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 مسکّن
 

 ساموئل بکت

 ترجمۀ پیمان چهرازی

 

 من بدن عمری، چه و سالگی، نود حدود مُردم، پیری در رسیده نظرم به همیشه. مُردم کِی دانمنمی

 پیرترم، روز از کنممی حس سردم، خواب جای در تنها امشب، ولی. سراپا کرد، اشهمراهی هم

 اولین زمان از غالبا   که بود همانی ریخت، سرم بر هایشروشنی تمام با آسمان وقتی شب،

 انتظار در که، آنم از ترهراسان امشب که آنجا از. بودم شده خیره آن به سرد زمین با هایمبرخورد

 ۀحمل سرم، ۀکاس در پایانی بطئیِ قتل تا بزرگ، ۀرود ۀدیوار در هاییتکه قلب، سرخِ هایلخته

 برای پس. کنم گوش پوسیدنم صدای به اجساد، با یدنخواب و استوار، هایستون آخرین به نهایی

 را خودم و کنم سعی تا گویم،می دیگری ۀقص خودم برای و کنممی سعی گویم،می ایقصه خودم

 و خواستم، کمک افتادم، که روزی از ترپیر حتّا پیر، پیرم، کنممی حس که اینجاست و. کنم آرام

 مرگم از بعد آیدنمی من به نه، برگردم؟ زندگی به استاند این با مرگم از بعد است ممکن. رسید

 . برگردم زندگی به

 بودم؟ شده انداخته بیرون جایی از آیا واداشت؟ جنبیدن به نبودم کسهیچ با که مرا چیز چه 

 ییالق تا هنوز. شده درست خالی هایقوطی با که بینممی النه شبیه چیزی. نبودم کسهیچ با من نه،

 چراگاه چون چراگاه، یک در شهر، ۀحاشی در مخروبه، ۀتماشاخان یک باشد، خرابه فقط یدشا. مانده

 من. خوابندمی هایشخاکریز پناه در شب هاگاو و آمده، باال وَر آن و وَر این دیوارهای تا درست

 تشخیص رابهخ از را النه توانمنمی حاال که ام،کرده عوض را پناهگاه ازپاافتادنم، جریان در غالبا ،

 هاخانه گذری،می رویا یک توی اغلب حقیقتش. نبوده شهری شهر یک جز به وقت هیچ اما. بدهم

 را آنجا یکباره که هاییسبزه از هایتپا زیر و گذرند،می هاتراموا اند،پوشانده را هوا هاکارخانه و

 دیده را دیگری شهرهای باید شناسم،می را امکودکی شهر فقط من. شودمی خیس اندکرده فرش
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 آیا. باشم گفته چیزی نباید شود،می حذف گویممی که چیزی تمام. امنکرده باورشان اما باشم،

. بکشاند بیرون مرا کهتاحدی نه اما مطمئنم، بود، خنک و ابری کرد؟ اموسوسه هوا یا بود؟ امگرسنه

 کاش دادم، تکیه دیوار به بعد، بارِ و هم، دومی با احتماال  و شوم، بلند نتوانستم اول تالش با

 افتادن راه و رفتن بیرون. دادم تکیه دیوار به است، شدن بلند منظورم بدهم، ادامه توانستممی

 اما است، تازه واقعا   دیروز. افتاد اتفاق دیروز اشهمه انگار که زنممی حرف طوری. بود غیرممکن

 در. گذرا ساعت این در است، امشب گذر گویم،می امشب آن به که چیزی چون. کافی ۀانداز به نه

 چفت هم در هایمدست اما نیستم، هاآنجانی با دیگر سردم، پناهگاه در دردسر، پُر خواب اینجای

 آنم از ترپیر باشد درست هایمحساب اگر و آزاد، آرام، افتاده، نفس از ضعیف، خمیده، سرم شده،

 است، افسانه یک انگار کهطوری گویم،می گذشته در را امقصه من حالبااین. امبوده حال به تا که

 که بشود دیگری دوران که دورانی دارم، نیاز دیگری دوران به امشب برای قدیمی، حکایت یک یا

 . شدم بودم آنچه من آن در

 آه. افتادم راه به هادرخت بین کوتاه هایقدم با و کشیدم بیرون را خودم کمکم ولی 

 هادرخت ۀتن به. بود شده پیچیده هم توی هایشاخه از پر قبل روزهای مسیر! ببین را هادرخت

 فقط. نماند پایی ردّ راه آخر. کشیدم جلو هاشاخه کمک به را خودم و بیاید جا نفَسم تا دادم تکیه

 سبز نور یک بود، نزدیک اشحاشیه. بودند آنجا ١دوبینیه ۀجاودان لعنتیِ هایبلوط. بود بیشه یک

 یا بودی، ایستاده کجا کوچک، ۀبیش در نبود مهم راستش،. فهماند من به را این پارهپاره و ضعیف

 دیدی،می را نور این ۀپرید رنگ پرتوی طرف هر در بودی، بینوایش رازآمیزیِ دورِ ۀگوش کدام در

 آسمان زیر. دارد را شارزش ای،اندازه تا شدید، دردِ بدون مرگ. ایاحمقانه ابدیت چه داندمی خدا

 کن، تمام خودت هایدست با شوندمی خالی هاییحفره زودی به که را هاچشم این کار کور،

 از یکی آب، در شدن خفه امتیاز. شویمی مُردار هاکالغ کردن گمراه برای نه و سریع وقتآن

 سر آخر اما. دکنننمی پیدا را جایت زود خیلی وقتهیچ هاخرچنگ که است این امتیازاتش،

 رد بود گرفته را آن دُور که جویی وسط از اعتناییبی با کهدرحالی رفتم، بیرون بیشه از کههمین

 نشان خوش روی که آنهایی از آمد، سراغم به سنگدالنه تصورات آن از غیر عجیبی چیز شدم،می

 باران یا شبانه شبنم از خیس نظیر،بی بساچه بود، گسترده رویم پیش سرسبز چمنزار یک. دهدمی
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 در و کشتزار یک بعد راه، یک دانممی دقیقا   که آنجا تا چمنزار این پشت. دارد اهمیتی چه اخیر،

 محو صورتی به ٢دارکنگره چینسنگ هایبُرج. کردندمی کور را دید که بودند خاکریزهایی نهایت

 بر اما. بود من نظر این رسیدند،مین نظر به ویرانه زدند،می پهلو ترروشن سختی به آسمانی با

 خوب را آن چون بیهوده، بود، چیزی چنین رویم پیش ۀصحن. بودند ویرانه موثّقم، معلومات اساس

. کمدین یک بود، ایقهوه لباسی با تاس مردی دیدم که چیزی. آمدمی بدم آن از و شناختممی

 شدن سرحال برای او. فهمید را نظورشم شدمی. کردمی تعریف را ناکامی یک ۀمسخر ۀقص داشت

 بیشتر خیلی باشند توانسته اگر رسیدمی نظر به هازن. برد کار به را لیسَک یا حلزون ۀکلم حاضرین

 که هنگامی و، شکافتمی را تشویق صدای تیزشان، هایخنده. اندشده سرگرم هایشاندُوروبری از

 شروع بعدی ۀقص وقتی حتّا شدمی وِل ناگهانی هایقهقهه در آنجا و اینجا باز بود، کرده فروکش

 چیز ذهن در هاآن شاید داندمی چه کسی. شدمی گم قصه قسمت آن که بود اینطوری. بود شده

 بود، افتاده راه به گُنده ۀمسخر آن برای شیرین ۀکران آن از شوقشان اشک و داشتند ایحاضرآماده

 این افتد،می اتفاقی مسخ، یا اسطوره حالت مثل بدنم برای برایم، دارد امشب اما. استعدادی چه

 چیزی به وقتهیچ که نیافتاد، اتفاق برایش چیزی ناچیز، خیلی مگر وقت،هیچ که پیر جسم

 خُردکردن جز به نداشت، را چیزی آرزوی اش،زنگارگرفته دنیای در نشد، چیزی عاشق برنخورد،

 مثل باید امشب بله،. تصاویر آشفتگی در شدن گم و ما،نکوچک نما،بزرگ منحنی، صاف، ها،آینه

 او و بودم، کوچک وقتی شب، پشت شب بخواند، برایم داشت عادت پدرم که باشد داستانی توی

 سال پشت سال نظرم به امشب که شب، پشت شب کند، آرام مرا تا گذاشت، را اشسالمتی کلّ

 یا بریم جو اسم به یکی سرگذشت کهاین جزهب آید،نمی یادم اشدرباره زیادی چیز و رسد،می

 در هامایل گفتند،می که ساله،پانزده قَویِ ۀورزید پسر یک دریایی، فانوس نگهبان پسر بود، برین

 صِرف، پردازیقهرمان از جدا که هایش،دندان بین چاقویی با کرد،می شنا کوسه یک دنبال شب،

 دانست،می حفظ از را آن کند، تعریف برایم راحتی به را قصه توانستمی. چرا امکرده فراموش

 پشت شب بخواند، برایم را آن بود مجبور شدم،نمی آرام طوریاین اما دانستم،می من که طورهمان

 توضیح را تصاویری و زدمی ورق را هاصفحه کهدرحالی خواند،می برایم را آن کند وانمود یا شب،

 به هایششانه روی وقتی تا تصاویر، همان شب پشت شب ودند،ب خودم ۀگذشت از که دادمی
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 مشت با آوردم،می یادش را آن سریع بود، انداخته جا را کلمه یک فقط اگر. رفتممی خواب

 اداری تشریفات از را او که ایدکمهبی شلوار و کهنه ژاکت از کهدرحالی بزرگش شکم در کوچکم،

 پیرمردی سراغ برگشتنم، شاید و تقلّا شدنم، راهی سراغ برویم حاال. بود زده بیرون کردمی خالص

 رد چمنزار از. باشم باید همیشه آنچه از ترپیر بود، همیشه پدرم آنچه از ترپیر هستم، امشب که

 آخر. بیایم کنار هاآن با توانستممی که حالتی بهترین زنان،لنگ حالدرهمان و گرفته پاهای با شدم،

 سریع دوباره نور، و هوا محتاج کوچک، کبودِ هایساقه و. بود پیش هامدت بود، نمانده پایی ردّ راه

 شبان گذرگاه آن به که راهی از. رفتندمی پیش خوب ناهموارشان جای وجود با کشیدند، قد

 شبیه هاییخفاش اول همان مگر باشم، دیده را کسی اینکه بدون شدم شهر ۀحوم وارد گفتندمی

 رفتم، تاق زیر کههمین بعد، و امسینه در قلبم هایم،قدم صدای جز نشنیدم صدایی نده،پر صلیب

 غضبناک حالدرعین و نرم که رسیدمی گوش به پناهگاهم در خطرزنگ مثل جغد یک صدای

 بعد. گرفتمی جواب و زدمی صدا کرد،می مویه دُوروبَرش و من کوچک ۀبیش میان شب در همآن

 بود، روشن معمول طبق. شدم اشمتروکه وهوایحال مجذوب همه از بیشتر که رفتم شهر به

 با بود روشن هایشانشیشه وَرِآن هانور اما. بودند بسته هامغازه باوجوداین معمول، از ترروشن

 آمده، خوشم آن از بگویم، بگویند، که هاآن ترغیب و مشتریان توجه جلب برای حتما  چیزهایی

 امروز من خدای که، گفتم این شبیه چیزی. باشد باقی عمری اگر گردم،می بر فردا ،نیست هم گران

 خالی، سرعت،کم تعداد،کم اما هم، هااتوبوس بودند، حرکت حال در هاتراموا. است یکشنبه

 را مخملم یقه بلندِ سبز پالتوی من! ندیدم هم اسب دانه یک. آب زیر در انگارکه سروصدا،بی

 بود، آستینبی روز آن ولی پدرم، مال پوشیدند،می ١۰۱۱ حدود در هاراننده کهآن شبیه پوشیدم،می

 و گرمایی، هیچ بدون بود، سنگین خیلی بار همان هنوز من تنِ به اما. بزرگ باالپوش یک

 بودند، کشیده قد خیلی هاآن انداخت،می خط آن روی تقریبا  کرد،می جارو را زمین که هاییدنباله

 اتفاق برایم خالی فضای این در توانستمی یا خواستمی چیز چه. بودم رفته آب خیلی من و

 نگاه را خیابان داخل از هاپرده پشت پنهان که، شدم هاخانه داخل آدمهایی متوجه هرچند بیافتد؟

 یتو. بودند رویا غرق ها،دست میان در سر اتاق، هایگوشه تریندور در کِزکرده یا، کردندمی

 دریا به و گذشتم شهر وسط از درست. نرسیدم بیشتری چیز به همیشه، مثل سرم، باالی آسمان
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 بر گفتم،می ناباورانه، همچنان، ریخت،می اشدهانه به که بود ایرودخانه ۀادام در که رسیدم،

 رنظ به شماربی معمول طبق اسکله، به وصل بودند، انداخته لنگر بندر در هاقایق. گردممی

 هابارانداز اما. دانستممی بود معمول آنچه ۀدربار چیزی انگار که زنممی حرف طوری رسیدند،می

 ۀفاصل به توانستمی چیز همه هرچند. نبود خروج و ورود از جنبشی یا نشان هیچ و بودند متروک

 ایصداه ۀهم مطمئنم بعد. کند عوض شکل هایمچشم جلوی جادو مثل و کند تغییر لحظه یک

 هایقایق و لرزان باوقارِ بزرگ هایکشتی دکل دریا، به مربوط چیزهای و هاآدم جوش و جنب

 و. شنیدممی هم را قایقران ۀگری شاید و نوروزی مرغ هولناک جیغ صدای و خودنما، کوچک

 آن به و بخورم، لیز خارج به سفر ۀآماد باریِ کشتی یک داخل به پرتیحواس روی از بود ممکن

 خوش صلح، در آفتاب، زیر سال، دو یا یک هم شاید ماه، چند هادور آن در و کنم فرار هاردو

 توانستمنمی اگر شدمی باری تأسف اوضاعِ دور آن به رفتن بدون و. بمیرم آنکه از قبل بگذرانم،

 چند مثال  یا کند، آرامم کمی که باشم داشته کوتاهی برخورد نبودند آورحیرت که جماعت آن بین

 اممجموعه به که ببرم، پناهگاهم به خودم با که کلماتی کنم، ردّوبدل دریانورد یک با را کالمی

 حالدرهمان و ماندم، منتظر بودم نشسته سربی لنگرِ ۀقرقر نوعی روی کهدرحالی. کنم اضافه

 آنکه بدون ها،شکن موج طرف آن شدم، خیره دریا به. خرابند امشب هم هاقرقره بهترین گفتم،می

 جذاب دریایی هایچراغ طورهمین و. ببینم آب سطح روی را نورهایی توانستممی. ببینم ایکشتی

. زدندمی برق هادماغه و هاجزیره ساحل، در که دوردست، در را دیگر تعدادی و بندر، ۀدهان در را

 رو مرده بندرگاه این از دوهان با که بشوم، رفتن به حاضر که دیدمنمی جنبشی یا نشان هیچ هنوز اما

 هایمپا به و کردممی خم را سرم باید فقط. طلبندمی را تلخی وداع هامنظره بعضی چون برگردانم،

 همیشه و دانم،نمی بگویم، چطور گرفتند،می نیرو هایمپا حالت این به همیشه چون کردم،می نگاه

 آنجا، و. رسیدمی کمک مصیبت وقت در که اعتبارش، از گذشته آسمان، از تا بود، زمین طرف از

 هایموج که دیدم، را بندری دور از باشم، اشمتوجه چرا نبودم، اشمتوجه که ها،سنگتخته روی

 اینجا به وقتهیچ گفتم،. بود کشتی ۀالش و توفان دُوروبرم ۀهم و تر،خطرناک جاهمه از تیره

 رویمروبه کشیدم باال زحمت به را خودم لنگر ۀقرقر ۀبل به هایمدست فشار با وقتی اما. گردمبرنمی

 نگاه من به که طورهمان. نشستم دوباره. بود داشته نگه شاخش یک از را بزی که دیدم ایپسربچه
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 سکوت. بود ضعیف نور مطمئنم. بدهد نشان نفرتی یا ترس آنکه بدون ایستاد، آنجا ساکت کردمی

 پوشژنده و پابرهنه. بزنم حرف اول داد اجازه ترُمسن فرد عنوان به من به و آمد، طبیعی نظرم به او

 اسقاطیِ کشتی چه اسکله ۀمحوط در ببیند تا بود رفته اسکله کنار به مدام سرکشی درحال. بود

 فقیر هایچشم با لحظه یک. بود طوراین من تصورات قطار. شودمی پیدا ایمتروکه تاریک

 آیا. بود مانده آنجا هنوز و. بماند یادش در توانستمی شکبی که شد متمرکز من روی کوچکش

 باید که بود چیزی این احوال ۀهم با چون افتادم، راه باشد؟ من از تواندمی منظره این اصلی تصور

 پیش برایم بود ممکن که چیزی از ایصرفه خُردک توقع با راهی، در باشم، آمده بیرون خاطرش به

 هاآن که فکر این با کردم، باز را دهانم و کردم مرتب را کلمات. بزنم حرف او با شدم مصمم. بیاید

 که خودم برای حّتا نامفهوم بود، تلوقوتلق جور یک شنیدم که چیزی ۀهم اما. شنوممی را

 ایبیشه توی مثل طوالنی، سکوت از ناشی صِرفِ گنگیِ نبود، چیزی اما. چیست منظورم دانستممی

 جلوی تا درست بُزش همراهی بدون. زحمتبه که من هست، یادت پوشاند،می را هنمج ۀدهان که

 نشانم بخری پنی یک با توانیمی که آنهایی از کاغذپیچ بدون آبنباتِ دسته یک و شد جا جابه من

 گرفتممی را آن شوروشوق با باید بود، نشده تعارف آبنبات من به که بود سال هشتاد کمدست. داد

 از چون خوردم تکان بیشتر و بیشتر آمد، سراغم دوباره قدیمی اداهای. گذاشتممی دهانم توی و

 سبزش یک را، بهترینشان تا کردم تقلّا من و بودند کرده گیر هم به هاآبنبات. آمدمی خوشم کار این

 بعد لحظه یک و. شد کشیده دستم روی دستش و کرد کمک من به او اما کنم، جدا بقیه از را،

 اشاره او به بدنم تمام تکان با کشید،می دنبالش را بزش که حالی در برود، آنجا از خواست کههمین

 از وقتی ات؟ماده بز با خوبم، پسر روی،می کجا گفتم، هولکی، هول ۀزمزم یک با و، بماند که کردم

 که بودند صدایی شبیه هنوز و. آمدندمی بیرون دهانم از سختی به کلمات پوشاندم را صورتم شرم

 اگر! اتماده بز با خوبم، پسر روی،می کجا. دربیاورم بودم کرده سعی قبل لحظه یک همین

 در پنی یک اگر. بود نمانده پایم و دست در کافی خون اما شدم،می بشوم، سرخ شرم از توانستممی

. آن شبیه چیزی نه و ،داشتم جیبم در را پنی یک نه اما ببخشد، مرا تا دادم،می او به داشتم جیبم

 سنگمقلوه جز به کنم فکر. ببخشد لذت زندگی ۀآستان در زدهفلک ۀبچ یک به بتواند که چیزیهیچ

 خاطر به. بودم آورده بیرون را آن قبلی قصد بدون عبارتی به روز، آن نداشتم، همراهم چیزهیچ
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 که درازش ۀبرهن پاهای جذاب قوس و سیاه فِرِ موی از بیشتر چیزی توانستمنمی کوچکش اندام

 هازودی این به را کدامهیچ پرحرارت، و شاداب چه دست، و. ببینم بود چرک و عضله تمامش

 رفته کردم، پیدا دیر خیلی را هاآن بگویم، او به تا بودم بهتری کلمات دنبال من. کنمنمی فراموش

 از دوباره او تصورات از کدامهیچ رفت، نااعتبی او هم امزندگی از بیرون. دور اما نه، دور آه بود،

 آن به اش،نوجوانی دوران در کندوکاو حال در و، شده پیر او که وقتی شاید مگر شود،نمی من آنِ

 از ایذره که کسی پیش بماند، پیشم کمی و دارد، نگه شاخ از دوباره را بز و َبربخورد سیاه شب

 توانیمی طورچه نوا،بی عزیز ۀبستزبان جانور. اشتمد شک اما داند،می حسادت، از حتا و شفقت،

 داده فرصت من به اگر گفتممی او به که است چیزی این کند؟می چه پدرت. باشی کرده امهمراهی

 یک با را آن بود ممکن دانستمنمی اگر که محوی ۀتود جز نبودند چیزی هاآن زودی به. بود

 که را هاگلوله آن از مُشت یک بخورم، را بز پشکل که رفتم تقریبا . بگیرم اشتباه جوان ۳کانتور

 به امشب این نه، چشیدم، را طعمشان حتّا و کردم بو برداشتم، بودند شده سفت و سرد زود خیلی

 دیگری شب مگر ولی شب،همان همیشه گفت بشود انگارکه امشب گویممی. کندنمی کمکی من

 تکرار برگردم، خالی،دست کامال  نه اما تر،سریع توانممی که آنجا تا کهآن قصد به رفتم، بود؟ هم

 بوده آخری هرقدم خوشبختانه دادند،می عذابم هایمپا گردم،برنمی اینجا به وقتهیچ کردم،می

 حسابی غلتک یک را خودم انداختم، هاپنجره ۀشیش طرف به دزدکی که سریعی نگاه با اما است،

 از چون باشم، رفته راه تُند باید واقعا . شودمی کشیده آسفالت بر هاییقرقره روی انگار که دیدم

 راهِ  در که من خودم، کردن حساب بدون بودند، نفرات اولین هاآن زدم، جلو نفر یک از بیشتر

. شنوممی شدن محو حال در را هاپا صدای رسید نظرم به بعد و بودم، مانده برکنار و عاجز معمول

 سردرآوردم میدان یک از وقتی کهطوری. است بوده آخری کوچک قدمِ هر مچنانه خوشبختانه و

 داخل گرفتم تصمیم شد، ظاهر زمینهپس در هم جامعی کلیسای بودم، نشده ورودم ۀلحظ متوجه

 کلیسای گویممی. باشد داشته مخفی جای بود، وسطا قرون در که همانی مثل و، باشد باز اگر شوم،

 گرفتن پناه که است این دانممی اشدرباره که چیزی تمام دانم،نمی باشد، بودهن است ممکن جامع،

 ۴وکسل اشتون. کندمی امعصبانی باشد، آخری دارم آرزو که داستان این در عمومی، کلیسای در

 شد، ظاهر درخشیدمی شدت به که وانهاده صحن نکرد، جذبم اما بود، چشمگیر. دیدم را ساکسونی
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 پشت هادارکوب مثل یا کُر، گروه جایگاه زیر شاید ببینم، را کسی آنکهبی زدم قدم اطرافش مدتی

 بلند طوالنی وتلوق تلق نبود در و بودم، ایستاده که جایی نزدیک یکباره. بودند شده قایم ها،ستون

 رویش محراب جلوی که پالسی از. انداخت طنین اُرگ صدای قبل، هایلحظه در رفتنم راه از شده

 آنجا اما رفتم، صحن دیگر طرف به سریع خروج قصد به احتماال  و پریدم باال بودم کشیده ازدر

 شب برای آنکه جای به. نبود خروج راه شدم رد داخلش از من که دری و بود فرعی راهروی یک

 کردم، آن از باالرفتن به شروع سرعت به که دیدم مارپیچ پلکان یک پای را خودم باشم گرفته جان

 محوی حالت به پلکان. کندمی تعقیبش جدی خیلی دیوانه جانیِ یک که کسی مثل قلبم، به اعتنابی

 وارد آنکه تا رفتم باال زنان نفس نفس بود، شده روشن درزهایی، شاید ای،وسیله چه با دانمنمی

 جدا اطرافش فضای از خودخواهانه اینرده با و، شدمی ختم آن به پلکان که شدم نورگیر بالکن

 یا ُسرب با اندوده کوچکِ گنبد یک با آن روی که مدوّر صاف دیوار یک را نرده آن که شد،می

 قصد به باید مردم. بود دربرگرفته طرف دو از شد،می پوشیده غیرشفافش، نوع از! پوف مس، زنگ

 دیوار به را خودم که طورهمان. میرندمی و افتندمی راه در که هاآن باشند، آمده منظره این دیدن

 چند سختی به اما. کردم ساعت هایعقربه حرکت جهت در چرخیدن به شروع بودم چسپانده

 چه. چرخیدمی مخالف جهت در احتیاط، نهایت با که، برخوردم مردی به که بودم برداشته قدمی

 وحشی اییهچشم با. کند پرت مرا او یا کنم، پرت پایین به دیوار ۀلب از را او داشتم دوست قدر

 دیوار از من که فهمید خوب و کند دنبال نرده کنار تا مرا نکرد جرأت و شد خیره من به لحظه یک

 پشتش، برخالف تقریبا ، سرش کرد، من به را پشتش یکباره باشم، کرده لطفی او به تا شومنمی جدا

 دست جز چیزی دیزو به کهطوری رفت، عقب به بود آمده که را راهی و بود، مانده دیوار به رو

 ماند برایم آنچه ۀهم. رفت کنار چشمم جلوی از بعد و ماند لحظه یک که بود نمانده او از چپ

 چه توی. بودند زده بیرون حدقه از چهارخانه پشمی کاله زیر که بود درخشان چشم دو تصویر

 طرف به را مسر. نرفت دور بندش لطف به اما کرد، پرواز کالهم ام؟افتاده داریمسئله کابوس

 همراهش که مردی و آمد چشمم جلوی دختربچه یک بعد. چیز هیچ. کردم نگاه و چرخاندم پلکان

 طرف به را دختر مرد. دیوار به چسپیده هردو بود، گذاشته اششانه روی دست کهحالیدر بود

 مرا و آورد باال من به رو را صورتش و چرخید شدمی ناپدید دنبالش به کهدرحالی و داد هُل پلکان



9 

 

 رفته دیگر وقتی. ببینم پله آخرین از ترباال را مویشبی سرِ توانستم فقط. واداشت رفتن پس به

 که آنجا کردم، نگاه افق به. کسهیچ. کردم تمام را بالکن در زدن چرخ عجله با. زدم داد بودند

 ها،آتشکار نور با ندارد امکان که ها،ستاره ترپایین کمی رسند،می هم به کوه و دشت دریا، آسمان،

 راهم کردم تالش و برگشتم خیابان به. است کافی. باشم گرفته اشتباه شب، در ورشعله تنهای آن یا

 بودم دیده را کسی اگر. شناختممی خوب خیلی را هایشخرس که جایی کنم، پیدا آسمان در را

 را کالهم کهدرحالی خواستم،می. ترساندنمی مرا هم چهره ترینترسناک بپرسم، تا داشتممی نگهش

 توانمنمی کردم فکر. شبان گذرگاه خدا به را تو عالیجناب، ببخشید مرا بگویم، ام،گرفته دست به

 خواهیدمی متعادل، خیلی آهنگ یک با افتادم، راه برگشت هایمپا به نیرو کههمین اما بروم، ترجلو

 برگردانده خودم با را تقریبی یقین این کامال ، نه بودم، گشتهبرن خالی دست من. نکنید یا کنید باور

 بهتر. دادممی را هایشب داشتم هرچند. بودم راه در دنیا آن در و دنیا این در همچنان من که بودم

 راهم به روشنایی اولین با. کنم سَر محراب، جلوی پالس روی جامع، کلیسای در را شب دیدم

 آن زیر ناب، مادّیِ شیء کردند،می پیدایم مرگ سرمای در درازکش هکاین یا دادم،می ادامه

 یکباره اما. گذاشتندمی شب هایروزنامه الی مرا و بودند، فراوان امیدهای منبع که آبی هایچشم

 طول در توانستمنمی هرچند بود، آشنا مبهمی طور به که بودم عریض خیابان یک سرازیریِ در

 عقب به امافتاده سرازیری در فهمیدم کههمین ولی. باشم گذاشته پا نآ به وقتهیچ امزندگی

 به برگشتن از که بود این خاطر به افتادم سرازیری در اگر. افتادم راه به دیگر مسیر در و چرخیدم

 به گویممی وقتی. برنگردم آن به وقتهیچ بودم خورده قسَم که جایی بودم، ترسیده دریا طرف

 کهآن بدون زدم پهن ۀدایر نیم یک در کامل چرخش یک که است این رممنظو چرخیدم عقب

 کنم، شروع دوباره نتوانم اینکه از بودم ترسیده که بود این خاطر به ماندم اگر کنم، کم را سرعتم

 بین تضادّ مجذوب قبل از بیشتر. بمانم کنمنمی جرأت هم امشب و. بودم ترسیده هم این از بله،

 اما کرد، غمگینم بگویم اینکه نه. بودم شده هاآن ۀمتروک وهوایحال و درخشان ورِپُرن هایخیابان

 من نبود، هاخانه بیرون کسی بگویم اینکه نه. گویممی شده که هم خودم آرامش امید به حالبااین

 اما عجیب، هایشکل شدم، ایزنانه و مردانه محو هایشکل متوجه چون روم،نمی پیش حدآن تا

 توانستهمی اینکه جزبه ندارم، نظری باشد توانستهمی ساعتی چه اینکه ۀدربار. همیشه از بیشتر نه
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 یا دَه توانستهمی که طورهمان درست باشد صبح پنج یا چهار توانستهمی اما. باشد شب از ساعتی

 تابیده جیبع تأللو از یا رهگذران ندرت از کسی که داشت این به بستگی مطمئنا  باشد، شب یازده

 کردنمی تعجب کسی هااین کدامِهیچ از البته. کند تعجب راهنمایی هایچراغ و خیابان هایچراغ از

 ۀوسیل یک گهگاه کنممی اعتراف اما نه، که شخصی سواری ماشینِ. باشد زده سرش به اینکه مگر

 باب تناقضات ینا تفصیل و شرح. گذشتمی نور جلوی از آرام خالی، و خاموش عمومی، ۀنقلی

 این جز انتخابی من اما کنیم، تکرارش سرِمان ۀکاس در که نداریم نیازی ما چون نیست، من میل

 خودشان در انگار و بودند تنها دیدم که هاییآدم ۀهم. کنم اضافه را دیگر مطلب چند که ندارم

 جفت تنها. است آمیخته در من تصورات با هرچند باشد، کلی نگاه یک بساچه این. بودند فرورفته

 را راهی همان او! دیدم هم سواردوچرخه یک. بودند پیچیده درهم پاهای با گالویز مرد دو

 را این تازه هم، نقلیه وسایل رفتم،می من که رفتندمی را راهی همان همه رفتم،می من که رفتمی

 جلوی و بود کرده باز دست دو با که ایروزنامه خواندن مشغول آرامی به او. بودم فهمیده

 آنکه بدون آورددرمی را زنگش صدای گهگاه. زدمی رکاب خیابان وسط بود گرفته هایشچشم

. نبود افق در اینقطه از بیشتر چیزی که وقتی تا کردم تماشا را شدنش دور. کند قطع را خواندنش

 خیابان طرف یک از خرگوش یک مثل آشفته، لباس با و ژولیده ای،بدکاره شاید جوانِ زن یکباره

 یکی هنوز غیرعادی، چیز یک اما. کنم اضافه باید که است چیزی تمام این. جهید دیگر طرف به

 یک و حسابی ۀشبان کابوس یک. داشتم ضعف. هایمپا در حتّا نداشتم، دردی اصال  من. مانده دیگر،

 هایمپا زیر شد، کوچک افتاد، جلویم ،هایمسایه از یکی ام،سایه. آوَردمی جا را حالم ساردین قوطی

. کرد ظهور پیچیدگی همین به یقینا . شد کشیده دنبالم کنندمی اراده هاسایه که شکلی به و خزید،

 مدام و رفتمی را مسیر همان که دیدم خیابان طرف همان در را مردی خودم از ترجلو یکباره ولی

 با. قدم هفتاد کمدست نبود، کم ما بین ۀفاصل. آورمنمی دیا به که کردمی تکرار را یکسانی کلمات

 به قرقره روی انگار که طوری کردم تند را هایمقدم کند فرار من از وحشت با شاید که فکر این

 سرش پشت قدمی ده به کههمین. کن تندترش نیستم، من هنوز این گفتم،. شوممی کشیده جلو

 و ترینبارخفّت در شدید نفرت و کردم آرام نخورم او به ارهیکب که آنجا تا را هایمقدم رسیدم

 قدم کنارش در فروتنی کمال با بعد، لحظه یک و. دمید وجودم در حالتش ترینچاپلوسانه
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 داخل به رو که ایوانهاده هوای از جدا! شبان گذرگاه خدا به تورا عالیجناب، ببخشید داشتم،برمی

 قوز چرخیدم، زدم، جلو او از قدمی چند. رسیدمی نظر به یعیطب نزدیک از او خود شدمی ضعیف

 نداشته وجود بود هم ممکن! دقیق ساعت خدا به را تو گفتم، و گرفتم دست در را کالهم کردم،

 توانستمنمی کرده تقدیم را کمک به نیازم. کردم گریه! روشن ۀنقط یک چه؟ آبنبات پس اما. باشم

 کههمین. کنم لمسش امنتوانسته است، این مطلب تمام ام،نتوانسته. امنداشته نگه را او چرا بفهمم

 باید. ۵والتر مثل انداختم، هم روی را هایمپا و نشستم دیدم سنگی نیمکت یک رُوپیاده جدول کنار

 که کردممی نگاهش هنوز. بود نشسته کنارم که بود مردی بعدی ۀمسئل چون باشد، برده خوابم

 حالتی با را خودش چون افتاد، من به بار، اولین برای انگارکه نگاهش، و کرد باز را هایشچشم

 دادمی قرار خطاب مرا که صدایش شنیدن شد؟ پیدایت کجا از تو گفت. کشید پس غیرساختگی

 نظر به کسی مثل او برای کردم سعی چیست؟ مشکلت گفت. گذاشت تأثیر من روی زود خیلی

 داشتمبرمی سرم از را کالهم آرامی به کهدرحالی. است طبیعی که است این مشکلش تنها که برسم

 او! دقیق ساعت خدا خاطر به عالیجناب، ببخشید مرا گفتم، بودم، شده بلند نیمکت از کمی و

 تمام این. نکرد آرامم و نکرد، روشن را چیز هیچ که ساعتی آید،نمی یادم که گفت، را ساعتی

 دانم،می دانم،می آه بکند؟ برایم را کار این توانستهمی ساعتی چه ولی. مانده یادم که است چیزی

 بد بخت از زنی؟می است حرفی چه این گفت، چه؟ فاصله این در اما. آیدمی بخواهد که کسی

 که را راهی تا کند کمکم تواندمی اگر خواستم او از و کردم عوض را حرف اما. بودم نگفته چیزی

 روی اگر و نیستم هاطرفاین اهل چون بکنم، کمکی توانمنمی نه، گفت، .کنم پیدا بودم کرده گم

 ۀقص اما. دهندنمی راه داخلشان مرا یا پُرند هاهتل که است این خاطر به امنشسته بلوک این

 این دانی،می بله، اِه گفت،. کردم گریه! امزندگی. شودمی چه ببینیم بعد بگو، برایم را اتزندگی

 نوعش این به که چیزی کردن پیدا تالش در حتما  فرورفت، فکر به مدتی بگویم؟ ورچط - نوعش

 پهلویم به ایسُقُلمه. دانندمی همه که را این بگذریم، داد، ادامه خُلقیکج با آخرش. گفت شودمی

 را خودم ۀقص باید گفت، ماندم ساکت چون ولی. مطلب اصل مطلب، اصل جزئیات،بی گفت،. زد

 آمار، بود، فشرده و مختصر داد آن از بعد که گزارشی. چیست منظورم فهمیمی بعد گویم،ب برایت

 بد اش،قصه گیری؟می را منظورم زندگی، گویممی آن به که است چیزی این گفت،. شرح بدون
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 گفت، هستی؟ او با هم هنوز پائولین، اما گفتم،. بودند پریان هایقصه شبیه خیلی هامکان نبود،

 سفر زیاد گفتم،. ترتُپُل و ترجوان کنم،می شروع دیگر یکی با و کنممی ترکش دارم اما هستم،

 حاال حتما  گفت،. آمدمی یادم درآمدنشان صدا به حالت و کلمات. فراوان فراوان، گفت،. کنیمی

 نظرم به جمله این بمانی؟ اینجا زیادی مدت کنیمی فکر گفتم،. شده کهنه برایت اشهمه دیگر

 افتاد، گریه به. دانمنمی گفتم، است؟ سالت چند آید،نمی بدت اگر گفت،. آمد جالب خیلی

 گفت،. نگرفتم. کنیمی فکر زیاد حواشی و وَرآن و وَراین ها،ران به گفت،. نه دقیقا   گفتم،! دانینمی

. آن آه گفتم،. جاآن چیست، که دانیمی دیگر، همان گفت، تکان؟ گفتم،. خوردنمی تکان دیگر طبعا 

 رسیده من ذهن به که نبودند اصطالحاتی هاآن اگرچه کردم، قبول شود؟نمی شود،می بزرگ گفت

 زد، داد بعد کرد، فکر کمی. خوردن تکان گوییممی آن به که است چیزی این گفت،. باشد

 آن سرِ به چه ماا گفتم،. داری را اشهمه تو آنجا و گفت،. بله تعجب کمال با گفتم، نه؟! پدیداری

 به اولش رسد،می پیری به گفت، آرامش و نفساعتمادبه با. پائولین گفتم، کدام؟ گفت، آید؟می زن

 آن بر بیهوده ولی بود، ناتمام صورتش. بیچارگی و فقر در تلخی، و درد با تر،تُند و تُند بعد آرامی،

 پوشیده خود جسم در شود کَنده و هسایید کامال  مَغار مثل چیزی با آنکه جایبه گرداندم، چشم

 کردن بحث حقیقتش. بود شده وصل بالشتکش به یکسره بینی ۀتیغ بزرگ استخوان. بود مانده

 آن بر آرام دست، به چکمه که، بودم نظیربی دلپذیرِ پناهگاه آن آرزوی در. بود بد من برای همیشه

 و سوزیمی چه برای گفت،. هولناک نور این از دور ام،بیشه ۀسای آرزوی در و بگذارم، پا

 هایشیشه از پُر. بود گذاشته هایشزانو روی را هاقابله کیف شبیه بزرگی سیاه کیف سازی؟می

 بیرون برایم و گرفت را یکی. هاسلیقه ۀهم برای نه، اُهُو گفت،. اندشبیه همه پرسیدم. بود برّاق

 فرضیه این با بفروشد؟ من به را آن که ت؟خواسمی چه شِش، و یک گفت،می کهدرحالی کشید،

 گردنم پس روی دستش یکباره. کرد گریه! پولی هیچ. ندارم پولی هیچ گفتم او به که رفتمی پیش

 روی به رو تا مرا سریع چرخاندنِ و کشیدن یک با و شد بسته سفتش هایانگشت آمد، فرود

 و شدم شُل من که کرد شیرینی کلمات ۀزمزم به شروع کردنم خالص جایبه اما. برد باال خودش

 زدمی مهمیز گردنم بر که هاییانگشت و عاشقانه صدای این بین. افتاد بغلش توی جلو به رو سرم

 در مسئله هردو آرامآرام کنم،می جرأت که بگویم، را راستش کنم جرأت اگر ولی. بود جالبی تضادِّ
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 به اگر و. ندارم دادن دست از برای چیزی امشب نمدامی که آنجا تا. شد ادغام کُشنده انتظار یک

 بود کرده تغییر چیزی اگر چون باشد، کرده تغییر چیزی آنکهبی( داستانم در) امرسیده نقطه این

 که چیز،هیچ تغییر بدون است، چیزی که ماند،می امرسیده آن به که واقعیتی فهمیدم،می کنم فکر

 تمام آرامی به باید مسئله این نه، ندارند، توجیهی والنهعج رفتارهای. است چیزی خودش برای

 و باشد عاشق تواندنمی که او رسد،می آخر به هاپله روی معشوق هایقدم که آرامی همان به شود،

. گرددنمی بر و باشد عاشق تواندنمی او که گوید،می خوبی به را این هایشقدم و گردد،نمی بر

 مثل این. اینجاست اشهمه بفرما گفت،. داد نشانم را شیشه دوباره و کرد تپر طرفی به مرا یکباره

 معاوضه پیشنهاد. نکنم اشعصبانی تا بله گفتم اما نه، اش؟خواهیمی. نیست هاقبلی از کدامهیچ

 را هایتجیب گفت،. ندارم چیزی گفتم،! قاطعیتی چه گفت،. کردم رد. بده را کالهت گفت،. داد

 آخرش. طوالنی سکوت. کردم رد. بده چکمه بند یک گفت،. آمدم بیرون خالی دست گفتم،. بگرد

 توانیمی گفت،. باشند توانندمی شکلی هر هابوس آن فهمیدم. بدهی من به بوس یک اگر و گفت،

 آن. آییمی ترخوب نظر به سرت روی کالهِ با گردان، بَرش گفت،. داشتم بَرش برداری؟ را کالهت

 نرسید فکرش به آیا. کنیم تمامش بگذار و بده من به بوس یک بیا، گفت،. ذاشتمگ سرم روی را

 در شهوت باشد فهمیده صورتم از باید او نیست، چکمه بندِ بوس نه، نکنم؟ قبول است ممکن

. بردم جلو طرفش به و کردم تمیز دُوروبَرش موهای ۀتود با را دهانم. بیا گفت،. نمرده وجودم

. بله بله، گفتم، چیست؟ بوس یک دانیمی گفت،. ماند حرکتبی دهانم. کن صبر لحظه یک گفت،

 هاکار آن توانممی هنوز اما پیش، وقت چند گفتم، بود؟ کِی بارَت آخرین آید،نمی بدت اگر گفت،

 فقط اینجا، گفت،. زد ضربه آهسته اشپیشانی وسط به و برداشت، را اشلگنی کاله. بکنم را

 گفت؟ او باش، زود. شد خم بسته هایچشم با. بلند و سفید داشت، اصیلی پیشانی. جاهمین

. آوردم پایین بود گفته او که جایی را هاآن و کردم جمع بود داده یادم مادر کهطوری را هایملب

 کالهش و کرد رها کارهنیمه را حرکتش اما برد، باال نقطه آن طرف به را دستش. است کافی گفت،

 یک رویروبه شدم متوجه تازه. کردم نگاه خیابان طرف آن به و برگشتم. ذاشتگ سر روی را

 طول خیلی ایستادنش. شد بلند. بودم کرده فراموش. بگیرش بیا، گفت،. ایمنشسته اسب قصابی

 شدن محو صدای. زد برق هایشدندان. لطف یک هم این گفت، شاداب لبخندی با. نکشید
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 رویا اینکه مگر. بود راه آخر دیگر این. ماند دیگری چیز چه ویمبگ طورچه. شنیدم را هایشقدم

 و شوخی، یک جز نیست، چیزهیچ رویا چون کدامش، هیچ نه، نه، بینم؟می رویا آیا باشم، دیده

 روشن هاچراغ تا باش منتظر و بخواب. بمان جاهمین صبح ۀسپید تا گفتم. تربدچه پُرمعنایش

 این ازگذشته برگشتند، هایمدرد. افتادم راه به و شدم بلند اما. برگردد زندگی به خیابان و بشوند

 طرز از. افتیمی راه کم کم گفتم، ولی. شوند خارج تنم از گذاشتنمی پوششم که نامعمول ۀمسئل

 قبل تا ایستاتحرّکیِ ۀمسأل یک قدم هر در رسیدمی نظر به کهطوری و سخت آرام، ها،تن رفتنم راه

 شده شناخته آن از قبل تا اگر ام،شده شناخته دوباره احتماال  کنم،می حل را نشده طرح صال ا آن از

 بودند، شده کشیده هاپرده پز کباب پشت ایستادم، قصابی جلوی و گذشتم خیابان عرض از. باشم

 بزرگ صورتیِ هایلکّه با که مقدس، ۀباکر هایرنگ سفید، و آبی راهِ راه زبرِ  برزنتی هایپرده

 میان از زحمت به توانستممی و بودند، نشده چفت هم به کامل هاپرده وسط آن. بودند شده رنگی

 ایذره خاطر به. ببینم را هاقالب از آویزان سروته خالیِ شکم هایاسب محو هایالشه شکاف

 تا شود،می گفته لحظه یک در تمامش که کردممی فکر این به. گذشتممی هادیوار بیخ از سایه،

 در حتّا چیزی چه بلندِ سردِ دَنگِ دَنگ بود، مرگشان چه شهر، هایساعت و. بگذرد سر از دوباره

 سعی. شده اضافه سرم در که چیزهایی بله، آه دیگری؟ چیز چه ریخت؟می سرم توی هوا از امبیشه

 و زد برق لحظه کی خیابان، داخل جوان زن مثل پرید، ذهنم از اما کنم، تصوّر را پائولین کردم

 طرف به نحیفم، جسم در پوشیده شدم، رحمانهبی هایجرقه فضای وارد که شد اینطوری. رفت

 به هااین ۀهم از بعد ذهنم و گذشتم،می موضوعات از راست و چپ و شدممی کشیده موضوعی

 شدم موفق این وجود با. نبود چیزی که گشتبرمی جایی به سریع همیشه و افتادمی نفسنفس

 تا ببینم، قبل از ترواضح را او که حدی تا دارم، نگه را کوچک دختر آن تصویر لحظه چند برای

 هایشدست در محکم را همگانی، نیایش کتاب شاید کتابی، و پوشید بِرِه کاله نوعی که آنجا

 بدون شد ناپدید هاپله پایین اما. زدنمی لبخند او هرچند کند، حفظ را لبخندش کرد سعی و گرفت،

 ۀلحظ از منظورم کم،کم بعد چیز، هیچ اولش. بایستم بودم مجبور. باشم دیده را صورتش اینکه

 به ایخانه از بلند چندان نه سنگینِ ۀهمهم نوعی یکباره که وقتی تا است سکوت شدن شکسته

 نه، حصور،م اند،آدم از پر هاخانه شدم متوجه. گرفتمی پر و بال زیر مرا شاید که رسید گوش
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 و هاایپنجره پشت ها،کرکره وجود با کنم، نگاه هاپنجره به که برداشتم قدم عقب به وقتی. دانمنمی

 کرده غرقه را بولوار که تأللویی از نور آن اینکه با. اندروشن هااتاق بیشتر که ببینم توانستم ها،مَلمَل

 کند فکر باشد نداشته قبلی تصور یا شناسدن را آنجا کسی اگر که نبود طوری بود شده اثرکم بود

 فکر. شدمی خاموش ترس سرِ از احتماال  هاییسکوت با بلکه نبود، ممتد صدا آن. اندخوابیده همه

. بودم راهم در دوباره ناگهان اما. کنم مراقبت و سرپناه درخواست صبح تا و بزنم را در زنگ کردم

 تابان هایگل از انبوهی که دیدم. رفتممی ریسهدل خیالیبی از آرام، ضعف و غَش یک در کم،کم و

 گل ها،خانه مقابل مسیر طول در. شوندمی محو روشن هایرنگ از درخشانی آبشار در آرامآرام

 صورتی، سبز، زرد، رُو، باال هایپنجره و لوالدار هایپنجره ها،نبش و هامیدان آرامِآرام دادن

 از قبل سر، آخرِ بعد. کردم ستایشش اختیاربی و کرد جذبم ها،ایرهپنج پشت و هاپرده متناسب

. بودم جماعت بین صورتم، روی بعد افتد،می گاو که طورهمان هایم،زانو روی اول بیافتم، کهآن

 دستش به دوباره تا بود نخواهد دیگر بدهم دست از را هُشیاری وقتی ندادم، دست از را هُشیاری

 شده من به باید که لُطفی نکنند، لگدم بودند مراقب اگرچه نکردند، اعتنایی من به هاآن. بیاورم

 افتاده آرام، و تاریک سراسر بود، خوب برایم. بودم آمده بیرون خاطرش به که بود چیزی این باشد،

 از ترخسته بالفاصله، اما. باشد بوده دمسپیده اگر رسیدم، دمسپیده خاکستریِ تهِ به ها،آدم پای در

 پراکنده جماعت شد، برگردانده خود جای به کامال  واقعیت بگردم، مناسب ۀکلم دنبال به آنکه

 ُکشنده خالی فضای یک به بدانم تا کنم بلند زمین از را سرم نداشتم نیازی و برگشت نور شدند،

 اس،احسبی کمدست یا صمیمی، سنگ تخته این روی بمان، جاهمین گفتم،. امبرگشته قبل مثل

 سرباالیی در و بودم شده بلند دوباره اما. باش صبح منتظر نکن، باز را هایتچشم. بکش دراز

. بینوا پیرِ برینِ  یا بریم نبود، انتظارم در رحمتی. نبود من راه که بودم برگشته راهی به بولوار امتداد

 بیهوده را امیدمبی یهاچشم اما. غربی شمال به بروم، غرب به باید من است، شرق در دریا گفتم،

 با را، هاستاره امشده غرق آن در که نوری ازآنجاکه. بگردم هاخرس دنبال تا گرفتم آسمان به رو

 . آورممی یاد به را هاابر کند،می محو داشتم، شک که باشند، آنجا اینکه فرض
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 زبان از نویسنده خود سطتو که. گرفته صورت زیر کتاب در آن انگلیسی متن از داستان این ۀترجم

 : است شده برگردانده انگلیسی به فرانسه

STORIES and TEXT FOR NOTHING ، by Samuel Beckett ، GROVE PRESS ، 

NEW YORK ، ١۰۹۱،  

  

  

 سرباز، شاعر،(: ١۵۵٢-١۹۳۱)( Teodore-Agrippa de Aubigné) دوبینیه اگریپا – تئودور .١

 ۀجبه در شانزدهم قرن ۀسالسی مذهبی جنگهای در که بود فرانسوی نگار تاریخ و مبلّغ

 توجه مورد بسیار شاهکارش عنوان به( ١۹١۹) «تراژیک» او حماسی ۀمنظوم. جنگید هاپروتستان

 . است گرفته قرار

 ترینقدیمی که شده ذکر مشخصات با باستانی معماری نوعی ؛(cyclopean) سایکلوپیِن .٢

 هاسایکلوپ فقط که داشتند باور یونانیان. شده یافت یونان مسینِ باستانی شهر در آن ۀنمون

(cyclopes( )یونان اساطیر در چشمیک هایغول )ۀنوشت به. دهند تکان را هابرج این توانندمی 

 سایکلوپین شهر بانیان و هابرج این مُبدع را هاسایکلوپ ارسطو( pliny) پلینی طبیعی تاریخ

 . دانستمی

۳. centaur [قنطورس یا :]اسب نیم انسان نیم خیالی موجودی یونان دراساطیر . 

۴. Stützenwechsel :با هاییصحن به اشاره که کلیسایی معماری در اصطالحی 

 . است رومی کلیسای نمایسرشت که دارد متناوب هایمنحنی و چهارگوش هایستون

(: ١١۱۱-١٢۳۱( )Walther von der vogelweideه )واید فُوگِل دِر فُون تروال .۵

 حالت با او از معروفی تصویر. آلمان وسطای قرون غنایی شاعر ترینمشهور تر،وال به معروف

 .است موجود ماخولیا و مراقبه در غرق نشستن از خاصی


