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در   ۱در شهر بُن ۱۹47برونو التور  در سال  درآمد مترجم:پیش

ای از تجار شراب به دنیا آمد ولی به فرانسه در خانواده2کُت دور  

ی فلسفه و ی فعالیت خانوادگی، به تحصیل در رشتهجای ادامه

ای شناسی روی آورد. به ساحل عاج رفت تا مطالعهسپس مردم

محلی را به انجام برساند. در ادامه تحقیقات خود را بر روی کار 

شناسانه چگونگی ی جامعهدانشمندان متمرکز کرد تا از دیدگاه

شبکه دفاع  –ی عامل شان را بررسی کند. او از نظریهروش تحقیق

را بسط داده که به دیدگاهی « غیربشری » مفهوم کار بر کرده و 

 شود. خاص از اکولوژی سیاسی منتهی می

ی موسسه مطالعات سیاسی پاریس برونو التور استاد برجسته 

(Sciences Po  است. او هم ) کنسرواتور  ملی  هنرها و  چنین در

ی عالی معادن به تدریس پرداخته است. وی مشاغل و مدرسه

                                                           
1Beaune  
2Côte d’Or  
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« زندگی آزمایشگاه»توان به ی آثار بسیاری است که از مینویسنده

« گاه مدرن نبودیمما هیچ»(، ۱۹8۹« )علم در عمل»(، ۱۹7۹)

کجا  »(، 20۱5« )در برابر گایا»(، 200۱« )امید پاندورا»(، ۱۹۹۱)

( اشاره 20۱7« )یابی کرد؟فرود آییم : چگونه در سیاست جهت

 کرد. 

ی حصر  خانگی هایی درباره، درسکجایم من؟»آخرین اثر او 

ی حصر است که در آن نویسنده به تجربه «مخصوص  زمینیان

این سوال را  پردازد وگیری ویروس کرونا میخانگی ناشی از همه

خانگی ما را دچار مسخ کرده و کند که چگونه حصر مطرح می

که سرانجام درک کنیم در آیا این وضعیت شانسی نیست برای این

کند تا از نو به کنیم؟ برونو التور از ما دعوت میکجا زندگی می

مان مان، و نیز تمامی بازنمودها و طرز تفکرهایدهیتمام  سازمان
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 کنار یکدیگر زیستن در»به بیاندیشیم تا آنچه را تبیین کنیم که واقعاً 

 دهد. معنا می« روی زمین

 ی دانشگاهی و مصاحبهی برونو التور و نظراتش چند مقالهدرباره

و فیلسوف  کتابی از این نویسندهاما  ،به فارسی موجود است

 فرانسوی به فارسی ترجمه نشده است. 
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غیرممکن است دوباره 

، بشویمگذشته  مانند

، «به سبک قدیم»انسانی 

 ،گرِگورمسخ » زیرا

«. هستمسخ ما نیز 

قهرمانِ کتابِ  سرنوشتِ

به سوسک  هکافکا ک

یکی از  ،شدتبدیل 

است.  ،«من کجایم؟»ی اثر جدید برونو التور، کنندههای هدایتسرنخ

دان علم و یکی دنیای جدید ماست. کتابِ این فلسفه سوسَریدنیای 

دهند، ترین محققان علوم انسانیِ که همواره به او ارجاع میاز معروف

بهترین روش »است.  حکایت یا « حکایتی فلسفی»به نقل از خود او 

با  تغییر قواعد طبیعی  انس به خانگی برای تبدیل آزمون دردآور حصر
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«. استکرده به ما تحمیل آن را ن که نظامِ جدید آب و هواییجها

را به شکلی دیگر  دارد تا این آزمون جهانیبرونو التور ما را برآن می

درگیر خود جسم و روح ما را که هنوز و همچنان، ببینیم، آزمونی 

ی او، تغییر است. به گفته بخشِتسریع گویی. این ویروس کرده است

ای دیگر، به شیوه لیکن کردی خود خانهبه زندگی در  هر کس شروع»

، معتدل تعبیری اپیش رو که ب در مواجهه با حصر عمومیِ بایدپس 

بر روی زمین ، به شکلی دیگر شانامیممی« بحران اکولوژیک»

شود به ما یادآور می« زمینیان مخصوصِ »آموزشی  این کتابِ« زیست.

 تقدیرِ این ی به دیگری. نتیجه تهابسوهایی یکی : سازمان که چه هستیم

زمینیان خود را مانند سرنشینان یک قایق »جهانی این است که  مشترکِ

از . ، و از سویی دیگر رهادر بندیم کنیمبینند. از یک سو حس میمی

«. کشیم، از سویی دیگر نفس میایمبه تنگی نفس دچار شدهسویی 
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توانیم همچون نویسنده از خود بپرسیم آیا پس از خواندن کتاب، می

      )سرانجام( در بدوِ معنا گرفتن نیست.« 1ایسیاره معرفت» اصطالح 

                                       اور لی مارسیرو

 

  

                                                           
1La conscience planétaire   

 بشر به همان شکل که عضوی از یک ملت،گوید ای است که میای نظریهمعرفت سیاره  

 ی زمین نیز است. استان، بخش، جزیره، شهر یا روستا است، عضو سیاره
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  محصور  انسان   شدن  مسخ

ی حصر  هایی درباره، درسکجایم من؟»هایی از کتاب  گزیده

 «خانگی مخصوص  زمینیان

 

 موریانه شدن

ان قهرم چونهممختلفی برای شروع وجود دارد. برای مثال، های شیوه

 ،مالدرا می یشهاآید و چشممی خودبه هوشی پس از بییک رمان که 

که به واقع دانستن این «؟یمکجامن» :  کردو حیران زمزمه  هراسان

چنین   خانگیِحصرِآسان نیست، به خصوص پس از  انسان کجاست

ماسک پا به خیابان  ای پوشیده پشتِبا چهره کههنگامیطوالنی، 

 بیند. ذارد و فقط نگاه گریزان رهگذران معدودی را میگمی
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این است که  کندهراسانش میچه آن، ند، نهکچه ناامیدش میآن

 شده کامل ماه قرص دیشب از – بنگردبه ماه کرده روع شست امدتی

 ،کنداش هنوز مشاهدهد توانمی که بوده چیزی تنها ماه گویی تو –

آنکه حس ناخوشایندی به سراغش بیاید. خورشید؟ لذت بردن از بی

افتد. می ش زمینممکن نیست چون بالفاصله به یاد گرمایِ  آن گرمای

شان از فکر خشکیدن یا نابودی دهد؟شان میهایی که باد تکاندرخت

د خوخوشایند با احساسی ناافتد. حتی ره هول به جانش میزیر تیزی اَ

دانید که می»بارد: داند که از ابرها به زمین میریزش آبی می را مسئول

ی مشاهده لذت بردن از« !فراخواهد گرفت آبیرا کم جازودی همهبه

ما مسئول هر یک از این  -کنید یک منظره؟ فکرش را هم نمی

کند تان میزدهزاری طالیی شگفتها هستیم، و اگر هنوز گندمآلودگی

ها به دلیلی سیاست شقایقاید که برای این است که فراموش کرده

ها جا که امپرسیونیستاند؛ آنرفتهی اروپا از بینکشاورزی اتحادیه

کردند، شما قادر نیستید به جز تأثیر ر سریعِ زیبایی را نقاشی میتکثی
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یزرع کرده چیز دیگری لمرا مشترک کشاورزی که روستاها  سیاستِ

تواند می او تنها با نگریستن به ماه است که قطعاببینید... نه، 

هایش. آن و هاله قرصِ، نگریستن به فروبنشاندهایش را نگرانی

داند؛ این تنها مسئول چیزی نمی هیچ عنوان بهکم خودش را دست

تو  این چنینش اتابش گرست که برایش باقی مانده است. انمایشی

، به خاطر بدین خاطر است که سرانجام ،دهدمی قرارتحت تأثیر را 

تر با نگریستن به دانی. همانطور که پیشگناه میخود را بی حرکتش،

وجدانی ها، مناظر عذابو کوه ها، رودهاها، درختها، دریاچهدشت

زد ترین حرکتی که از تو سر میشد و به کوچکدر تو برانگیخته نمی

 تر، چندان دور نبود. اندیشیدی. پیشنمی

 محصور دیروز، محصور فردا.

 .کَج این سو و آن سو برودباید بیاموزد کَج« پیکری غولحشره»
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استانِ قهرمان دبر که  کنممیرا احساس  درد و عذابیبه هنگام بیداری، 

. در شدن خرچنگبه تعبیری  یا به سوسکبدل  : رفتمسخِ کافکا 

شود که دیگر قادر نخواهد با این وحشت مواجه میظرفِ یک روز 

ن همچون گذشته بیدار شود و سر کار برود ؛ خود را زیر تخت پنها

وابش خشنود، رئیسش در اتاقرا میوالدینش و  کند؛ صدای خواهرمی

تواند از جایش ؛ دیگر نمیقفلش کرده استکوبد که او با درایت را می

پاها و  باید از نو یاد بگیردبلند شود؛ پشتش مانند فوالد محکم است؛ 

اندک متوجه اندکهایش را کنترل کند که به هرسو درحرکتند؛ لچنگا

ی شود؛ قد و قوارهیش نمیهای حرفشود که کسی دیگر متوجهمی

شده « پیکرای غولحشره»کند تبدیل به می حسبدنش عوض شده؛ 

 است. 

آورم هنوز به یاد میشده بودم. واقعی تو گویی من نیز دچار مسخی 

ر بروم و بدنم گتر، قادر بودم، معصومانه از جایی به جای دیکه، پیش

ه زحمت پشت سرم کنم  که به ببرم. اکنون، حس میاهمررا با خود 
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کشم که مرا از خریدن بلیط کربن را میخط درازی از مونوکسید

هایم را ی حرکتو از این پس همه کندمنع میهواپیما و پرواز کردن 

جا که از ترس اینکه باعث ذوب شدن کند، تا آنبا مشکل مواجه می

کنم کلیدهای های طبیعی دوردست شوم، به زحمت جرأت مییخچال

اوضاع از این هم  2020ی ولی از ژانویهکلیدم را فشار بدهم. صفحه

)مدام این را  اممقابلبدتر شده است چرا که، عالوه بر تمام اینها، به 

های که قطره کنممی پخش را ذراتیکنند( ابری از برایم تکرار می

ها های بسیار ریزی را در ریهویروس بسیار کوچک موجود در آن

شان هایم را بکشند، توی تختد که قادرند همسایهنکنمی منتشر

سر  د. پشتِناشباع کناز بیمار بدحال ها را شان کند و بیمارستانخفه

 روزروزبهانگار باید یاد بگیرم کوهی از نتایج چون پیش رو، 

 اجتماعی یتر را به دنبال بکشم. اگر تالش کنم فاصلهدهشتناک

در این ماسک جراحی نفس بکشم،  شده را حفظ کنم و به سختیتعیین

که بخواهد سبد خریدم ، چون به محض اینگردمی اول برهطباید به نق
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به قهوه  خواهد شد: این فنجانِ افزونرا پر کنم، حس ناخوشایند 

، این تیشرت کودکی بنگالدشی کندلطمه وارد میاستوایی  هایزمین

ز خوردنش لذت دارد؛ از استیک آبداری که ارا در فالکت نگه می

شود که بحران آب و هوا را حجم زیادی متان ساطع میبردم می

نالم و به زده از این مسخ، می. در نتیجه، وحشتبخشدسرعت می

پیچم. آیا سرانجام از این کابوس بیدار خواهم شد؟ همان آدم خود می

انسانی به سبکِ قدیم! ، در حرکت؟ درستکارسابق خواهم شد؟ آزاد، 

هفته؛ نه برای همیشه، چنین چیزی  قبول، ولی تنها برای چندمحصور 

را آرزو  گرگوآر سامسا وحشتناک خواهد بود. چه کسی عاقبتِ

مردن به حالت خشکیده در کمد، و تسکین خاطری شدن کند؟ می

 .والدینشبرای 

آید که از مسخ به درستی صورت گرفته و به نظر نمی ،با وجود این

. محصور دیروز، برگردیم عقبدوباره به کابوس بیدار شویم و 

و آن  کَج این سوباید بیاموزد کَج« پیکری غولحشره»محصور فردا. 
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ی برخورد کند )شاید خانوادهها و والدینش سو برود، با همسایه

دست و  هایشاخکبا سامسا نیز تغییر شکل بدهند؟(، همگی 

اعضایِ زشان، سرشان، ردِ ویروس و گا، خط آلودگی پشتپاگیرشان

 کند، صدای دهشتناکورق میترق و تشان همگی بدنِ مصنوعی

جایی « : ولی من کجایم؟» زنند.های فوالدیی که به هم ضربه میچهبال

. چگونه ای دیگر ای دیگر، شخصی دیگر، عضو جامعهدیگر، در زمانه

  –عادت کرد؟ مثل همیشه،  با کورکال کورمال رفتن  توان به آنمی

 دیگر چگونه ممکن است؟ طور

ست شروعِ خوبی ،: به سوسک بدل شدنبود فهمیدهدرست کافکا 

ها رهبندی باشم. حشبرای اینکه بیاموزم کجایم و امروز قادر به جمع

ها هنوز ها و موریانهاند، ولی مورچهجا در معرض انقراضهمه

کند، یمما را به کجا هدایت  عاینجایند. برای فهمیدن اینکه این موضو

 ؟آغاز نکنم مبدأی نقطه ازچرا 
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های شان با قارچی زندگی تعاونیی و نحوههای قارچی موریانهدرباره

چیزی که آسان  -های مشهورترمیتومیس –متخصصِ هضمِ چوب 

شده برپا های وسیعی از خاک جویدهاست این است که آنها النه

ی هوا برقرار است. پراگی از خاک تهویه شان نوعیکنند که داخلمی

ی چند روز از دستگاه رس که در آن هر جزئی از غذا به فاصله

کند. موریانه محصور شده، این حتی گوارش هر موریانه عبور می

گاه بیرون او هیچ الزم به ذکر نیست کهاست،  خانگی مدلی از حصر

ی موریانه را با  آب دهان النهموریانه است که ! فقط این رودنمی

برود، ولی به « به همه جا»تواند سازد. در نتیجه، میکلوخ به کلوخ می

. موریانه خود را در وسعت دهدکمی دورتر به اش را شرط اینکه النه

محیط درون  چرخد که همای میکند، درون النهاش مخفی میالنه

؛ بسط یافتهای به گونه شابیرون؛ جسم برای داشتنِ روشیاست و هم 

 یهپوستثانوی، عالوه بر اولی، « اسکلتِ خارجی»گویند دانشمندان می

 . شهایاجزاء و دست و پا و مفصل یعنی ،اشبیرونی سختِ
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کجا آنکه بگویند بی د کنند،وبه فر مجبورما را عادالنه نیست که 

 خطر فرود آییم.توانیم بیمی

را برای همان معنا را نخواهد داشت اگر آن  «کافکائی»صفت 

 از جنس رُس خشکگونه در دنیایی زندان غذاییی تنهای بیموریانه

 اشدب گرگور سامساییی کنندهتوصیف یا اگر آنبه کار ببرم ای و قهوه

هضم را اش ی خاکیبسیار خوشنود است که خانه امر در نهایتکه 

صدها میلیون  شده در دهانِ جویده هایبه لطفِ چوبو آن  کرده

باعث تشکیل مایعی مداوم  شانکه غذای وطنخویشاوند و هم

  است.  هچند مولکول برداشتدر حین عبور  شود که از رویشمی

های بسیار پس از مسخ - «مسخ»معروف  این مسخِ جدیدی از داستانِ 

پیکر نخواهد کس غولخواهد بود. لیکن دیگر به نظر هیچ  – دیگر

کس گذر نخواهد کرد که او را مثِل ی هیچبود؛ دیگر به اندیشه
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شاید باید احساسات دیگری را ی بابا سامسا بکشد. سوسکی به شیوه

 همانطوربدهم،  ، از تعجب، شادی یا نفرت فریاد سربه او نسبت بدهم

باید گرگور » اند. ولیکن به دالیلی دیگر: که برای سیزیف چنین کرده

 «سامسایِ خوشبخت را تصور کرد...

را  کسیوحشت  شدگی-شدگی، این موریانه-این حشره

به خود راهی طر دادن ااطمینان خکه دیگر برای  فرونخواهدنشاند

ست که ترین موجودیندارد جز نگریستن به ماه چرا که ماه نزدیک

هایش قرار گرفته است. آخِر، اگر با دیدن نگرانیی در خارج از دامنه

ها ن پروانهی، باد، باران، خشکسالی، دریا، رودها )و به طور یقهادرخت

برای این است شوی و زنبورها( دچار چنین احساس ناخوشایندی می

گناهکار را میرت خود ضدانی. آری، در بطن خودت را مسئول می که

کنند؛ زیرا که آنها را نابود میای زه نکردهمباردانی زیرا با کسانی می

ای؛ مسیر شده، و با آنها همایراه دادهات آنها را با زرنگی به زندگی

ای، ، تو آنها را بلعیدهریاکار، توی نیزو خُب این امر واقعیت دارد: تو 
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ی ای، النهات را با آنها ساختهای؛ خانهای، دچار مسخ کردهتغییر داده

ات را. ولی منشأ ات را، شهرت را، پراگِ سیمانی و سنگیایموریانه

، چیز دیگر برایت بیگانه نیستاین حس ناخوشایند چیست؟ هیچ

هایت وارد دیگر تنها نیستی؛ به آرامی چند مولکول از آنچه به روده

کنی، آن هم پس از اینکه از متابولیسم صدها اند را هضم میشده

تو اند. وطن و رقیب گذر کردهپیمان، همهممیلیارد خویشاوند دیگر، 

توانی به هر ات نیستی گرگور، بلکه میخواب قدیمیدیگر در اتاق

؟ زیر زمین پنهان کنیکجا خواستی بروی. پس چرا از شرم خود را 

 ای؛ به پیش برو؛ به ما بیاموز!تو گریخته

 یپوسته، هایتآروارههایت، دورریزهایت، ، با مفصلهایتشاخکبا 

و برعکس این  موجودی بشری بشوی! سرانجامسخت بدنت شاید 

زده به در اتاقت ها که مضطرب و وحشتت هستند، هماناوالدین

 تبدیلکه به غیر بشر  ،کوفتند و حتی خواهر شجاعت، گرتهمی

اند؟ این آنها هستند که را قبول نکرده خود شدنِ-اند. چون حشرهشده
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اند و آنهایند که دچار مسخ شده. نه توباید احساس ناخوشی کنند، 

 داستانِ ما شان کرده؟ تبدیل« هیوال»به  پاندمیبحران آب و هوا و 

 . ایستاده روی شش پای پرزدارش، گرگورخواندیم واژگونهکافکا را 

واند به ما بیاموزد چگونه از تمستقیم راه خواهد رفت و میسرانجام 

 خارج شویم. خانگی حصر 

ی از پریشان او به دورماه پایین آمده؛ مان،  شروع صحبتاز موقعِ

گذشته. به نظر  نسبت بهای متفاوت توست؛ غریب ولی به شیوه

 نشده؟ برطرفرسد متقاعد شده باشی؟ احساس ناخوشی هنوز نمی

تر از بیمار. اطمینان خاطر پیدا کنی تا هایم کافی نبوداستدالل رآخِ

ق شوی؟ بخواهی همان آدم سااز این مسخ بیزاری؟ می ؟یهست پیش

هستیم،  بدیهای حق داری. حتی اگر حشره شده باشیم، هنوز حشره

ایم ردهکه درش را قفل ک ی، در اتاققادر نیستیم راه خیلی دوری برویم

 محبوسیم. 
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عادالنه نیست که کند. دچار تشنج می مرا« بازگشت به زمین»ی قضیه

خطر توانیم بیآنکه بگویند کجا میبی ،فرود بیاییم مان کنندمجبور

نگویند تبدیل به چه خواهیم شد، با چه کسی احساس  فرود آییم.

ترک کردن  . از مضراتِخیلی تند رفتمخویشاوندی خواهیم کرد. 

در محلی که  اسپیمحل سقوط است، دیگر قادر نیستم با کمک جی

 تِ توانم  بپرم. ولی این از بخکنم، دیگر نمی یابیمکانهستم را آن 

آغاز و نقطۀ مبدأ ست  از جایی که هستیم، نیز است : کافی موافقم

دنبال کنیم و ببینیم ما را  مرغزاردر  را فرود سعی کنیم نخستین باند

نیازی به تعجیل نیست، هنوز اندکی زمان برای یافتن رساند. به کجا می

 زیبای و بلندِ بمباقی مانده است. امر مسلم، من صدای  سکنیمحلِ 

نوع  یخطاب به تمامبا اطمینان  ، صدایی کهامخود را از دست داده

گفت؛ همانند صدای گرگور که به گوشِ والدینش سخن می بشر

به صدای خطر شبیه شدن نیز در رسید، سخنانِ شیوای من نمی

شدگی این است. ولی آنچه حائز ؛ تمام عیبِ حشرهاندشکم قاروقور
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ست که در شبِ ا اهمیت است به گوش دیگران رساندنِ صدای آنهایی

به  کورمالکورمال زنند،که خود را از دور صدا میدر حالی مهتاببی

گرد  نداها. شاید هموطنان دیگر موفق شوند و دور این روندپیش می

 هم آیند. 

 

 

 کافی وسیع قدر به  مکانی با این حالمحصور در 

 شودبیدار میاز خواب ی کسی است که صبح که درباره« کجایم من؟»

، در عصرانِ منهمحشره شده است. احتماالً همچون نیمی از  بیندمی

یابم: ای بسط یافته میی موریانهاز این رو، من خود را درون النه . شهر

های های تهویه، شریانهای ارتباطی، سیستمدستگاهی از دیوارها، راه

شان تا بسیار دورتر، زیر روستاها های کابلی که انشعاباتغذایی، شبکه

ها به آنها کمک موریانه انضباطکه  شکلترش یافته است. به همان سگ
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حتی با فواصل  ای چوبیترین ستونِ خانهکند تا به داخل محکممی

گونه تعبیر کرد که من همیشه توان اینمیزیاد رخنه کنند. در شهر، 

این دیوار را دوباره  :کم برای بخش کوچکیدست - هستم« امدر خانه»

ام، سهواً آپارتمان ام، این میز را از کشوری خارجی آوردهرنگ کرده

اینها چند . امخانه را پرداخت کردهام، اجارهام را غرق آب کردهههمسای

اضافه شده، به  1لوتتین آهکیست که مدام به محیط ه ردپای ناچیز

ردها، به خط و خطوط، به غنای یک محل. اگر محیط را در نظر 

؛ اگر از آن را ساختهیابم که هر سنگ شهرنشینی را می به ازایبگیرم، 

شان ردی در سنگی آغاز کنم، به ازای هر کدام از اعمالشهرنشینان 

ی بزرگ این لکه –اند به جا گذاشتهشان پیدا خواهم کرد که پشت سر

هر روی دیوار، بیست سال بعد، از آن من است، این دیوارنویسی نیز. 

، دانندروح میبیو افتاده پاپیشآن را  دیگران است ودرون قاب  آنچه

 است.  یک اثربرای من، به هر حال، تقریباً 

                                                           
1 Lutétien انگلییس هب)Lutetian) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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نانش به هم ی موریانه : محل سکونت و ساکشهر بسان النه

 .اندپیوسته

 

اکنانش به هم موریانه است : محل سکونت و س یهشهر هم مانند الن

؛ شهر اند : تعریف کردن یکی، تعریف کردن آن دیگران استپیوسته

زمانی که فوت شهر ساکنان  انگار، اسکلت خارجیِ ساکنانش است

، شوندمثالً وقتی در گورستان به خاک سپرده می، پوسندمیکنند یا می

. یک شهرنشین گذارندشان را پشت سر خود باقی میمحل سکونت

پس کجایم »گیری در صدفش است. در شهرش بسانِ خرچنگِ گوشه

همین که برهان صدفم.  به لطفِو تا حدودی،  به خاطرِ، درون« من؟

توانم مایحتاجم را بدون آسانسوری باال ببرم که امکان چنین کاری نمی

است « دارایِ آسانسور»ای پس شهرنشین حشرهدهد. را به من می
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 دوباره؟ «دارای تار»ی گوییم حشرهطور که به عنکبوت میهمان

ت شپآالت را شنیده باشند. ت صدای ماشینسبایمی هاصاحبخانه

و  هامصنوعی؛ پشتِ این عضو، باز صاحبخانه عضوی مستأجر

جان آالت و همین طور الی آخر. محیط بیمسئولین نگهداری از ماشین

ست. شهرنشینی کامالً عریان یکی بخشندو مردمانی که به آن جان می

ی بدون النه، عنکبوتی بدون تار یا مردی هندی که اموریانهبیشتر از 

ای ی موریانهاش را نابود کرده باشند، موجودیت ندارد. النهجنگل

های شیک در زمان ای گل و خاک است، مانند محلهبدون موریانه، کپه

های باشکوهی باطل از مقابل ساختمانو وقتی عاطل  حصرخانگی

 در آنها نیست که به آنها جان بخشد. ایسکنهکنیم که عبور می

اش بیگانه های وجودیکامالً با صورت شهر اگر برای یک شهرنشین

که واقعاً در روبرو شوم  با چیزی آنکه توانم پیش از نیست، آیا می

، در 1؟ امسال تابستان، در ورکورکمی از بحث دور شوم ،باشد بیرون

                                                           
1Vercors  
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ن به ما نشان داده بود که باالی این رافیاداغ، دوستی ج1مونگران وِ پایِ

سازی محوطه ست؛مرجانیپرتگاهِ باشکوه به طور کامل گورستانی 

 آنها و مابقی از ساکنانش خالی شدهقبل  اهاز مدت که عظیم دیگری

یش ا، فرستاوج گرفته، له شده، دفن شده و بعد اندتلنبار شدهروی هم 

که سنگ  با را بوجود آوردهزی آهکییافته، معلق شده و این ارگونیک 

درخشید. این بینِ او میهای ظریفش زیر ذرهکریستالآن سپید با 

» شود نامید که معنای آن میمی« بیوکالستیک»های آهکی را سنگ

بحث وقتی از  ،از این رو«. ی بقایایِ جاندارانبوجود آمده از همه

به این بیوکالستیک( قدر )وای چی شهری ی موریانهالنهی درباره

در گذشته از وسط  یخچالی طبیعی زنم کهگریز میی ورکور دره

گونه گسست ، هیچشمار آن را تراشیده استگورستانی از جاندارانِ بی

و عدم پیوستگی در میان نیست. برای همین خودم را کمی آزادتر 

                                                           
1Grand Veymont  
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 خیز بروم. دروار به هرچه دورتر سینهتوانم خرچنگمی کنم؛حس می

 اتاقم دیگر با کلید قفل نیست.

نه الوری، هر صد متر، در مسیر پیادهبا صعود به سوی گران وِمون، 

که  ردکخورد و به من خاطر نشان میبه چشم می یعظیم یمورچه

د ها نیز زندگی شهریِ پرجنب و جوشی دارند. گرگور بایاین مورچه

خود را با  اششدهتقطیع بعد از اینکه جسم، تنهایی کمتری حس کند

 مجموع عناصرِ یابد، شهری که می نواهم  از جنس سنگپراگِ 

ه بکه  را در خود دارد هاییاقیانوسی از صدف طنینِاش کریستال شده

رها کند؛  اش راخانوادهتواند در نتیجه حاال میاند. هم برخورد کرده

ی هزدهای فلک، درون بدنهایی در زنجیرهمچون هیئت آنها

ود خدر خانه  افتاده وگیر سبک قدیم خود زندگی به   در، شانانسانی

 مانند.محبوس می

ای بین بیگانهبودن همچون زمانی که گرگور در اتاق خوابش بود، از 

؛ دیوار نازک و قفلی برای محبوس کردن بودرنج  درخویشان خود 
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نیز شد. از این پس  دیوار گذر. وقتی حشره شد، کردفایت میاو ک

ست ا یو قلوه سنگرس اش برای او بسان کلوخ خواب و خانهاتاق

آوردشان و دیگر حرکاتش را محدود باال میبلعدشان و سپس که می

آنکه کسی او را تواند برای تفریح بیرون برود بیکنند. حاال مینمی

به هایش، کلیساهایش، قصرهایش؟ شهر پراگ، پل. دست بیاندازد

تر، تر و نیز قدیمیبزرگ اندکیهای کلوخی، النه همان مقدارِ

هموطنانش  کِ، هر چیز مصنوعی و ساخته شده که از فَترزدهرسوب

تر شدگی را برایم قابل تحمل-که شاید حشرهآنچه . بوجود آمده باشند

ر بخواهد کرد این است که با رفتن از شهر به روستا خود را در برا

 به همان اندازه که های آهکیبینم، کوهای دیگری میهالنه موریانه

فعالیت طوالنی و فوت و فن  ند؛ترقدیمی و تربزرگ اند،مصنوعی

. محصور به است شان کردهترزدهرسوبشمار مهندسی حیوانات بی

 دوباره و کندمی خارج خانگی انگیزی خود را از حصرشکل اعجاب

 آورد. به دست می بیشتریآزادی حرکت 
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