
 سمیون ِ تو

 A Transatlantic Love Affair: Letters to Nelson Algren, The New Press نگاهی به کتاب:

 

ادامه  1964آغاز شد و تا نوامبر  1947( از فوریه Nelson Algrenنامه نگاری سیمون دو بوار و نلسون آلگرن )

شیکاگو. در طول این هجده سال ده بار با هم دیدار سیمون در پاریس است و جاهای دیگر جهان و نلسون در . شتدا

ون تنها چند نامه نوشته و یا کارت کریسمس از مکردند و حدود یازده ماهی با هم زیستند. گاهی سالی گذشته که سی

دو بوار در پرالشز پاریس و در  درگذشت و سیمون پنج سال بعد. 1981نلسون دریافت کرده است. نلسون به سال 

 از نلسون گرفته بود، به انگشت.  1947می  10ی نقره که در  حلقهبا پل سارتر به خاک سپرده شد. ور ژان گ

   ، شیکاگو1950سیمون دو بوار، سال  

ای  تر توجه به پدیده ی عاشقانه دو تن نیست، بلکه بیش ی تجربه ، تنها دربارهآتالنتیک ماجرای عاشقانه ترانسکتاب 

هایی کم نیستند: آن سکستون، سیلویا پالث، دوریس لسینگ،  دهد. چنین کتاب است که مرد و زن را به هم پیوند می

 نگاری مایاکوفسکی و لیلی بریک.  های آنیس نین و هنری میلر و نامه نامه

به های دو بوار  ماجرای رمانس میان سیمون دو بوار و نلسون آلگرن را تنها از سوی نامه ،وعه نامهباری؛ این مجم

ها را در اختیار  است که نامه دو بوار ی سیمون ها سیلوی له بون دو بوار، دخترخوانده ی نامه دهد. گردآورنده دست می

شان را بزنند، اما موفق نشده است، جز گاهی  رفدارد و در درآمد نوشته است که کوشیده تا هر دو طرف ماجرا ح

کند و اهل فکر و خیال و شک  بینیم که زیاد گله می های مادر. آلگرن را آدمی می ای به آلگرن از درون نامه اشاره

نزدیک بسیار زمینی و جدی -ی دور ی ظرافت تخیل سیون دو بوار نیست. در رابطه است، کسی که چندان شایسته

 های سیمون دو بوار: تنها چند نمونه است از عنوان نامه ها این است.

My beloved crocodile – My own local pretty man – Darling dearest beloved man -  My 

darling own beast. 

 نامد: او را چنین می 1947سیمون دو بوار پس از نخستین روزهای دیدارشان در سال 

My beloved friend and lover, my one-week and forever husband. 

ی  کند تجربه وحشت نکند یا جدی نیست و یا احساس میمردی که از سرعت چنین تمنای عاشقانه از سوی معشوقه 

ین ی سیمون دو بوار گذشته است اما شیرینی ا گذراند. شصت سال از بازی عاشقانه خواهی از سر می شیرین و دل

به چشم خواننده آدم کند،  ور است. روزی که آلگرن از دو بوار درخواست ازدواج میآ و شادی بازی برای خواننده نو

 ی خود واقعیت بکند. آید که جرات کرده است عشق را قربانی چیزی روزمره به اندازه خل و چلی می

 بینی. شابلونی قابل پیش

، جذابیتی که سرچشمه from the wrong side of the tracksای آغاز کرده با مردی  زنی فرهیخته که رابطه

اش به  کند با آلگرن در نامیدن زود خواننده را آشنا میها تضاد. دخترخوانده در درآمد  گیرد از تفاوت فریبنده و ده می

 ی مادرخوانده با نوشتن: خور است اندکی از رفتار ماجراجویانه عنوان "مته" یا "مرد بیگانه". دل

[Algren] needed to be taught everything, to have everything explained, to be initiated. 



  خیلی معرفی بشود. سیمون دو بوار نوشته است:در هر صورت الزم نیست  این امریکایی

I have loved you for the lave you gave me, and for the great new sexual longing and 

happiness you had aroused in me 

ساله است  39ی فرانسوی  است )معشوقه ون دو بوار را به نخستین ارگاسم رساندهاین امریکایی سیم روایت است که هم

 کند(. هاست با سارتر زندگی می و سال

البته گرفته است. از سیمون دو بوار ( Art Shayدر این مجموعه چنیدن عکس هم هست که دوست آلگرن آرت شای )

هایی که شای از سیمون دو بوار عریان با کفش پاشنه بلند و در حال مرتب کردن موهاش در برابر آینه گرفته  عکس

تر کرده  ی بلند که بارها برای الگرن عریان های تراشیده های جسور و مغرور و آگاه به ساق حالتدر کتاب نیامده است. 

زنی که انگار متوجه پیرامون نیست و مردی که بی گمان نزدیک جاست. رسیدن به رویا.  است. خلوت در همین

 ش. فکر به سیمون دو بوار و آلگرن هم شادی آور است. شود به می

جای خالی آن را احساس  اما ها ی نامه ای نیامده است. خواننده صفحه 576ای از آلگرن در این مجموعه  هیچ نامه

ش حضور  در زندگی 1964تا  1947ش به شخصیت نلسون الگرن که از ها کند. سیمون دو بوار در نامه نگاری نمی

 12کند. مثل نامه جمعه شب،  ای اوقات خواننده را تلخ می دار داده است. گاهی پانوشت صفحه دارد شکل زنده و جان

 کند که: جا ختم می و این Nelson, my heart is full of you :1950می 

I just wanted 300 dollars to buy some scotch. 

ی محبوب راه دور را در نظر بیاورد.  نویسنده اینخواهد  های پرشور مدام می چه زنی! خواننده به زمان خواندن نامه

اش وارد شوی. اتاق کارش را شرح  توانی به جهان دهد که می ش، کار و سفرهاش را چنان شرح می زندگی روزانه

خواری رفته است، و غیبت  چه کسی به نوش خواند، با یی که خوانده و میها ابدهد در پاریس و بیرون آن، کت می

 ی دوستان و آشنایان:  درباره

Genet came to Menton yesterday with his last dark-haired beautiful lover. 

چانه زدن با ناشر نویسد چه زمانی سرما خورده یا غمگین است و یا  کند و حتا می از خبرهای جدی در فرانسه یاد می

این   هاش هست، با اشاره به استعداد غریب ادبی ی چاپ کارهای آلگرن. سارتر هم همیشه در نامه فرانسوی درباره

نویسد  نویسد. حتا به آلگرن می ادعا می هاش ساده و بی ش و کتاب ، مردهای زندگی ی خودش . دربارهروشنفکر غریب

 گذارد. سارتر قرار میگونه خودش با دخترهای جوان برای  چه

رود به درون داستان آلگرن و دو بوار، تا شکل دادن به زن و مردی  ها را خواند. خیال می توان بی تفاوت این نامه نمی

ی  ی هدیه کوشی حلقه که واقعیت نیافته. می اما رویایی زندگی پرتالش و حاصل ،ی اصیلنعاشق. آن هم زنی قوی با جا

 ی سیمون دو بوار. گذاشته است تا دل پیروز شود. ری در انگشتان مردهآلگرن را پیش چشم بیاو

ی مردها استثنا شده است.  آلگرن چیزی در این زن باهوش با زیبایی و عشق تهدیدگر بیدار کرده است. او از میان همه

دو بوار نیز همین را  ی ش. دختر خوانده سیمون به او نیاز دارد و از این رو جایی ثابت به او بخشیده است در زندگی

خواهد، همسری و بعد فرزندی. وقتی دو بوار  ای می نوشته است. آلگرن گیج است از این رابطه. او در رویاش خانه

گیرد از آلگرن خلع  نویسد، پاسخ می پس از یک ماه زندگی با آلگرن در امریکا از دوستی ِ خوب می 1951در اکتبر 

 .It’s not friendship. I could never give you less than loveسالح شده که: 

های  چه میان دو بوار و آلگرن روی داده تا سال مشکل است، اما آنها  ها درست مثل رویاها و خاطره ایدهشکل دادن به 

 اند:  بس تاثیرگذار و انگیزانندهاند.  های عاشقانه ها و رمان ی بسیاری داستان ها چشمه سال باقی خواهد ماند. این نامه

Good night, my beloved one, my friend and lover. We were so happy, we shall be so 

happy. I love you so much, my local youth, my crocodile, my own, Nelson. 

 کند این است: تر به معشوق وابسته می چه دو بوار را بیش آن

… writing to you is like kissing you. It is something physical….  

 اند.  ترین واقعیت ها برای زنی چون سیمون دو بوار مهم این واژه

 


