشیانه	به	جانم	افتاد	که	مرا	به	
یک	قهرمان،	به	یک	لیبرتین	تبدیل	کرد.	فانوس	سرخ	کوچکی	را	که	در	راهرو	زیر	تصویر	یک	

قدیس	آویزان	بود	روشن	کردم،	نورش	را	با	یک	دست	پوشاندم	و	وارد	اتاقش	شدم.	

ماده	شیر	که	تا	پای	مرگ	خسته	و	شکار	شده	بود،	عاقبت	روی	بالشت	هایش	به	خواب	رفته	
رویایی	 انگار	 نفس	می	کشید.	 و	سنگین	 بود	 را	گره	کرده	 دراز	کشیده،	مشت	هایش	 به	پشت	 بود،	
پریشانش	می	کرد.	آرام	دستم	را	از	روی	شعله	پس	کشیدم	و	گذاشتم	نور	سرخ	کاماًل	روی	چهره	ی	

شگفت	انگیزش	بیافتد.

ولی	بیدار	نشد.
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آرام	فانوس	را	روی	زمین	گذاشتم،	کنار	تخت	واندا	نشستم	و	سرم	را	روی	بازوی	نرم	و	گرمش	
گذاشتم.	

کمی	تکان	خورد	ولی	باز	هم	بیدار	نشد.	نمی	دانم	چه	مدت	در	دل	شب	آن	جا	خشکم	زده	بود،	
انگار	عذاب	های	وحشتناک	مرا	سنگ	کرده	بودند.	

سرانجام	لرزی	شدید	به	جانم	افتاد،	می	توانستم	گریه	کنم	ــ	اشک	هایم	روی	دستانش	جاری	شد.	
چند	بار	تکان	خورد	و	سرانجام	بلند	شد،	بهت	زده	چشمهایش	را	مالید	و	به	من	نگاه	کرد.	

بیش	از	آن	که	خشمگین	باشد	ترسیده	بود،	فریاد	زد،	»سورین!«

جوابی	پیدا	نکردم.

به	نرمی	ادامه	داد،	»سورین،	چه	شده؟	حالت	خوب	نیست؟«

صدایش	آن	قدر	دلسوزانه،	آن	قدر	مهربان	و	مملو	از	عشق	بود	که	مثل	انبری	سرخ	و	داغ	در	سینه	ام	
فرو	رفت	و	بلند	بلند	هق	هق	کردم.	

نوازش	می	کرد.	 را	 به	نرمی	موهایم	 بیچاره	ام.«	دستش	 ناراحت	 دوباره	گفت،	»سورین،	دوست	
»متأسفم،	خیلی	برایت	متأسفم،	ولی	نمی	توانم	کمکت	کنم؛	به	جان	خودم	قسم	هیچ	دوایی	برایت	

نمی	شناسم.«

دردمندانه	زار	زدم،	»اوه!	واندا،	قرارمان	این	بود؟«

»چه	گفتی	سورین؟	داری	درباره	ی	چه	حرف	می	زنی؟«

ادامه	دادم،	»دیگر	دوستم	نداری؟	دیگر	ذره	ای	هم	دلت	به	حالم	نمی	سوزد؟	این	غریبه	ی	خوشگل	
دلت	را	کاماًل	به	دست	آورده	است؟«

بعد	از	مکثی	کوتاه،	آرام	جواب	داد،	»نمی	توانم	دروغ	بگویم.	تأثیری	روی	من	گذاشته	است	که	
هنوز	نتوانسته	ام	آن	را	دریابم،	تأثیری	که	مرا	رنج	می	دهد	و	می	ترساند.	از	آن	تأثیرها	که	در	آثار	
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شاعران	یا	روی	صحنه	دیده	ام،	ولی	همیشه	فکر	می	کردم	ساخته	ی	تخیل	است.	اوه!	او	مثل	شیر	است،	
قوی	و	زیبا	و	با	این	حال	لطیف،	و	نه	وحشی	مثل	اهالی	شمال.	چه	دارم	می	گویم؟	اگر	مرا	بخواهد،	

باید	خودم	را	به	او	بسپارم.«

فریاد	زدم،	»حتی	اگر	دیگر	برایت	هیچ	معنایی		ندارم،	به	شرافتت	فکر	کن	واندا،	که	تاکنون	
نگذاشته	ای	لکه	دار	شود.«

جواب	داد،	»دارم	به	همان	فکر	می	کنم،	قصد	دارم	تا	جای	ممکن،	قوی	باشم،	می	خواهم	ــ«	سرش	
را	شرمگین	میان	بالشت	ها	دفن		کرد	ــ	»می	خواهم	همسر	او	شوم	ــ	اگر	مایل	باشد.«

دوباره		آن	ترس	مهلک	به	جانم	افتاد،	ترسی	که	همیشه	نفسم	را	بند	می	آورد	و	باعث	می	شود	
اختیار	از	کف	بدهم،	فریاد	زدم،	»واندا،	می	خواهی	همسرش	باشی،	می	خواهی	برای	همیشه	از	آن	او	

باشی.	اوه!	مرا	از	خودت	نران!	او	عاشق	تو	نیست	ــ«

غضبناک	فریاد	زد،	»چه	کسی	گفته؟«

شورمندانه	ادامه	دادم،	»او	عاشق	تو	نیست،	ولی	من	عاشق	تو	هستم،	من	تو	را	می	پرستم،	من	برده		ی	
تو	هستم،	می	گذارم	مرا	زیر	پایت	لگد	کنی،	می	خواهم	تمام	زندگی	ام	تو	را	روی	بازوانم	حمل	کنم.«

قاطع	حرفم	را	برید،	»چه	کسی	گفته	که	او	عاشق	من	نیست؟«

التماس	کردم،	»آه!	آن	من	باش،	آن	من	باش!	بی	تو	نمی	توانم	وجود	داشته	باشم،	بی	تو	نمی	توانم	
زندگی	کنم.	به	من	رحم	کن،	واندا،	رحم!«

دوباره	نگاهم	کرد	و	صورتش	آن	حالت	سرد	بی	روح		و	آن	لبخند	شیطانی	را	داشت.

با	تمسخر	گفت،	»می	گویی	عاشق	من	نیست،	بسیار	خب،	دلت	را	به	همین	خوش	کن.«

بعد	به	طرف	دیگر	غلت	زد	و	با	حالت	تحقیرآمیزی	به	من	پشت	کرد.	

درحالی	که	سینه	ام	بی	اختیار	باال	و	پایین	می	رفت	فریاد	زدم،	»خدای	من،	آیا	تو	زنی	بدون	گوشت	
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و	خون	هستی،	آیا	چون	من،	دل	نداری!«	

سرد	جواب	داد،	»می	دانی	من	چه	هستم.	من	زنی	از	جنس	سنگم،	ونوس	خزپوش،	ایده	آل	تو،	
زانو	بزن	و	عبادتم	کن.«

تمنا	کردم،	»واندا!	رحم!«

زد	زیر	خنده.	صورتم	را	میان	بالشت	ها	مدفون	کردم	و	گذاشتم	اشک	هایم	که	درد	راه	شان	را	
باز	کرده	بود	جاری	شوند.	

دیرزمانی	سکوت	حکمفرما	بود.	بعد	واندا	آرام	بلند	شد.

گفت،	»حوصله	ام	را	سر	می	بری.«	

»واندا!«

»خسته	ام،	بگذار	بخوابم.«

اندازه	ی	من	 به	 را	 تو	 نران.	هیچ	مردی،	هیچ	کسی	 از	خودت	 مرا	 خواهش	کردم،	»رحم	کن.	
دوست	ندارد.«

پشتش	را	به	من	کرد،	»بگذار	بخوابم.«

از	جا	جهیدم،	خنجری	را	که	کنار	تختش	آویزان	بود	از	غالف		کشیدم	و	روی	سینه	ام	نشانه	رفتم.

عبوس	نجوا	کردم،	»خود	را	این	جا	جلوی	چشم	تو	می	کشم.«

بلند	 با	بی	تفاوتی	تمام	جواب	داد،	»هر	کاری	دلت	می	خواهد	بکن.	ولی	بگذار	بخوابم.«	 واندا	
خمیازه	کشید.	»خیلی	خوابم	می	آید.«

آنی	مبهوت	ماندم.	بعد	شروع	کردم	به	خندیدن	و	گریستن	با	هم.	در	آخر	خنجر	را	در	کمربندم	
جا	دادم	و	دوباره	جلویش	زانو	زدم.	
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خواهش	کردم،	»واندا،	گوش	کن،	فقط	چند	لحظه.«

با	عصبانیت	از	تخت	بیرون	پرید،	با	پایش	هلم	داد	و	داد	زد،	»می	خواهم	بخوابم!	یادت	رفته	که	
من	سرور	تو		هستم؟«	وقتی	دید	جم	نمی	خورم،	شالق	را	گرفت	و	مرا	زد.	بلند	شدم؛	دوباره	مرا	زد	ــ	

این	بار	درست	توی	صورتم.

»بدبخت،	برده!«

اتاقش	 از	 به	ذهنم	رسید	و	 ناگهان	راه	حلی	 بودم،	 به	سمت	آسمان	گرفته	 درحالی	که	مشتم	را	
بیرون	زدم.	تازیانه	را	کنار	انداخت	و	زد	زیر	خنده.	می	توانم	تصور	کنم	که	حالت	تئاتری	ام	باید	

خیلی	مضحک	بوده	باشد.	

***

با	 بی	رحمانه	 این	قدر	 که	 زنی	 کنم،	 آزاد	 سنگدل	 زن	 این	 دست	 از	 را	 که	خودم	 هستم	 مصمم		
من	رفتار	کرده	و	حاال	می	خواهد	به	پاس	تمام	جانفشانی	های	برده	وارم،	به	پاس	تمام	رنج	هایی	که	
به	خاطر	او	کشیده	ام،	عهدش	را	با	من	بشکند	و	به	من	خیانت	کند.	خرت	وپرت	هایم	را	جمع	کردم	

و	بعد	برایش	نوشتم:

بانوی عزیزم

شما را تا حد جنون دوست داشته ام، خود را طوری به شما ارزانی کرده ام که هیچ 
مردی با زنی چنین نمی کند. از پاک ترین عواطفم سوء استفاده کرده اید و بازی 
بی شرمانه و سبک سرانه ای با من به راه انداختید. با این حال، تا وقتی با من فقط 
می خواهید  حاال  بدارم.  دوست تان  می توانستم  هنوز  بودید،  سنگدل  و  بی رحم 
ارزان شوید. دیگر برده تان نیستم که شالقم بزنید و لگدم کنید. خودتان آزادم 
کردید و من هم دارم زنی را ترک می گویم که فقط می توانم از او متنفر و منزجر 

باشم.

سورین فن کوزیمسکی
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نامه	را	به	زن	سیاهپوست	دادم	و	با	سرعت	تمام	رفتم.	به	ایستگاه	قطار	که	رسیدم،	کاماًل	از	
نفس	افتاده	بودم.	ناگهان	دردی	تیز	در	قلبم	احساس	کردم	ــ	ایستادم.	زدم	زیر	گریه.	شرم	آور	است	
که	می	خواهم	فرار	کنم	و	نمی	توانم.	برگردم	ــ	کجا؟	ــ	نزد	او	ــ	کسی	که	هم	از	او	بیزارم	و	هم	

او	را	می	پرستم.

نظرم	دوباره	عوض	شد.	نمی	توانم	برگردم.	نباید	برگردم.

ولی	چطور	می	خواهم	فلورانس	را	ترک	کنم.	یادم	می	آید	که	هیچ	پولی	ندارم،	حتی	یک	پول	
سیاه.	خب،	پس	پیاده	می	روم؛	بهتر	است	گدایی	صادق	باشم	تا	این	که	نان	یک	فاحشه	ی	درباری	را	

بخورم.

ولی	هنوز	هم	نمی	توانم	بروم.

او	از	من	قول	گرفته	است،	قول	شرف.	مجبورم	برگردم.	شاید	خودش	آزادم	کند.	

بعد	از	چند	گام	تند،	دوباره	ایستادم.

اول	از	من	قول	شرف	گرفت	که	تا	هر	وقت	می	خواهد	برده	اش	باشم،	تا	وقتی	که	خودش	آزادم	
می	کند.	ولی	عاقبت	می	توانم	خودم	را	بکشم.	

به	کاسکینا	پایین	آرنو	می	روم،	آن	جا	که	آب	های	زرد	یک	ریز	پای	چند	بید	سرگردان	می	پاشند	
ـ	تمام	زندگی	ام	از	جلوی	چشمانم	 ــ	آن	جا	می	نشینم	و	آخرین	حساب	هایم	با	هستی	را	تسویه	می	کنمـ	
می	گذرد	و	احساس	شوربختی	می	کنم:	لذت	هایی	اندک،	بی	شمار	چیزهای	بی	اهمیت	و	بی	ارزش،	و	
اندوه	ها	و	 امیدهای	واهی،	غم	ها،	 انبوه	دردها،	رنج	ها،	تشویش		ها،	سرخوردگی	ها،	 میان	شان	خرمن	

ماتم	ها.

یاد	مادرم	افتادم	که	بسیار	دوستش	داشتم	و	به	چشم	دیدم	که	آرام		آرام	از	مرضی	مهلک	می	میرد؛	
یاد	برادرم	که	سرشار	از	وعده	ی	نشاط	و	سرخوشی	در	اوج	جوانی	جان	سپرد،	بی	آن	که	لبانش	را	از	
جام	زندگی	تر	کند.	یاد	دایه	ی	مرده	ام،	یاد	همبازی	های	کودکی	ام،	دوستانی	که	با	من	تالش	می	کردند	
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یاد	 بودند.	 بی	تفاوت	خفته	 زمیِن	 و	 سرما،	مرگ	 زیر	 که	 آن	هایی	 همه	ی	 یاد	 می	خواندند،	 درس	 و	
قمری	ام	افتادم	که	به	جای	این	که	برای	جفتش	تعظیم	و	آوازخوانی	کند،	گه	گاه	برای	من	می	کرد	ــ	

همه	برگشته	اند،	از	خاک	به	خاک.	

بلند	خندیدم	و	در	آب	سریدم،	ولی	همان	لحظه	به	یک	شاخه	بید	که	باالی	موج	های	زرد	آویزان	
بود	چنگ	زدم	و	زنی	را	در	برابرم	دیدم	که	این	همه	بدبختی	را	بر	سرم	آورده	بود.	روی	آب	شناور	
است	و	شعله	هایی	سرخ	دور	سر	و	گردنش	موج	می	زند.	 انگار	شفاف	 آفتاب،	 در	 است،	درخشان	

صورتش	را	رو	به	من	می	گرداند	و	لبخند	می	زند.	

***

دوباره	برگشته	ام،	سر	تا	پا	خیس	و	برافروخته	از	شرم	و	تب.	زن	سیاه	نامه	ام	را	رسانده	است.	
به	دست	زنی	بی	عاطفه	و	بی	حرمت	قضاوت	و	محکوم	شده	ام.

خب،	بگذار	مرا	بکشد.	خودم	نمی	توانم	این	کار	را	بکنم	و	با	این	حال	دیگر	نمی	خواهم	به	زندگی	
ادامه	دهم.	

درحالی	که	دور	خانه	راه	می	روم،	در	ایوان	نشسته	و	روی	نرده	ها	خم	شده	است.	چهره	اش	آکنده	
از	نور	آفتاب	است	و	با	چشمان	سبزش	رو	به	من	پلک	می	زند.	

احمقانه	 سر،	 کرنش	 بدون	 ساکت،	 زنده	ای؟«	 »هنوز	 می	پرسد،	 بدهد	 خود	 به	 تکانی	 بی	آن	که	
می	ایستم.	

ادامه	می	دهد،	»خنجرم	را	پس	بده.	به	دردت	نمی	خورد.	حتی	جرئت	نداری	زندگی	خودت	را	
تمام	کنی.«

لرزان	و	سرمازده	جواب	دادم،	»گمش	کرده	ام.«

مغرورانه	نگاهی	تحقیرآمیز	به	من	کرد.	

انداخت،	»فکر	می	کردم،	در	آرنو	گمش	کرده	ای؟	عیبی	ندارد.	بسیار	خب،	 شانه	هایش	را	باال	
چرا	نرفتی؟«



زخ
ما

خرـ
زا

16
4

زیر	لب	چیزی	گفتم	که	نه	او	و	نه	خودم	نتوانستیم	بفهمیم.	

داد	زد،	»اوه!	پول	نداری،	بیا!«	با	ژستی	بسیار	اهانت	آمیز	کیفش	را	جلویم	پرت	کرد.	

آن	را	بر	نداشتم.	

هر	دوی	مان	مدتی	ساکت	بودیم.	

»پس	نمی	خواهی	بروی؟«

»نمی	توانم.«

***

واندا	بدون	من	با	کالسکه	به	کاسکینا	می	رود	و	بدون	من	به	تئاتر	می	رود،	همنشین	دارد	و	زن	
سیاه	به	او	خدمت	می	کند.	هیچ	کس	از	من	سراغی	نمی	گیرد.	مثل	حیوانی	که	اربابش	را	گم	کرده	

است،	مردد	در	باغ	پرسه	می	زنم.

میان	بوته	ها	دراز	می	کشم	و	به	یک	جفت	پرستو	نگاه	می	کنم	که	بر	سر	یک	دانه	می	جنگند.	

ناگهان	خش	خش	لباس	زنانه	به	گوش	می	رسد.	

واندا	در	پیراهن	حریر	سبز	تیره	که	محجوبانه	تا	گلویش	دکمه	دارد،	نزدیک	می	شود؛	یونانی	
هم	با	اوست.	گرم	بحث	اند،	ولی	نمی	توانم	کلمه	ای	از	حرف	هایشان	را	بفهمم.	یونانی	پایش	را	روی	
زمین	می	کوبد	و	شن	از	همه	طرف	پراکنده	می	شود،	و	با	شالق	اسبش	هوا	را	تازیانه	می	زند.	واندا	

جا	می	خورد.	

آیا	می	ترسد	که	یونانی	او	را	بزند؟

یعنی	این	قدر	پیش	رفته	اند؟

***
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یونانی	واندا	را	رها	می	کند،	واندا	صدایش	می	زند؛	یونانی	نمی	شنود،	نمی	خواهد	بشنود.	

واندا	غمگین	سرش	را	پایین	می	اندازد	و	روی	نزدیک	ترین	نیمکت	سنگی	می	نشیند.	مدتی	طوالنی	
غرق	در	فکر	آن	جا	می	ماند.	با	لذتی	خبیثانه	تماشایش	می	کنم،	عاقبت	خودم	را	جمع	و	جور	می	کنم	و	

با	حالتی	تحقیرآمیز	مقابلش	ظاهر	می	شوم.	جا	می	خورد	و	سرتاپا	به	لرزه	می	افتد.	

تعظیم	می	کنم	و	می	گویم،	»آمده	ام	برایتان	آرزوی	خوشبختی	کنم،	می	بینم	که	بانوی	عزیزم	هم	
سرورش	را	پیدا	کرده	است.«

داد	می	زند،	»بله،	خدا	را	شکر!	البته	نه	یک	برده	ی	تازه،	به		قدر	کافی	از	آن	ها	داشته	ام.	بلکه	یک	
سرور!	زن	به	سرور	نیاز	دارد	و	او	را	می	پرستد.«

فریاد	زدم،	»او	را	می	پرستی،	واندا؟	این	آدم	نخراشیده	راــ«

»بله،	دوستش	دارم،	طوری	که	هرگز	کس	دیگری	را	دوست	نداشته	ام.«

مشت	هایم	را	گره	کردم،	»واندا!«	ولی	اشک	چشم	هایم	را	پر	کرد،	و	هذیان	اشتیاق،	چون	جنونی	
شیرین،	تمام	وجودم	را	فرا	گرفت.	»بسیار	خب،	او	را	به	شوهری	بگیر،	بگذار	او	سرورت	باشد،	ولی	

من	می	خواهم	تا	وقتی	زنده	ام	برده	ات	بمانم.«

گفت،	»می	خواهی	برده	ام	بمانی،	حتی	حاال؟	خیلی	جالب	می	شود،	ولی	می	ترسم	او	تحمل	نکند.«

»او؟«

»بله،	هنوز	هیچ	نشده	به	تو	حسادت	می	کند،	او	به	تو!	از	من	خواسته	است	که	فوراً	تو	را	مرخص	
کنم،	و	وقتی	به	او	گفتم	تو	که	هستی	ــ«

هاج		وواج	تکرار	کردم،	»به	او	گفتی	ــ«

جواب	داد،	»همه	چیز	را	به	او	گفتم،	تمام	داستان	مان	را،	تمام	عجیب		و	غریبی	ات	را،	همه	چیز	
را	ــ	و	او	هم	به	جای	آن	که	سرگرم	شود،	عصبانی	شد	و	پا	بر	زمین	کوبید.«
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»و	تهدید	کرد	که	تو	را	می	زند؟«

واندا	به	زمین	نگاه	کرد	و	ساکت	ماند.

با	تسخری	تلخ	گفتم،	»بله،	البته،	تو	از	او	می	ترسی،	واندا!«	به	پایش	افتادم	و	آشفته	و	سراسیمه	
زانوانش	را	در	آغوش	گرفتم.	»از	تو	هیچ	نمی	خواهم،	غیر	از	این	که	برده	ات	باشم،	همیشه	کنارت!	

سگت	ــ«

واندا	بی		عاطفه	گفت،	»می	دانی	حوصله	ام	را	سر	می	بری؟«

از	جا	جهیدم.	همه	چیز	در	درونم	به	جوش	و	خروش	افتاد.

شفاف	و	واضح،	با	تأکید	روی	هر	کلمه	گفتم،	»اکنون	دیگر	بی	رحم	نیستی،	ارزانی.«

عاقل	هرگز	 آدم	 نوشتی.	 نامه	ات	 در	 را	 این	 »قباًل	 و	گفت،	 انداخت	 باال	 شانه	 مغرورانه	 واندا	
حرفش	را	دو	بار	تکرار	نمی	کند.«

پرخاش	کردم،	»رفتارت	با	من،	اسمش	را	چه	می	گذاری؟«

با	کنایه	گفت،	»می	توانم	تنبیه	ات	کنم،	ولی	این	بار	ترجیح	می	دهم	به	جای	شالق	با	دلیل	جوابت	
با	تو	روراست	نبوده	ام؟	مگر	بیش	از	یک	بار	به	 را	بدهم.	حق	نداری	مرا	متهم	کنی.	مگر	همیشه	
تو	هشدار	ندادم؟	مگر	از	صمیم	قلب،	حتی	شورمندانه،	عاشقت	نبودم؟	مگر	از	تو	پنهان	کردم	که	
خطرناک	است	خودت	را	به	دست	من	بسپاری،	خودت	را	جلوی	من	کوچک	کنی،	مگر	نگفتم	
که	می	خواهم	خودم	تحت	سلطه	باشم؟	ولی	تو	دلت	می	خواهد	بازیچه	ی	من،	برده	ی	من	باشی!	از	
می	بری.	حاال	چه	 را	 لذت	 بیش	ترین	 بی	رحم	 و	 مغرور	 زنی	 به	دست	 و	شالق	خوردن	 پا	 لمس	کردن	

انتظاری	داری؟

از	 اکنون	 اگر	 کرده	ای.	 بیدارشان	 تازه	 تو	 ولی	 بودند،	 خوابیده	 من	 در	 خطرناکی	 »تمایالت	
شکنجه			کردنت،	از	آزار	دادنت	لذت	می	برم،	تقصیر	خود	توست؛	تو	از	من	چیزی	ساختی	که	اکنون	

هستم،	و	آن	قدر	نامرد	و	ضعیف	و	بی	چاره	ای	که	من	را	متهم	می	کنی.«
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گفتم،	»بله،	تقصیر	من	است،	ولی	مگر	به	همین	خاطر	رنج	نکشیدم؟	بگذار	این	بازی	بی		رحمانه	
را	تمام	کنیم.«

با	نگاهی	کنجکاو	و	فریبنده		جواب	داد،	»من	هم	همین	را	می	خواهم.«

خشمگین	داد	زدم،	»واندا!	خونم	را	به	جوش	نیاور؛	می	بینی	که	دوباره	مرد	شده	ام.«

زبانه	کشیدن	 از	 پس	 و	 می	کند	 به	پا	 آشوب	 لحظه	ای	 که	 شعله	ای	ست	 کاه	 »آتش	 داد،	 جواب	
سریع	خاموش	می	شود.	تصور	می	کنی	می	توانی	تهدیدم	کنی،	ولی	صرفًا	خودت	را	به	سخره	می	گیری.	
اگر	همان	مردی	بودی	که	اولین	بار	فکر	می	کردم	هستی	،	جدی،	تودار	و	عبوس،	آن	وقت	وفادارانه	
عاشقت	بودم	و	همسرت	می	شدم.	زن	می	خواهد	به	مردش	از	پایین	نگاه	کند،	ولی	وقتی	مردی	مثل	تو	
داوطلبانه	گردنش	را	زیر	پای	زن	می	گذارد،	آن	وقت	زن	او	را	به	بازی	می	گیرد	و	وقتی	از	او	خسته	

شد،	دورش	می	اندازد.«

با	تمسخر	گفتم،	»سعی	کن	دورم	بیاندازی،	بعضی	اسباب	بازی	ها	خطرناک	اند.«

به	درخشیدن،	و	لپ	هایش	گل	 »با	من	ستیزه	جویی	نکن.«	چشمانش	شروع	کرد	 واندا	داد	زد،	
انداخت.	

با	صدایی	که	داشت	از	خشم	خفه	می	شد	ادامه	دادم،	»اگر	نمی	خواهی	مال	من	باشی،	نمی	توانی	
مال	هیچ	کس	دیگری	باشی.«

به	سینه	ام	چنگ	زد	و	سخره	گرانه	گفت،	»این	دیگر	چه	بازی	ای	است؟«	از	خشم	رنگ		باخته	
بود،	»من	بی	رحم	نیستم،	ولی	نمی	دانم	چقدر	می	توانم	پیش	بروم	یا	آیا	محدودیتی	برایم	وجود	خواهد	

داشت.«

هرچه	خشمگین	تر	فریاد	زدم،	»چه	چیزی	بدتر	از	این	که	او	را	معشوق	و	همسرت	کنی؟«

تند	جواب	داد،	»تو	را	برده	ی	او	می	کنم،	مگر	در	اختیار	من	نیستی؟	مگر	قرارداد	نبسته	ایم؟	اما	
البته	فقط	تو	لذت	خواهی	برد	اگر	تو	را	به	زنجیر	بکشم	و	به	او	بگویم	»هر	بالیی	می	خواهی	سرش	

بیاور.«
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فریاد	زدم،	»مگر	دیوانه	ای	زن!«

آرام	گفت،	»خیلی	هم	عاقل	ام.	برای	آخرین	بار	به	تو	هشدار	می	دهم.	مقاومت	نکن،	حاال	که	
این	قدر	پیش	رفته	ام،	می	توانم	از	این	هم	پیش	تر	بروم.	یک	جور	تنفر	از	تو	در	خودم	احساس	می	کنم،	
را	 دارم	جلوی	خودم	 هنوز	 می	زند؛	 تا	حد	مرگ	 را	 تو	 ببینم	 این	که	 از	 برد	 لذت	خواهم	 واقعًا	 و	

می	گیرم،	اماــ«

من	که	دیگر	اختیار	از	کف	داده	بودم،	مچش	را	گرفتم	و	او	را	به	زور	به	زمین	زدم،	طوری	که	
جلویم	به	زانو	بیافتد.	

فریاد	زد،	»سورین!«	خشم	و	وحشت	روی	چهره	اش	نقش	بسته	بود.

تهدید	کردم،	»اگر	با	او	ازدواج	کنی،	تو	را	می	کشم.«	کلماْت	خشن	و	سنگین	از	سینه	ام	بیرون	
می	آمدند.	»تو	آن	منی،	نمی	گذارم	بروی،	بسیار	دوستت	دارم.«	بعد	او	را	گرفتم	و	به	سینه	ام	چسباندم؛	

دست	راستم	ناخواسته	خنجری	را	که	هنوز	در	کمربندم	بود	گرفت.

واندا	نگاه	طوالنی،	آرام	و	فهم	ناپذیرش	را	به	من	دوخت.	

با	بی	توجهی	گفت،	»این	طوری	بیش	تر	دوستت	دارم.	حاال	مرد	شدی،	و	از	این	لحظه	می	دانم	که	
هنوز	عاشق	تو	هستم.«

شوریدگی	ام	چشمانم	را	اشک	آلود	کرد.	رویش	خم	شدم	و	صورت	کوچولوی	نازنینش	را	غرق	
به		دست	 ایده	آلت	را	 ناگهان	خنده	ی	شیطنت	آمیزی	سر	داد	و	گفت،	»دیگر	 او	 در	بوسه	کردم،	و	

آوردی،	حاال	از	من	راضی	هستی؟«

من	ومن	کردم،	»چه؟	یعنی	جدی	نبودی؟«

خندان	ادامه	داد،	»خیلی	هم	جدی		هستم	و	دوستت	دارم،	فقط	و	فقط	تو	ــ	تو	مردک	احمق	
را،	نمی	دانستی	که	همه	چیز	صرفًا	یک	جور	نمایش	و	بازی	بود؟	نمی	دیدی	چقدر	برایم	دشوار	بود	تو	
را	شالق	بزنم،	وقتی	به	جای	آن	می	توانستم	سرت	را	بگیرم	و	غرق	در	بوسه	کنم.	ولی	حاال	همه	چیز	
تمام	شده،	مگر	نه؟	من	نقش	بی	رحمانه	ام	را	بهتر	از	حد	انتظارت	بازی	کردم،	و	حاال	باید	راضی	باشی	
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که	همسر	خوب	و	زرنگ	کوچکی	چون	من	داری،	چندان	هم	خالی	از	جاذبه	نیست.	مگر	نه؟	مثل	
آدم	های	عاقل	زندگی	خواهیم	کرد	و		ــ«

سرشار	از	رستگاری،	فریاد	زدم،	»همسرم	می	شوی!«

واندا	در	گوشم	نجوا	کرد،	»بله،	ــ	همسر	تو	ــ	عزیزم،	عزیز	دلم«	و	دستانم	را	بوسید.	

او	را	به	سینه	ام	چسباندم.	

گفت،	»حاال	دیگر	برده	ام	گرگور	نیستی،	حاال	دوباره	سورین	عزیزم	هستی،	همسرم	ــ«

سراسیمه	پرسیدم،	»و	او	چه،	ــ	او	را	دوست	نداری؟«

»چطور	می	توانی	تصور	کنی	که	مردی	به	این	زمختی	را	دوست	داشته	باشم؟	تو	نسبت	به	همه	چیز	
کوری،	واقعًا	نگرانت	بودم...«

»داشتم	خودم	را	به	خاطر	تو	به	کشتن	می	دادم.«

گفت،	»واقعًا؟	آه!	این	فکر		که	تو	در	آرنو	باشی	هنوز	لرزه		به	اندامم	می	اندازد.«

آرام	جواب	دادم،	»ولی	تو	نجاتم	دادی.	تو	روی	آب	ها	شناور	بودی	و	لبخند	می	زدی،	و	لبخندت	
مرا	به	زندگی	بازگرداند.«

***

اکنون	که	او	را	در	آغوش	کشیده	ام	و	او	آرام	و	ساکت	روی	سینه	ام	آرمیده	است،	لبخند	می	زند	
و	می	گذارد	ببموسمش،	احساس	عجیبی	دارم.	احساس	کسی	را	که	ناگهان	از	هذیانی	تب	آلود	بیدار	
شده	یا	احساس	کشتی	شکسته	ای	را	که	روزها	با	امواجی	که	دم	به	دم	او	را	تهدید	به	بلعیدن	می	کنند	

گالویز	می	شود	و	سرانجام	ساحلی	امن	می	یابد.

***
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وقتی	به	او	شب	به	خیر	می	گویم،	می	گوید	»از	این	فلورانس	متنفرم،	جایی	که	تو	این	قدر	در	آن	
برایم	 نامه	 تو	لطف	می	کنی	چند	 این	جا	را	ترک	کنم،	 فردا،	 فوراً،	همین	 زجر	کشیدی.	می	خواهم	

می	نویسی	و	در	این	بین	من	هم	برای	خداحافظی	با	چند	نفر	به	شهر	می	روم.	موافقی؟«

»البته،	عزیزم،	زیبای	شیرینم.«

***

هرگز	 بود.	 قابل		ستایش	 واقعًا	 محبتش	 خوابیدم.	 چطور	 پرسید	 و	 زد	 را	 اتاقم	 دِر	 زود	 صبح	
نمی	توانستم	باور	کنم	که	این	قدر	مهربان	باشد.

***

حاال	بیش	از	چهار	ساعت	است	که	رفته.	در	این	مدت	نامه	ها	را	تمام	کرده	و	در	ایوان	نشسته	ام	
و	به	خیابان	نگاه	می		کنم	بلکه	بتوانم	کالسکه	اش	را	از	دور	تشخیص	دهم.	کمی	نگرانش	هستم،	ولی	
نمی	دانم	چرا	باید	شک	کنم	یا	بترسم.	با	این	حال،	نوعی	احساس	تشویش	روی	سینه	ام	سنگینی	می	کند	
و	نمی	توانم	خودم	را	از	آن	خالص	کنم.	احتمااًل	رنج	روزهای	گذشته	است	که	هنوز	بر	جانم	سایه		

می	اندازند.	

***

برگشته	است،	فروزان	از	شادی	و	رضایت.

با	مهربانی	پرسیدم،	»خب،	همه	چیز	آن	طور	که	می	خواستی	پیش	رفت؟«	و	دستش	را	بوسیدم.

جواب	داد،	»بله،	عزیز	دلم،	و	امشب	می	توانیم	برویم.	کمک	کن	چمدان	هایم	را	ببندم.«

***
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کنم.	 پست	 را	 نامه	هایش	 خودم	 و	 بروم	 پست	 اداره	ی	 به	 می	خواهد	 من	 از	 غروب	 حوالی	
کالسکه	اش	را	برمی	دارم	و	ظرف	یک	ساعت	برمی	گردم.

وقتی	از	پله	های	مرمر	باال	می	رفتم،	زن	سیاه،	با	لبخندی	گوش	تا	گوش	گفت،	»خانم	پی	تان	را	
می	گرفتند.«

»کسی	این	جا	بوده؟«

جواب	داد،	»هیچ	کس«	و	مثل	گربه	ای	سیاه	روی	پله	ها	خزید.	

آرام	از	مهمان	خانه	رد	شدم	و	بعد	جلوی	اتاقش	ایستادم.

چرا	قلبم	چنین	تند	می	زند؟	من	که	کاماًل	خوشحال		هستم!

آرام	در	را	باز	کردم	و	پرده	را	کشیدم.	واندا	روی	کاناپه	دراز	کشیده	و	انگار	متوجه	من	نشده	
است.	چقدر	زیباست	در	این	لباس	نقره	فام	چسبانی	که	پیکر	باشکوهش	را	افشاگرانه	نمایان	می	کند	

و	سینه	و	بازوان	شگفت	آورش	را	عریان	می	گذارد.

مویش	را	با	روبان	مشکی	مخملی	گره	زده	و	باال	بسته	است.	آتشی	نیرومند	در	شومینه	می	سوزد،	
فانوس	های	آویزان	درخششی	سرخ	فام	می	پراکنند	و	انگار	اتاق	سرتاسر	غرق	در	خون	است.	

آخر	گفتم،	»واندا!«

سرخوشانه	فریاد	برآورد،	»اوه،	سورین،	بی	صبرانه	منتظرت	بودم.«	از	جا	جهید	و	مرا	در	آغوش	
گرفت.	دوباره	روی	کوسن	های	باشکوه	نشست	و	سعی	کرد	مرا	کنار	خودش	بکشاند،	ولی	من	به		نرمی	

پایین	پایش	خزیدم	و	سرم	را	روی	ران	هایش	گذاشتم.	

نجوا	کرد،	»می	دانی	امروز	چقدر	عاشق	تو	هستم؟«	و	چند	تار	مو	را	از	روی	پیشانی	ام	کنار	زد	
و	چشمانم	را	بوسید.	

»چه	چشمان	زیبایی	داری،	همیشه	آن	ها	را	بیش	از	همه	در	تو	دوست	داشته	ام،	ولی	امروز	کاماًل	
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مست	کننده	اند.	مرا	می	کشند	ــ«	پاهای	باشکوهش	را	باز	کرد	و	از	زیر	پلک	های	سرخش	آرام	نگاهم	
کرد.

گفت،	»و	تو	ــ	تو	سردی	ــ	مرا	مثل	تکه	ای	چوب	در	آغوش	می	گیری؛	صبر	کن،	آتش	عشق	را	
در	تو	روشن	خواهم	کرد«،	و	دوباره	نوازشم	کرد	و	به	لبانم	چسبید.	

امروز	 که	 است	 واضح	 شوم،	 بی	رحم	 تو	 با	 دوباره	 مجبورم	 ــ	 نمی	آید	 من	خوشت	 از	 »دیگر	
بیش	ازحد	به	تو	محبت	کرده	ام.	می	دانی،	احمق	کوچولو،	چه	کار	می	کنم،	کمی	شالقت	می	زنم	ــ«

»ولی	عزیز	دلم	ــ«

»می	خواهم	این	کار	را	بکنم.«

»واندا!«

ادامه	داد،	»بیا،	بگذار	دست	و	پایت	را	ببندم«،	و	شرورانه	سمت	اتاق	رفت،	»می	خواهم	تو	را	
خیلی	عاشق	ببینم،	می	فهمی؟	این	هم	از	طناب	ها.	نمی	دانم	که	هنوز	می	توانم	این	کار	بکنم؟«

اول	پاهایم	را	بست،	بعد	دست	هایم	را	پشتم	گره	زد	و	بازوانم	را	مثل	مجر	م	ها	کت	بند	کرد.	

شادمان	گفت،	»خب،	هنوز	می	توانی	تکان	بخوری؟«

»نه.«

»بسیار	خب	ــ«

سپس	از	طنابی	ضخیم	حلقه	ای	درست	کرد،	آن	را	دور	گردنم	انداخت	و	گذاشت	تا	کمرم	پایین	
بیافتد.	آن	را	محکم	کرد	و	به	ستون	بست.	

آن	لحظه	رعشه	ای	عجیب	به	جا	نم	افتاد.

زمزمه	کردم،	»حس	می	کنم	قرار	است	اعدام	شوم.«
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واندا	گفت،	»خب،	امروز	یک	تنبیه	حسابی	خواهی	داشت.«

گفتم،	»ولی	لطفًا	کت	خزت	را	بپوش.«

جواب	داد،	»با	کمال	میل	تو	را	از	این	لذت	بهره	مند	می	کنم.«	کازابایکایش	را	گرفت	و	پوشید.	
بعد	دست	به	سینه	جلویم	ایستاد	و	از	الی	چشمان	نیمه	بازش	نگاهم	کرد.	

پرسید،	»داستان	گاو	دیونیزوس	یادت	هست؟«

»خیلی	مبهم،	چطور	مگر؟«

»مالزمی	یک	ابزار	شکنجه	ی	جدید	برای	حاکم	مستبد	سیراکوس	اختراع	می	کند	ــ	گاوآهنی	
که	محکومین	به	مرگ	به	آن	بسته	می	شدند	و	در	آتش	بزرگی	می	افتادند.	به	محض	این	که	گاوآهن	

گداخته	شد	و	قربانی	به	ضجه	افتاد،	ناله	هایش	صدای	نعره	ی	گاو	را	خواهد	داشت.

دیونیزوس	از	روی	سپاس	به	آن	مخترع	سر	تکان	داد	و	برای	این	که	اختراعش	را	فوراً	امتحان	کند	
دستور	داد	او	را	به	گاوآهن	ببندند.

»داستان	بسیار	آموزنده	ای	ست.

اولین	قربانی	 »این	تو	بودی	که	مرا	به	خودخواهی،	غرور	و	بی	رحمی	مجهز	کردی	و	خودت	
خواهی	بود.	حاال	واقعًا	لذت	می	برم	از	این	که	انسانی	را	که	مثل	خودم	فکر	و	آرزو	و	احساس	می	کند	
در	اختیار	داشته	باشم؛	دوست	دارم	مردی	را	آزار	دهم	که	هوش	و	بدنش	از	من	قوی	تر	است،	خصوصًا	

مردی	که	دوستم	می	دارد.«

»هنوز	دوستم	داری؟«

داد	زدم،	»دیوانه	وار.«

جواب	داد،	»خیلی	هم	بهتر،	و	از	کاری	که	حاال	با	تو	می	کنم	بیش	تر	لذت	خواهی	برد.«

پرسیدم،	»چه	ات	شده	است؟	نمی	فهمم،	امروز	چشمانت	واقعًا	از	شقاوت	می	درخشند،	و	عجیب	
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زیبایی	ــ	یک	ونوس	خزپوش	تمام	عیار.«

واندا	به	جای	این	که	جواب	دهد،	بازوانش	را	دور	گردنم	انداخت	و	مرا	بوسید.	اشتیاقی	متعصبانه	
دوباره	به	جانم	افتاد.	

پرسیدم،	»خب،	تازیانه	کجاست؟«

واندا	خندید	و	دو	قدم	عقب	رفت.	

مغرورانه	سر	چرخاند	و	داد	زد،	»واقعًا	می	خواهی	تنبیه	شوی؟«

»بله.«

چهره	ی	واندا	ناگهان	کاماًل	عوض	شد.	انگار	خشم	آن	را	معوج	کرده	بود؛	لحظه	ای	حتی	به	نظرم	
زشت	آمد.	

بلند	صدا	زد،	»بسیار	خب،	پس	تو	او	را	شالق	می	زنی!«

همان	لحظه	یونانِی	زیبا	سرش	را	با	فرهای	سیاهش	از	الی	پرده	های	تخت	واندا	بیرون	آورد.	اول	
الل	و	مبهوت	ماندم.	موقعیتی	وحشتناک	خنده	دار	بود.	اگر	آن	قدر	مذبوحانه	مأیوس	و	خوار	نشده	

بودم،	خودم	بلند	بلند	می	خندیدم.

در	مخیله	ام	نمی	گنجید.	رعشه		ای	سرد		گردنم	را	گرفت	و	از	ستون	فقراتم	پایین	رفت	وقتی	رقیبم	
با	چکمه	های	سوارکاری	،	شلوار	تنگ	سفید	و	کت	مخمل	کوتاهش	از	تخت	بیرون	آمد	و	چشمم	

به	پاهای	ورزیده	اش	افتاد.

رو	به	واندا	گفت،	»به	راستی	که	بی	رحمی.«	

با	شوخ	طبعی	سبعانه	ای	جواب	داد،	»صرفًا	لذت	جویم.	فقط	لذت	ارزش	زندگی	را	دارد.	 واندا	
یک	لذت	جو	آسان	زندگی	را	ترک	نمی	گوید.	آن	که	نیازمند	است	یا	رنج	می	کشد،	چون	یک	دوست	
یونان	 مردمان	 را	چون	 زندگی	 باید	 است	 لذت	 دنبال	 به	 که	 کسی	 ولی	 می	رود.	 مرگ	 استقبال	 به	
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آماده				 باید	 باشد،	 داشته	 نباید	رحم	 به	حال	دیگران	بسوزد،	 نباید	دلش	 او	 بیانگارد.	 باستان	شادمان	
باشد	دیگران	را	مثل	حیوانات	به	گاری		یا	خیش	خود	ببندد.	او	باید	بداند	چگونه	از	آدم	هایی	که	
همچون	او	احساس	می	کنند	و	لذت	می	برند	برده	بسازد	و	بدون	پشیمانی	از	خدمت	آن	ها	برای	لذت	
خود	بهره	برداری	کند.	هرگز	نباید	اعتنا	کند	که	آن	آدم	ها	خوش	شان	می	آید	یا	هالک	می	شوند.	او	
همیشه	باید	این	را	به	خاطر	بسپارد	که	اگر	او	در	اختیار	آن	ها	بود،	آن	ها	هم	با	او	همان	طور	رفتار	
می	کردند،	و	او	مجبور	بود	با	عرق	و	خون	و	جانش	تقاص	لذت	آن	ها	را	بپردازد.	دنیای	باستان	این	گونه	
بود:	لذت	و	شقاوت،	آزادی	و	بردگی	همیشه	دست	در	دست	هم	داشته	اند.	آدم	هایی	که	می	خواهند	
مثل	خدایگان	المپ	زندگی	کنند	باید	حتمًا	بردگانی	داشته	باشند	که	بتوانند	آن	ها	را	به	مرداب	های	
ماهی		هایشان	بیاندازند،	و	گالدیاتورهایی	که	در	جشن	مجلل	سروران	شان	نبرد		کنند	ــ	و	لذت	جویان	

هرگز	اهمیتی	نمی	دهند	اگر	خون	آن	ها	ریخته	شود.«

حرف	هایش	حواسم	را	سر	جایش	آورد.		

خشمگین	فریاد	زدم،	»بازم	کن!«

واندا	جواب	داد،	»مگر	برده		ی	من،	مال	من	نیستی؟	می	خواهی	قرارداد	را	نشانت	دهم؟«

بلند	تهدید	کردم،	»مرا	باز	کن!	وگرنه	ــ«	و	تقال	کردم	و	طناب	ها	را	کشیدم.

پرسید،	»می	تواند	طناب	ها	را	بدرد	و	خودش	را	آزاد	کند؟	مرا	تهدید	به	قتل	می	کند.«

یونانی	بندهایم	را	امتحان	کرد	و	گفت،	»خیالت	راحت	راحت.«

دوباره	گفتم،	»داد	می	زنم	و	کمک	می	خواهم.«

واندا	جواب	داد،	»هیچ	کس	صدایت	را	نمی	شود	و	هیچ		کس	جلوی	من	را	نمی	گیرد	که	دوباره	از	
پاک	ترین	احساسات	تو	سوء	استفاده	کنم	و	تو	را	به	بازی	بگیرم«.	و	با	تمسخری	شیطانی	جمالتی	از	

نامه	ام	را	خواند.

»فکر	می	کنی	در	این	لحظه	صرفًا	بی	رحم		و	بی	عاطفه	ام،	یا	این	که	دارم	ارزان	می	شوم؟	هان؟	هنوز	
عاشقم	هستی	یا	هنوز	هیچ	نشده	از	من	متنفر	و	منزجری؟	بیا	این	هم	شالق	ــ«	آن	را	به	یونانی	داد	
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که	سریع	جلو	آمد.

لرزان	از	خشم،	فریاد	زدم،	»جرئت	نمی	کنی!	اجازه	نمی	دهم	ــ«

یونانی	با	پوزخندی	کنایه	آمیز	جواب	داد،	»اوه،	چون	خز	نپوشیدم،«	و	خز	سمور	کوتاهش	را	
از	روی	تختخواب	برداشت.

واندا	گفت،	»چه	دلپذیر!«	او	را	بوسید	و	کمک	کرد	خز	را	بپوشد.	

یونانی	پرسید،	»یعنی	واقعًا	شالقش	بزنم؟«

واندا	جواب	داد،	»هر	کاری	دلت	می	خواهد	با	او	بکن.«

سرکشانه	فریاد	زدم،	»جانور!«

یونانی	نگاه	ببرسانش	را	به	من	دوخت	و	شالق	را	امتحان	کرد.	وقتی	بازوانش	را	عقب	برد	و	
تازیانه	در	هوا	سوت	کشید،	ماهیچه	هایش	متورم	شدند.	مثل	مارسواس	بودم	که	آپولون	آماده	ی	کندن	

پوستش	می	شد.	

نگاهم	اطراف	اتاق	را	گشت	و	روی	سقف	ثابت	ماند،	جایی	که	شمشون	زانوزده	در	برابر	دلیله	
به	دست	فلسطینیان	کور	می	شد.	این	تصویر	آن	لحظه	برایم	همچون	یک	نماد	بود،	تمثیلی	از	شور	و	
شهوت،	از	عشق	مرد	به	زن.	فکر	کردم	»هر	کدام	از	ما	در	نهایت	یک	شمشون	است	و	چه	خوش		
نیز	سرانجام	از	معشوقه		مان	خیانت	می	بینیم،	چه	کت	معمولی	بپوشد	چه	 داشته	باشیم	چه	نه،	ما	

کت	خز.«

و	صورتش	 داد	 نشان	 را	 دندان	هایش	 می	کنم.«	 تماشا	کن	چطور	حالی	اش	 »حاال	 یونانی	گفت،	
حالتی	تشنه	به	خون	گرفت،	همان	حالتی	که	در	نگاه	اول	مات	و	مبهوتم	کرده	بود.	

و	شروع	کرد	به	تازیانه	زدن	ــ	چنان	بی	رحمانه،	چنان	وحشتناک	که	زیر	هر	ضربه	می	لرزیدم	
افتاد.	اشک	از	گونه	هایم	سرازیر	شد	درحالی	که	واندا	با	کت	خزش	 و	تمام	تنم	از	درد	به	رعشه	
روی	کاناپه	لم	داده	و	به	دستش	تکیه	داده	بود،	و	با	کنجکاوی	بی	رحمانه	ای	نگاه	می	کرد	و	از	خنده	
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به	خود	می	پیچید.	

توصیف	ناپذیر	است	تازیانه	خوردن	به	دست	رقیبی	پیروز	جلوی	چشمان	معشوق.	داشتم	از	شرم	
و	اندوه	دیوانه	می	شدم.

خنده	ی	 و	 آپولون	 تازیانه	ی	 زیر	 رقت	انگیز،	 موقعیت	 آن	 در	 که	 بود	 این	 همه	 از	 شرم	آورتر	
بی	رحمانه	ی	ونوس،	ابتدا	نوعی	شیدایی	شگفت	انگیز	و	فراشهوانی	حس	کردم،	اما	آپولون،	ضربه	پشت	
ضربه،	آن	قدر	زد	که	هر	شعری	از	یادم	رفت،	تا	این	که	عاقبت	با	خشمی	عاجزانه	دندان	هایم	را	به	هم	

ساییدم	و	بر	رویاهای	شهوانی	محالم،	زن	و	عشق	لعنت	فرستادم.	

ناگهان	با	وضوحی	هولناک	دیدم	که	از	زمان	هولوفرن	و	آگاممنون	شور	و	شهوت	کورکورانه	
آدمی	را	به	کجا	کشانده	است	ــ	به	کوچه	ای	بن	بست،	به	دام	تزویر	زن،	به	فالکت،	بردگی	و	مرگ.	

انگار	داشتم	از	یک	رویا	بیدار	می	شدم.

او	 ولی	 می	پیچیدم	 به	خودم	 له	شده	 کرمی	 مثل	 می	جوشید.	 تازیانه	 زیر	 داشت	 همچنان	 خونم	
بی	امان	می	زد،	و	واندا	هم	بی	رحمانه	می	خندید	درحالی	که	چمدان	آماده	اش	را	بست،	در	خز	سفرش	

خزید	و	هنوز	داشت	می	خندید	که	از	پله	ها	پایین	رفت	و	سوار	کالسکه	شد.	

بعد	برای	آنی	سکوت	همه	جا	را	فرا	گرفت.	

از	نفس	افتاده	گوش		دادم.

دِر	کالسکه	بسته	شد	و	اسب	ها	به	راه	افتادند	ــ	کالسکه	به	حرکت	درآمد	ــ	و	آن	گاه	همه	چیز	
تمام	شد.

***

لحظه	ای	فکر	انتقام	به	سرم	زد،	فکر	کشتن	یونانی،	ولی	در	قید	قرارداد	فالکت	بارم	بودم.	پس	هیچ	
کاری	نمی	توانستم	بکنم	جز	این	که	زیر	تعهدم	نزم	و	دندان	بخایم.

***
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اولین	آرزویم	بعد	از	آن	فاجعه	ی	شقاوت	بار	زندگی	ام	این	بود	که	پِی	کارهای	پرزحمت،	خطر	
و	محرومیت		بروم.	می	خواستم	به	ارتش	بپیوندم	و	به	آسیا	یا	الجزیره	بروم	ولی	پدرم	پیر	و	مریض	

بود	و	به	من	احتیاج	داشت.

پس	بی	سروصدا	به	خانه	برگشتم	و	دو	سال	مصائب	پدر	را	به	دوش	کشیدم	و	یاد	گرفتم	چطور	
از	ملکی	که	قباًل	به	آن	بی	توجهی	می	کردم	مراقبت	کنم.	کار	و	انجام	وظیفه	مثل	یک	نوشیدنی	تازه	

آرامش	بخش	بود.	بعد	پدرم	مرد	و	ملک	را	به	ارث	بردم	ولی	این	هیچ	تغییری	ایجاد	نکرد.	

سرم	 پشت	 پیرمرد	 انگار	 دادم،	 ادامه	 زندگی	 به	 عاقالنه	 و	 پوشیدم	 را	 اسپانیایی	ام	 چکمه	های	
ایستاده	بود	و	با	چشمان	درشت	خردمندانه	اش	از	روی	شانه	ام	به	من	نگاه	می	کرد.	

یک	روز	بسته	ای	همراه	یک	نامه	رسید.	دست	خط	واندا	را	شناختم.

کنجکاوانه	رفتم	و	بازش	کردم	و	خواندم:
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جناب!

فکر  است،  گذشته  فلورانس  در  آن شب  از  سال  سه  بیش  که  حاال 
می کنم باید به شما اعتراف کنم که عمیقاً دوست تان داشتم. گرچه خود 
شما با جان نثارِی شگرف  و شور جنون آمیزتان عشقم را خفه کردید. از 
لحظه ای که برده ام شدید، می دانستم که هرگز ممکن نخواهد بود همسرم 
شوید. با این  حال، برایم جالب بود بگذارم ایده آل تان را برآورده کنید 
و درحالی  که خودم هم بسیار لذت می بردم، شاید می توانستم مداوایتان 

کنم. 

من آن مرد نیرومندی را که نیاز داشتم یافتم و همان  قدر با او شاد 
بودم که هر کس دیگری که روی این توپ گِلِی مضحک بتواند شاد باشد. 

ولی شادی ام، مثل هر انسانی، دیری نپایید. او کم تر از یک سال 
پیش در دوئل کشته شد و از آن موقع به بعد مانند آسپاسیا در پاریس 

زندگی می کنم ــ

ـ حتماً زندگی تان بی آفتاب نبوده است اگر تخیل تان  شما چطور؟ـ 
تسلطش را بر شما از دست داده باشد، و آن خصلت هایی که در ابتدا مرا 
بسیار مجذوب تان کرد در شما ظاهر شده  باشند ــ وضوح هوش تان، 

قلب مهربان تان، و مهم تر از همه، جدیت اخالقی تان.

ولی  بی رحم  دوا  باشید؛  شده  مداوا  من  تازیانه ی  زیر  امیدوارم 
دوست تان  شورمندانه  که  زنی  آن  و  روزها  آن  یاد  به  بود.  اساسی 

می داشت، پرتره ی آلمانِی بیچاره را برایتان می فرستم.

ونوس خزپوش
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مجبور	بودم	لبخند	بزنم،	و	هنگامی	که	به	فکر	فرو	رفتم،	آن	زن	زیبا	با	لباس	مخمل	مزین	به	
دیوانه	وار	 این	قدر	 به	زنی	که	روزی	 به	دست.	و	همچنان	 تازیانه	 ایستاد،		 برابرم	 ناگهان	در	 قاقمش	
و	 تازیانه	 به	 بود،	 برده	 عمیق	 خلسه	ای	 به	 مرا	 باری	 که	 به	کت	خزی	 زدم،	 لبخند	 داشتم	 دوستش	
سرانجام	به	رنجم	لبخند	زدم	و	به	خودم	گفتم:	دوا	بی	رحم	ولی	اساسی	بود؛	اما	نکته	ی	اصلی	این	که	

درمان	شده	ام.
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وقتی	دست	نوشته	را	روی	میز	گذاشتم	به	سورین	گفتم،	»و	درس	اخالقی	داستان؟«

بی	آن	که	از	خجالت	رو	به	من	کند	گفت،	»درس	اخالقی	این	بود		که	خر	بودم.	فقط	ای	کاش	
واندا	را	زده	بودم!«

گفتم،	»چه	روش	عجیبی.	شاید	با	دختران	رعیت	تان	جواب		دهد	ــ«	

با	چابکی	پاسخ	داد،	»اوه!	آن	ها	به	آن	عادت	دارند،	ولی	تصور	کن	چه	تأثیری	بر	یکی	از	بانوان	
ظریف،	عصبی	و	هیستریک	مان	خواهد	داشت	ــ«

پرسیدم،	»ولی	درس	اخالقی	چه؟«

»این	که	آن	زن،	بر	اساس	خلقت	طبیعی	اش	و	آن	طور	که	به	دست	مرد	تربیت	شده،	دشمن	مرد	
است	و	فقط	می	تواند	برده	ی	او	باشد	یا	مستبد	او،	و	نه	هرگز	همراه	و	همدمش.	او	فقط	در	صورتی	

می	تواند	همدم	مرد	باشد	که	حقوق	و	تحصیالت	و	کار	برابر	با	او	داشته	باشد.

حاال	تنها	گزینه	مان	این	است	که	یا	پتک	باشیم	یا	سندان،	و	من	آن	خری	بودم	که	گذاشتم	یک	
زن	از	من	برده	بسازد،	می	فهمید؟

پس	درس	اخالقی	قصه	از	این	قرار	است:	هر	آن	کس	که	تن	به	تازیانه	می	سپارد،	سزاوار	تازیانه	
است.

و	 است،	 رفته	 بین	 از	 فراشهوانی	 گل	فام	 مه	 بودند.	 مفید	 من	 برای	 ضربه	ها	 می	بینید،	 چنان	که	
افالطون۶۳	 خروس	 یا	 مقدس«۶۲	 »بوزینه	های	 که	 بباوراند	 من	 به	 دوباره	 نمی	تواند	 هرگز	 هیچ	کس	

تصویر	خدا	هستند.«

***
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یادداشتها

انجیل،  ثانوی  کتب  در  که  است  روایتی  »یودیت«  یا  »جودیت«  یا  »یهودیت«   .۱
درج  عامیانه[(،  ]التین  )والِگیت  التین  نسخه ی  و  توریه  یونانی  نسخه ی  جمله  از 
شده است. »یهودیت« از کتب مقدس یهودیان و مورد قبول کاتولیک ها است، اما 
پروتستان ها آن را در اسفار مشکوک قرار داده اند. روایت یهودیت در نسخه ی التین 
می شود،  آغاز  مادها  قلمرو  در  ارفکشاد  پادشاهِی  به  اشاره  با  چهارم(  قرن  )حدود 
کسی که به روایت والگیت، »بسیاری از ملت ها را تحت سلطه ی خویش درآورده 
بود و شهری بسیار مستحکم به نام اکباتان ساخته بود.« اما اکباتان یا هگمتانه، به 
روایت بسیاری از مورخان از جمله هرودوت به دست دیاکو، بنیان گذار و نخستین 
شاه مادها ساخته شده بود. بر این اساس و همان طور که در قصه ی یهودیت نیز ذکر 
شده است، هگمتانه شهری با هفت دیوار متحدالمرکز است که هر دیوار داخلی از 
دیوار بیرونی بلندتر و هر کدام با رنگ خاصی رنگ آمیزی شده است. به  رغم برخی 
ناهمخوانی های تاریخی و جغرافیایی این داستان، بسیاری آن را جزو اولین قصه های 
که  است  قرار  این  از  داستان  والگیت  نسخه ی  بر طبق  تاریخی می دانند.  و  تمثیلی 
بزرگ  شهر  در  که  آشوری ها  شاه  ُبخُتَنَصر،  ارفکشاد،  سلطنت  سال  دوازدهمین  در 
و  را تحت سلطه ی خویش درآورد.  او  و  ارفکشاد جنگید  با  نینوا حکومت می کرد 
پس از آن به همه ی حاکمان و پادشاهان سرزمین های بین النهرین، سیسیل، دمشق، 
لبنان، اردن، اورشلیم، و غیره پیام فرستاد تا تسلیم حکومت او شوند. در پی امتناع 
پادشاهان این سرزمین ها، بختنصر نیز قسم یاد می کند که از همه   ی آن ها انتقام بگیرد 
و »سرتاسر زمین« را به خدمت خویش درآورد. از این رو، هولوفرن، فرمانده ی ارتش  
آن  نیز سرانجام همه ی  او  و  و سلطه گشایی گمارد،  انتقام جویی  این  بر  را  آشوریان 
سرزمین ها را با تمام ثروت  مالی و انسانی شان در اختیار حکومت بختنصر درآورد. 
در این بین، وحشت و ترس ازدست دادن معابد و تخریب و بی حرمتی به مقدسات ، 
نوک  به  بنی اسرائیل  این رو  از  فراگرفت.  را  یهودا  سرزمین  ساکنان  بنی اسرائیل،  قوم 
مسدود  را  کوهستان  به  متنهی  راه های  دیوار کشیدند،  دور شهر شان  و  رفتند  کوه ها 
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کردند، برای دوران جنگ ذخیره ی غالت تدارک دیدند و برای جلوگیری از جنگ و 
درگیری، و طلب حمایت از خداوند، به توصیه ی پیامبران شان، الیاخیم، به عبادت و 
روزه مشغول گشتند. هولوفرن هم به جای جنگ با بنی اسرائیل، چشمه ها و چاه های 
با سخت تر شدن شرایط  آن ها بست.  به روی  قرار داشتند  از شهر  را که خارج  آب 
زندگی و عجز و البه ی بنی اسرائیل به درگاه خداوند، یهودیت، که همسرش سه سال 
و اندی پیش، هنگام برداشت محصول جان باخته بود، و از آن پس با ثروت شوهر 
همراه کنیزان خود در خانه  مانده بود و زندگی اش را وقف عبادت، روزه، پاکدامنی و 
نیکوکاری کرده بود، قوم خود را از تسلیم و سست ایمانی برحذر داشت، و تصمیم 
تن  از  را  بیوگی  جامه های  او  کند.  اقدام  بنی اسرائیل  نجات  برای  به تنهایی  گرفت 
درآورد و لباس شادی و زیورآالت نو پوشید، خود را آراست و به همراه کنیزش نزد 
هولوفرن رفت. نگهبانان اردوگاه آشوری که از زیبایی او شگفت زده شده بودند، او 
دلربایی  و  زیبایی  انتظار مجذوب  هولوفرن هم طبق  دادند.  راه  فرمانده  به چادر  را 
به  او  با  او خواست  از  بلکه  او اجازه داد در اردوگاه بماند،  به  نه تنها  یهودیت شد و 
به  و  کنند  خلوت  هم  با  که  خواست  هولوفرن  از  یهودیت  شب  یک  بازگردد.  نینوا 
شادی و می خواری بپردازند. هولوفرن در آن شب بیش ازپیش مست و مخمور شد، 
و یهودیت نیز در همین فرصت او را با شمشیر خود فرمانده سر زد، از اردوگاه خارج 
شد و همراه با سر او نزد قوم خود بازگشت. با دیدن سر فرمانده آویزان بر دیوار شهر 
بنی اسرائیل، جرئت و تدبیر از جنگجویان سپاه آشور رخت بربست و جای خود را 
به ترس و واهمه داد. آیه ی فوق از سرودی از فصل آخر قصه آورده شده است که 
یهودیت پس از پیروزی قوم بنی اسرائیل خطاب به خداوند و فرزندانش می خواند. 
از آن پس یهودیت که »پارس ها در برابر استواری اش، و مادها در برابر شجاعتش 
به لرزه درآمدند«، نزد مردمان به تقوا و پاکدامنی شهرت یافت. تاکنون مجسمه ها 
و نقاشی های بسیاری این داستان را به تصویر کشیده اند، از جمله آثاری از دوناتلو، 
اسپادا،  لیونللو  کاراواجو،  جورجونه،  تیسیان،  بوتیچلی،  ساندرو  مانتنیا،  آندره آ 
بارتولومیو مانفردی، رامبرانت، پل روبنس، گوستاو کلیمت و... . اما بوتیچلی روایت 
دیگری از این پاکدامنی و شجاعت می دهد و در یکی از نسخه هایی که از این داستان 
کشیده است، یهودیت را هنگام بیرون آمدن از چادر هولوفرن حامله تصویر می کند 
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که سر فرمانده را با خنجر او در دست گرفته است. دی. دبلیو. گریفیث نیز اولین 
تصویر متحرک از این داستان را در ۱۹۱۴ به صورت فیلم صامت ساخت. 

۲. بر اساس روایت های افسانه  ای، تنهویزر که تمام زندگی اش را وقف عشق خود 
به بانو ونوس کرده بود، پاپ اربن به او گفته بود همان طور که از چوب دستی اش گل 
چوب دستی  بعد  روز  سه  اما  شد.  نخواهند  بخشیده  نیز  گناهانش  رویید،  نخواهد 
شکوفه داد و از آن برگ های سبز رویید. ولی از بخت بد تنهویزر برای همیشه ناپدید 

شده بود. 

۳. کاترین دوم یا کاترین بزرگ، از ۱۷۶۲ تا ۱۷۹۶ مشهورترین و دیرپاترین تزاره ی 
را  نظامی کشور  و  اقتصادی  قدرت سیاسی،  زمان سلطنت خود  در  که  بود  روسیه 
اروپا  از قدرت های بزرگ  به یکی  را  افزایش داد، شهرهای جدید ساخت و روسیه 
تبدیل کرد، طوری دوران حکومت او را عصر طالیی روسیه می دانند. استقالل فکری 

و جنسی او منجر خلق به افسانه های بسیاری درباره ی این زن قدرتمند شد. 

۴. رقاص و بازیگر ایرلندی که در قرن نوزدهم به »رقاصه ی اسپانیا« و معشوقه ی شاه 
لودویگ اول باواریا شهرت یافت و کنتس لندزفیلد شد و طی انقالب 1848 مجبور 
شد به آمریکا فرار کند. مکس افولس روابط رسواآمیز این رقاصه ی سیرک )ازجمله 
با فرانتس لیست و لودویگ اول باواریا( و نیز مخاطرات او در موسم های شورمند و 
رنج آور زندگی را درحالی که او شگفتی های خود را برای همگان به نمایش می گذارد، 

در 1955 به صورت سینمااسکوپ به تصویر می کشد.

۵. شهری در استان ایوانو فرانکیسوک در غرب اوکراین.

در  اولین بار  که  است  اوکراین  و  لهستان  بین  مرز  در  تاریخی  ناحیه ای  گالیسیا   .۶
برده شده است. مازخ که در  نام  آن  از  تاریخ نگاره های قرون وسطی حدود 1206 
از داستان ها و  به دنیا آمده، بسیاری  پایتخت پادشاهی گالیسیا و لودومریا  لمبرگ، 
نوشته های تاریخی اش را به توصیف زندگی یهودیان و اقوام اقلیتِی گالیسیا اختصاص 

داده است. 
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۷. مسالینا زن سوم امپراطور کلودیوس، از دودمانی اشرافی، زنی قدرتمند و تأثیرگذار، 
بی رحم و درنده، با میل جنسی سیری ناپذیر و شهره به بی بندوباری بود که بارها به 
همسرش خیانت کرد و سرانجام علیه او توطئه ای طرح ریخت. پس از برمالشدن 
این دسیسه درباریان امپراطوری روم حکم اعدامش را صادر کردند و فرمان دادند نام 
او از تمام مکتوبات، و تندیس هایش از تمام مکان های عمومی و خصوصی برداشته 
شوند، ولی آثار هنری و ادبیات نام و سرگذشت مسالینا را تا امروز زنده نگه داشته اند.

۸. کانچوک شالقی بلند با دسته ای کوتاه است.

۹. الهه ی شعر و موسیقی.

ن شیلر با الهام از شعر »فرارِی 
ُ
۱۰. »شوالیه ی تاگنبرگ« شعری است از فردریش ف

سوئیسی« از جورج موری )۱۹۱۰-۱۸۳۰(.

۱۱. مانو لسکو هفتمین و آخرین جلد از رمان ماجراها و مخاطرات انسان نیک نهاد 
به پِروو، راهبی بندیکتی است که به  دلیل ارائه ی جزئیات به اصطالح 

َ
)۱۷۳۱( به قلم ا

 غیراخالقی در زمان انتشارش در فرانسه ممنوع شد. 
ً
شرم آور و برخی اعمال ظاهرا

مانو لسکو معشوقه ی شوالیه ای از خاندان ِده گریو است که عشق گسست ناپذیرشان 
آن ها را به فنا کشاند. رمان سرگذشت فراز و فرودهای عشق و عیش  این دو عاشق 
را شرح می دهد. نویسندگان متعددی از جمله اسکار وایلد در پرتره ی دورَین گِری، 
این  به  مختلف  شکل های  به  کاملیاها  بانوی  در  دوما  و  سیاه  و  سرخ  در  استاندال 

داستان اشاره می کنند. 

۱۲. شمشون یا سامسون، در عبری به معنی »خورشیدمرد«، یکی از شخصیت های 
از  فراطبیعی  قدرتی  با  او  است.  بنی اسرائیل  قضات  از  و  عتیق  عهد  تأثیربرانگیز 
به  سرانجام  او  آسیب پذیرِی  دو  می شد.  فرستاده  دشمنان  جنگ  به  خداوند  طرف 
که  موهایش  دومی  و  فریبکار  و  بی وفا  زنان  به  دلباختن  یکی  انجامید:  نابودی اش 
از دست می داد. دلیله ی دلربا که شاهزاده ی فلسطینیان است،  را  آن قدرتش  بدون 
عاشق شمشون قهرمان می شود، اما شمشون که ابتدا عاشق خواهر دلیله شده است، 
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به تدریج مجذوب فریبایی و هوشمندی دلیله می شود، و دلیله که سخت دلداده ی 
شمشون است، او را می فریبد، به راز قدرتش پی می برد و موهایش را کوتاه می کند تا 
قدرت شکست ناپذیرش را در مقابل فلسطینیان از دست بدهد و به پای دلیله بیفتد. 
ِسسیل ب. دومیل این داستان عاشقانه را که به باور او »بزرگ ترین داستان عاشقانه ی 
تمام دوران ها« است، از کتاب قضات اقتباس کرد و در ۱۹۴۹ فیلمی به یادماندنی و 

تأثیرگذار به صورت تکنی کالر از آن ساخت. 

جان  زیبایش  تندیس  که  پیگمالیون  مجسمه ی  یونانی  افسانه ی  به  دارد  اشاره   .۱۳
گرفت.

۱۴. اشاره دارد به سرسه در اودیسه  ی هومر.

۱۵. آسپاسیا از جمله زنان یونانی ا ست که با وجود نقش اجتماعی و نفوذ سیاسی اش 
در جامعه ی آتن چندان مورد توجه معاصران قرار نگرفته است. روایات ضدونقیضی 
درباره ی تولد آسپاسیا وجود دارد، انگار که او از همان بدو تولد با رازآمیزی و جنجال 
از زندگی آسپاسیا برجای مانده، در  یا شاید تمام آن چه  عجین باشد. بخش اعظم 
ط 

َ
زندگی پریکلس اثر پلوتارک مکتوب است. آسپاسیا حدود 410-470 ق.م. در َمل

 دختری ناخواسته بود که پدرش او را به معبد 
ً
در غرب آناتولی متولد شد و احتماال

آفرودیت پیشکش کرد. در آن زمان این راهی شرافتمندانه برای خالص شدن از فرزندان 
دختر بود و دخترانی که به معبد آفرودیت سپرده می شدند با عرضه ی بدن هایشان، 
آلکیبیادس  دیگر  روایتی  اساس  بر  می کردند.  خدمت  عشق،  الهه ی  آفرودیت،  به 
)پدربزرگ آلکیبیادس معروف، دولتمرد آتن و شاگرد و سوگلی سقراط( که از آتن به 
ملط تبعید شده بود، بعد از اتمام دوران تبعید با همسر تازه  و دختر جوانش آسپاسیا 
آسپاسیا  است(.  آلکیبیادس  خواهرزن  آسپاسیا  دیگر  روایتی  )بنابر  بازگشت  آتن  به 
ضیافت های  به  را  آتن  بانفوذ  مردان  او  کرد.  نشر  و  حشر  درباریان  با  طریق  این  از 
خویش فرامی خواند و آن ها را سرگرم  می کرد. به نقل از پلوتارک خانه ی او به مرکز 
روشنفکری آتن تبدیل شد و نویسندگان و فیلسوفان برجسته ای از جمله سقراط آنجا 
رفت وآمد می کردند و از او می آموختند. افالطون، آریستوفانس و گزنوفون از جمله 
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نویسندگانی  هستند که در نوشته هایشان از او نام برده اند. در واقع یونانیاِن آن زمان 
می دانستند.  فاحشه خانه  را  َسرایش  و   )hetaera( درباری  فاحشه ی  یک  را  آسپاسیا 
بازیگرانی حرفه ای  از فاحشگان هم زنانی شریف و درباری بودند و هم  این سنخ 
و زیبارو، آن ها با pornai فرق داشتند که از راه تن فروشی کسب درآمد می کردند و 
بخشی از آن پول را به دالالن می  دادند. فاحشگان درباری برخالف بسیاری از زنان 
آتنی تا مدارج باال تحصیل کرده بودند، استقالل مالی داشتند و به همین خاطر در 
یا فاحشگان  دولت شهر آتن مجبور به پرداخت مالیات بودند. فقط مردان برجسته 
درباری و نجیب زاده به سرای آسپاسیا راه داشتند. او به واسطه ی رابطه ی نزدیکش با 
آلکیبیادس، با پریکلس، دولتمرد آتنی آشنا شد. پریکلِس دلباخته زنش را طالق داد 
تا با آسپاسیا ازدواج کند اما بر طبق قانونی که خود او درست قبل از آمدن آسپاسیا به 
آتن تصویب کرده بود، مهاجران غیرآتنی از حقوق زنان آتنی )ازدواج و فرزندآوری( 
زندگی  هم  با  تمام  بیست سال  پریکلس  و  آسپاسیا  به همین خاطر  بودند،  محروم 
 با هم ازدواج کرده باشند. رابطه  ی این زوج و تأثیرهای سیاسی 

ً
کردند بی آن که رسما

متعاقبش واکنش های بسیاری در آتن دموکرات ایجاد کرد و آن ها و دوستان شان را از 
حمالت معاندان در امان نگذاشت. آسپاسیا به خاطر جذابیت جنسی، اقتدارش در 
سخنوری و استقاللش در تصمیم گیری مورد تمسخر قرار می گرفت. آتنی ها پریکلس 
را به خاطر اعتماد و وابستگی  اش به آسپاسیا در تصمیم گیری های سیاسی به باد انتقاد 
می گرفتند. چراکه از یک  سو آسپاسیا اهل آتن نبود اما از طریق شوهر دولتمردش در 
تصمیم گیری و قانون گذاری آتن نقش داشت. از سوی دیگر، آن وقت ها زنان نقش 
چندانی در زندگی اجتماعی آتن نداشتند، مگر فاحشگان درباری، آن هم فقط در 
ضیافت ها و اتاق خواب. عالقه ی پریکلس به آسپاسیا آن قدر شدید بود که سبب شد 
که  پسری  شد،  زاده  عشق  فرزند  یک  زوج  این  از  کند.  پشت  عرف ها  این  تمام  به 
به  آتن  مادرش شهروند  و  پدر  رابطه  ی  بودن  نامشروع  به خاطر  آتن  قوانین  بر طبق 
شمار نمی آمد و تنها بعد از مرگ پدر موافقت شد تا او پسر و وارث پریکلس باشد. 
رابطه ی آسپاسیا با پریکلس همیشه در بازار شایعات داغ بود، طوری که خود آن  ها و 
فرزند نامشروع شان همیشه مورد تمسخر قرار می گرفتند. کراتینوس شاعر طنزپرداز 
را  آسپاسیا  آتن  زبان های همیشه مشغول  »فاحشه ی سگ چشم« خواند.  را  او  آتنی 
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»سقراطی« می خواندند و این نه از روی تمجید، بلکه از سر انزجارشان از این حکیم 
 زنان 

ً
بود. آسپاسیا به این دلیل که در آتن خارجی محسوب می شد، از قوانینی که سنتا

را در خانه ها محصور و به شوهرهایشان محدود می کرد آزاد بود و همین آزادی به او 
مجال می داد در زندگی اجتماعی آتن مشارکت داشته باشد و به قول پلوتارک از »خرد 
سیاسی  نادرش« در ایراد خطابه و معاشرت با بزرگمردان یونانی بهره ا ی تمام و کمال 
در  عجیبی  »هوشمندی  از  و  تمام عیار  سوفیست  یک  بالغت  فن  در  آسپاسیا  ببرد. 
افالطون در  از  نقل  به  بود. و جالب است که سقراط  با کلمات« برخوردار  ارتباط 
رساله ی »مِنخنوس« اذعان می کند که از آسپاسیا درس بالغت گرفته است و تمام 
آن چه برای مراسم تدفین کشتگان جنگ نقل می کند را از آسپاسیا آموخته و از بر کرده 
 سخنرانی های دیگری را که از آسپاسیا 

ً
است و حتی به منخنوس قول می دهد که بعدا

 The آموخته است برای او بازگو کند. آریستوفانس شاعر و درام پرداز هجونویس در
Acharnians جنگ پلوپونز را به این ماجرا نسبت می دهد که چند جوان مست سراغ 

سیمیتا رفتند و او را ربودند. این خشم مگارایی ها را برانگیخت و آن ها هم در عوض 
دو تن از فاحشگان آسپاسیا را ربودند و سپس جنگ بر سر سه فاحشه بین هلنی ها در 
 
ً
گرفت و پریکلس خشمگین و رعدآسا تمام یونان را به هم ریخت. آسپاسیا احتماال

الگوی شخصیت اصلی در کمدی لسیستراتا است. لیسیستراتا زن صریح و رک گویی  
می کند.  به جنگ هدایت  پایان دادن  برای  راه حلی  خالقانه  به  را  آتن  زنان  که  است 
 از همخوابگی با مردان شان دوری کردند تا آن ها را وادار کنند که از جنگ 

ً
آن ها صرفا

آسپاسیا  از زندگی  اندکی  و  پراکنده  بسیار  این که اطالعات  با وجود  دست بکشند. 
در دسترس است، شناختن نقش او در اجتماع آتنی ها به فهم روشن تر جایگاه زنان 
در یونان باستان کمک خواهد کرد. چه بسا به جرئت بتوان گفت که، غیر از معدود 
 نقل هایی ضدونقیض، مغلطه آمیز و حتی کنایه آمیز 

ً
نویسندگان دوران باستان که صرفا

ـ مازخ از شخصیت و زندگی آسپاسیا  از آسپاسیا آورده اند، هیچ کس به اندازه ی زاخر 
مازخ،  ادبیات  در  است.  نداده  قرار  خود  کار  »فیگور«  را  او  و  نگرفته  الهام   

ً
عمیقا

و  بزرگ  کاترین  کلئوپاترا،  عشق(،  )الهه ی  ونوس  کنار  در  مطلوب(،  )زن  آسپاسیا 
این  دیو آساست.  و  عیاش  دمدمی،  و  هوسران  بی رحم،  و  مستبد  زن  تجسد  دلیله 
فیگور زن نزد مازخ، به دوره ی آفرودیتی تعلق دارد و چنان که در زندگی آسپاسیا هم 
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می توان دید، تعلیم دیده ی معبد فاحشگی  است. ژیل دلوز در تحلیل مفصلی که از 
ـ مازخ: سردی و شقاوت به دست می دهد،  ادبیات ساد و مازخ در کتاب ارائه ی زاخر
فاحشه ی درباری، همچون ونوس و آسپاسیا، را یکی از سه نوع زن موجود در ادبیات 
این زن زاده ی آشوب شهوانی مرداب های نخستین است، آن جا که  مازخ می داند. 
اصل زنانه حاکم است و هیچ پدری وجود ندارد. نزد دلوز، این زن سرد و مستبد و 
بی رحم مادر زهدانی است که پیرو طبیعت و خلقتش به دنبال هیچ دوامی در رابطه ی 
زن و مرد نیست. دلوز این زن را مادر بدوی یا مادر زهدانی می داند که با مادر ادیپی 
)همدست پدر سادیست( و نیز با مادر دهانی یا مادر زاینده و مرگ آور استپ ها فرق 
دارد. بنا بر تفسیر دلوز، بخش اعظم فانتاسم مازخیستی نزد فاحشه ی درباری یا مادر 
زهدانی رقم می خورد. درحالی که مادر دهانی یا مادر خوب از قطب زهدانی به قطب 
ادیپی آونگ وار در نوسان است، فاحشگی را از یک قطب و عملکرد سادیستی را از 

قطب دیگر می زداید تا در این فرایند آن دو را نیز به مادر خوب تبدیل کند.

بود  میالد(  قبل  قرن  چهار  )حدود  باستان  یونان  در  درباری   فاحشه ی  فرانی   .۱۶
فرینه )وزغ( می خواندند. حکایت های زیادی وجود  او را  به خاطر روی زردش  که 
دارند که در جشن های آغازین سال در آئین دیمتر، الهه ی باروری، و در جشن های 
پوزئیدونه موهایش را باز می کرد و عریان پا به آب می گذاشت. او آن قدر ثروتمند بود 
که پیشنهاد بازسازی دیوارهای ِتب را داد که به دست اسکندر بزرگ در ۳۶۶ ق.م. 
ویران  شده بود، ولی به این شرط که روی آن حک شود: »ویران شده به دست اسکندر 

و بازیافته به دست فرانی فاحشه«.

از  یکی  و  رنسانسی  سبک  با  آلمانی  چاپ گر  و  طراح  نقاش،  هلباین  هانس   .۱۷
خالق ترین نقاشان پرتره  در قرن شانزدهم میالدی.

۱۸. آنخیسس در اساطیر یونان به عشقی شهرت دارد که به عنوان یک میرا به آفرودیت 
داشت.

ن 
َ
ل
َ
۱۹. ژیل بال یک رمان پیکارسک )رندنامه( است که بین ۱۷۱۵ تا ۱۷۳۵ به دست ا

ُرنه لوَسژ نوشته و منتشر شد.



ش       
زپو

 خ
س

ونو
19
5

رلئان )۱۷۳۰( شعری هجوآمیز از ولتر ا ست.
ُ
۲۰. ال پوسل، دوشیزه ی ا

۲۱. سرگذشت تام ثام )1621( اولین قصه ی پریان است که به زبان انگلیسی منتشر 
و  دارد  غول ها  با  متعددی  ماجراهای  نیست،  بلند تر  پدرش  شست  از  که  تام  شد. 

محبوب آرتور شاه می شود. 

س زندگی «( 
َ

۲۲. در اساطیر و هنر یونان باستان عشق پسوخه )به معنی »روح« یا »نف
و اروس، آمور یا کوپیدو، پسر آفرودیت یا ونوس، به تصویر کشیده شده است. این 
عشق حسادت آفرودیت را برمی انگیزد اما سرانجام از ازدواج این دو عاشق شهوت 

زاده می شود. 

در  است،  ایشتار  طبیعت،  و  عشق  سامی  الهه ی  هلنی  شکل  عشتروت   .۲۳
یا  آفرودیت  با  و  بابلی ها و آشوری ها عبادت می شود  بین النهرین میان  فرهنگ های 

ونوس در اساطیر یونانی و رومی مقامی یکسان دارد. 

امپراطوری  تاریخ نگار  و  سناتور   )۱۱۷-  ۵۶ )حدود  تاکیتوس  یا  تاسیتوس   .۲۴
امپراطورانی همچون  تواریخ دوران حکومت  و  وقایع سالیانه  اثر  روم بود که در دو 
اثر  دو  این  می کند.  بررسی  را  روم  امپراطوران  دیگر  و  نرون  کالدیوس،  تیبریوس، 
گوستوس در سال ۱۴ تا سال های اولین  برهه ی تاریخِی امپراطوری روم پس از مرگ آ

ـ رومی در ۷۰ پس از میالد را دربرمی گیرد.  جنگ یهودی 

جزیره ی  ساکن  ژرمن  تبارانی  یونانی،  و  رومی  تاریخ نگارانی  به روایت  توتن ها   .۲۵
گوت لند در اسکاندیناوی امروزی بودند.

۲۶. کتابی نوشته ی تاسیتوس حدود ۹۸ پس از میالد، که اثری بوم نگارانه درباره ی 
قبایل ژرمنی تبار بیرون از قلمروی امپراطوری روم است. 

۲۷. یک جور کت کوتاه زنانه.

۲۸. کاتو دولتمرد رومی )حدود ۲۳۴-۱۴۹ قبل از میالد( که به محافظه کاری، زهد 
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و ریاضت کشی مشهور بود. این جا منظور شخصیتی با خصلت های کاتو است. 

۲۹. خیابان یهودیان در ِلمبرگ.

تا آخر عمر  و  بود  فرانسوی  ۱۷۶۴(، عضو دربار  پومپادور )۱۷۲۱-  ۳۰. مادام دو 
معشوقه ی اصلی لویی پانزدهم ماند. او از ابتدا معشوقه ای نجیب زاده تربیت شده بود 
و به رغم سالمتی رنجورش در بسیاری از تصمیمات و امور دربار به پادشاه مشورت 

می داد. 

۳۱. لوکرتسیا بورجا )1480-1519( دختر الکساندر پاپ ششم، از خانوادهای که 
بعدها به سیاست ماکیاولی و فساد جنسی رایج در نظام پاپی رنسانس مشهور شدند. 
در بسیاری از آثار هنری، رمان ها و فیلم ها شخصیت لوکرتسیا نماینده ی فم فتال )زن 

اغواگر( است. 

۳۲. پیامبر اسالم.

۳۳. کاردینال ریشولیو )1585-1642( کشیش و دولتمرد نجیب زاده ی فرانسوی.

پسر  کریبیون  و  فرانسوی  تراژدی پرداز  و  شاعر   )۱۷۶۲-۱۶۷۴( پدر  کربیون   .۳۴
)۱۷۰۷- ۱۷۷۷( رمان نویس که هر دو تعلیم و تربیتی یسوعی داشتند.

مضامینی  حاوی  را  او  اعترافات   کتاب  که  فرانسوی  فیلسوف  روسور  ژک  ژان   .۳۵
مازخیستی می  دانند. 

۳۶. کریستوف مارتین ویالند )1733-1813( شاعر و نویسنده ی آلمانی.

۳۷. پرتره ی زن جوان )یا ال فورنارینا( نقاشی مشهوری از رافائل.

گوستوس جرمانیکوس امپراطور روم بین سال های ۵۴ تا  ۳۸. نرون کلودیوس سزار آ
ـ کلودی بود. ۶۸ و آخرین امپراطور سلسله ی جولیو

مادر و همسر  به عنوان  نیز  ـ رومی  یونانی  باستان که در جهان  الهه ای در مصر   .۳۹
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و  گناه کاران  برده ها،  دوست  او  می شد.  پرستش  جادو  و  طبیعت  حامی  و  ایده آل 
نیز  اشرافیان  و  باکره گان  و  ثروتمندان  عبادات  به  اما  بود  ستمدیده گان  و  هنرمندان 
می شود.  یاد  نیز  کودکان  الهه ی  و  مردگان  حافظ  به عنوان  آیزیس  از  می داد.  گوش 
آیزیس به معنای تاج و از این رو نماینده ی قدرت فرعون است، فرعون را فرزند او 

می دانند که بر تختی می نشیند که آیزیس برایش فراهم کرده است. 

دو  بین  از  پدرش  از مرگ  که پس  ا ست  افسانه ای  لیبوش شخصیتی  یا  لیبوسا   .۴۰
خواهر دیگر ملکه شد؛ او همسر زارعی به نام پرمیسل شد و با او سلسله ی پرمیسلی 

را بنیان گذاشت و شهر پراگ را در قرن 8 بنا کرد. 

ملکه ی  مجاری  سوم  اندرو  با  ازدواج  از  پس   )1364-1281( اتریشی  اگنِس   .۴۱
مجارستان شد. 

۴۲. مارگریت دو والوا )1553-1615( ملکه ی فرانسه در اواخر قرن شانزده ام بود.

۴۳. ایزابو اهِل باواریا )حدود 1370-1435( ملکه ی فرانسه و همسر شارل ششم.

۴۴. خرم سلطان )حدود 1500-1558( ملقب به روکسالنا همسر سلطان سلیمان 
شخصیتی  و  عثمانی  تاریخ  زنان  تأثیرگذارترین  و  قدرتمند ترین  از  یکی  و  عثمانی 

برجسته طی دوران مشهور به سلطنت زنان بود. 

۴۵. پیتر اشلیمیل نام شخصیت داستانی با عنوان داستان اعجاب آور پیتر اشلیمیل 
است که به قلم نویسنده ی فرانسوی در تبعید، آدالبرت فن شامیسو به زبان آلمانی 
نوشته شده است. اشلیمیل که روحش را به شیطان فروخته، در داستان های نویسندگان 
آلمانی نظیر هافمن و همچنین در اپرای قصه های هافمن اوفنباخ نقش بازی می کند. 

نام او از کلمه ی عبری به معنای »آدم بدشانس« می آید. 

۴۶. قومی لهستانی.

۴۷. رعیت ها و کشاورزان ایتالیایی.
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ایتالیای  در  قرن 15  اواخر  در  از عهد کالسیک است که  ۴۸. مجسمه ای مرمرین 
اروپائیان محسوب  برای  زیبا شناختی  کمال  نماد  قرن ها  برای  و  مرکزی کشف شد 
می شد. این مجسمه، آپولون، خدای یونانی را درست پس از پرتاب تیری مهلک به 

سمت پایتون، مار ازلی حافظ معبد دلفی، به تصویر می کشد. 

۴۹. پلیس ایتالیا.

با ورقه های سربی پوشیده شده  ۵۰. یک جور زندان در قلعه ای در ونیز که سقفش 
طوری که در زمستان سرما را کامل به داخل راه می دهد و در تابستان گرما را تشدید 

می کند.

قرن  در  رادیکال  رفورماسیون  دوره ی  مسیحیان  بازتعمیدی،  یا  آناباپتیست   .۵۱
شانزدهم در اروپا بودند.

۵۲. طی انقالب فرانسه بین سال های ۱۷۹۲-۱۷۹۳ به عنوان حزبی سیاسی درون 
مجمع قانون گذار و مجمع ملی فعالیت می کردند.

۵۳. عمارت شهرداری فلورانس.

۵۴. ساختمانی در گوشه ای از پیاتزا دال سینیورا در فلورانس.

۵۵. کومونه ای در ایتالیا در استان پیزا است که در کرانه ی غربی رود آرنو قرار دارد.

۵۶. نوعی کاله روسی.

Tribuna of Uffizi .۵۷ اتاقی هشت ضلعی  در گالری اوفیتزی در فلورانس است که 
به دست برناردو بوئانتالتی برای فراچسکو مدیچی اول در ۱۵۸۴ طراحی شده است. 
عتیقه های باستانی و رونسانسی و نقاشی های بولونیایی از مجموعه ی مدیچی در این 

مکان گردآوری و به نمایش گذاشته شده اند. 

 نیچه است.
ً
۵۸. منظور از زیباشناس نیهیلیست احتماال
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تابستان  شب  نیمه  رؤیای  شکسپیر،  نمایشنامه ی  در  پریان  ملکه ی  نام  تیتانیا   .۵۹
است. خود شکسپیر این نام را از دگردیسی ها، اثر دوران ساز اووید گرفته است که به 
دختران تیتان ها اطالق می شد. در پی وردی که پوک خدمتکار اوبرون نامزد تیتانیا 
که  کسی  می شود،  باِتم  نام  به  ریسنده ای  کارگر  عاشق  و  مسحور  تیتانیا  می خواند، 
پوک سر یک خر را به او داده و فکر می کند برای او مناسب تر است، و تیتانیا پس از 

دگردیسی باتم در واقع عاشق یک خر می شود.

دور  را  آن  بعد  مراسم سوگواری مدوسا ساخت. مدتی  برای  فلوتی دوسر  آتنا   .۶۰
انداخت. مارسواس آن را یافت و در نواختنش مهارت پیدا کرد و آپولون را به مبارزه 
طلبید. برنده می توانست هر طور که می خواهد با بازنده رفتار کند. و در این رقابت 
طوالنی به داوری موساها آپولون برنده شد و مارسواس را کشت و به خاطر تکبرش 

در مبارزه طلبی با یک خدا پوست او را کند. 

۶۱. محاصره ی کاندیا نزاعی نظامی بود که در آن نیروهای عثمانی شهر ونیز را برای 
مدت ۲۱ سال  محاصره کردند و به رغم مقاومت غیرقابل پیش بینی کاندیا سرانجام 

پیروز شدند.

۶۲. یکی از عناوینی که شوپنهاور به زنان می دهد.

۶۳. دیوژن یک خروس َپرکنده را در مکتب افالطون انداخت و گفت: »بیا این هم 
انساِن افالطون.«
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