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  ادگار آلن پو: نويسنده
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  قلب افشاگر

  

 من كر نمي كنيدف واقعا  كهولي شما. بوده و هستمراست است كه من شخصي بسيار عصبي 

شنوايي من خارق العاده . ببينم و بشنومواضح تر و دقيق تر از ديگران  مي توانم منديوانه ام؟ 

 اين دنيا و هر چيزي توي بهشت و همين تويمي توانم همه چيز را بشنوم، هر چيزي . است

 چه دقت و يوانه باشم؟ ببينيد كه بهمكن است من دبنابراين، م.. اي زيادي از جهنمطور چيزه

  .آرامش خاطري داستانم را تعريف مي كنم

اتفاق اين  خطور كرد اما زماني كه منمي توانم توضيح بدهم اولين بار چطور اين ايده به مغز

. خشمگين نبودم. دليلي براي انجامش نداشتم.  نتوانستم فراموشش كنم، به هيچ وجهافتاد

تصور . نمي خواستمهم پولش را . شده بوداو هرگز باعث آزار من ن. پيرمرد را دوست داشتم

هر بار كه .  آبي و مات يك كركس را داشتاو چشم هاي!  بله! مي كنم چشم هايش بود

تصميم گرفتم كار پيرمرد بنابراين . چشمم بهشان مي افتاد خون در رگ هايم منجمد مي شد

  .را بسازم و از شر آن چشم ها براي هميشه خالص شوم

ببينيد به چه . ولي ديوانه كه باهوش از آب در نمي آيد. ي كنيد من ديوانه اممي دانم كه فكر م

و هرشب در ! تمام روزهاي آن هفته با پيرمرد مهربان بودم!  زيركي نقشه ام را جور كردم

چراغ . گذاشتممي اول چراغ را تو . باز مي كردم اتاقش را بي صدا حدود نيمه شب در

بعد آهسته، بسيار آهسته، سرم را از چارچوب در .  داد بود و هيچ نوري پس نميخاموش

يك ديوانه مي تواند به اين دقت كارش . اين كار شش دقيقه طول مي كشيد. داخل مي بردم

نور . زماني كه سرم را مي بردم توي اتاق، چراغ را با احتياط روشن مي كردم! را پيش ببرد؟

 چشم ها بسته بودند بنابراين نمي توانستم اما. ضعيفي روي چشم هاي كركس مانندش مي افتاد

  .منزجرم مي كردمي بينيد كه؟ از مردك متنفر نبودم؛ اين چشم هايش بود كه . كارم را بكنم

احساس آرامش و قدرت مي . در شب هشتم بادقت بيشتري شروع كردم به باز كردن در

وضع خنده !  نداشتروحش هم خبر من آن جا بودم، در اتاقش را باز مي كردم و او. كردم

تخت خوابش نيم خيز  درشايد در همان لحظه او صدايم را شنيد چرا كه ناگهان . داري بود
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مي دانستم كه باز شدن در را نمي بيند بنابراين در را بي صدا و آهسته . بي حركت ماندم.شد

  .هل دادم

فاصله مردك از بال.  صدايي بلند شد دست هايم لرزيد ومي كردمچراغ را روشن داشتم وقتي 

  كي آن جاست؟: بستر بلند شد و فرياد زد

او هم روي تخت گوش هايش را . يك ساعتي بدون حركت همان جا نشستم. چيزي نگفتم

صداي . صدايي كه من مي شناختم. بعد صداي خفه اي از مردك بلند شد. تيز كرده بود

بارها، در دل .  بودمچون خود باعثشاين صدا را مي شناختم .  وحشت از مرگ؛وحشت بود

. بي صدا خنديدم. دلم براي پيرمرد سوخت.. شب، زماني كه تمام دنيا به خواب فرو رفته بود

. مي دانستم كه با اولين صدا از خواب پريده است و وحشتش مدام بيشتر و بيشتر مي شود

ت مرا بيند نه نه  مي توانس.  و سايه اش مردك را احاطه كرده بودمرگ، پا به اتاقش گذاشته

  . كه سر من داخل اتاق استاحساس كند تبشنود ولي مي توانس

. نگاهش كردم. نور ضعيفي روي چشم هايش افتاد. فتيله ي چراغ را كمي باال كشيدم

ح مي توانستم چشم هاي موحش، آبي و رنگ پريده اي كه خونم را وبه وض. گين شدممخش

  .. چشم هايشفقط. نه صورتش را مي ديدم نه بدنش را.  ببينمدر رگ منجمد مي كرد

صداي . اين صدا را مي شناختم. استكه شنوايي ام خارق العاده گفته بودم . بعد صدايي شنيدم

. مي شد بله هر دقيقه بلندتر و بلندتر. داشت تندتر و بلندتر مي شد. تپش قلب پيرمرد بود

 يكي از همسايه ها صداي تپش قلب مردك را ناگهان ترس ديگري به جانم افتاد؛ ممكن بود

  !اجل پيرمرد رسيده بود! بشنود

مردك فرياد كشيد؛ ولي فقط يك مرتبه . فتيله ي چراغ را كامال باال كشيدم و پريدم توي اتاق

  . وسط اتاق وتخت سنگين را رويش انداختمپرتش كردم چون

 و چند  دستم را روي قلبش گذاشتم.سپس قطع شدو براي چند دقيقه قلبش به تپيدن ادامه داد 

  .از شر چشم هايش خالص شده بودم. مرده بود. اشتمدقيقه نگه د

كه به چه حيله نظرتان عوض مي شود وقتي بگويم . شايد هنوز فكر مي كنيد كه من ديوانه ام

سرش را جدا كردم و به ترتيب دست ها و . اول تكه تكه اش كردم. اي جسد را پنهان كردم
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بعد . بعد سه تا از تخته هاي كف چوبي اتاق را بلند كردم و جسد را زيرشان پنهان كردم.. پاها

 نمي – حتي او –حاال چشم هيچ انساني . هم با دقت تخته ها را سرجايشان محكم كردم

  .هيچ مدركي نبود حتي يك قطره خون. توانست متوجه چيز مشكوكي بشود

. تقه اي به در خورد. بود و هوا هنوز تاريك بودوقتي كارم را تمام كردم، ساعت چهار صبح 

سه نفر پاسبان داخل . با متانت در را باز كردم. مي دانستم كه دليلي براي ترسيدن وجود ندارد

  .ز همسايه ها فرياد بلندي را شنيده و پليس را خبر كرده بوديكي ا. شدند

 دادم كه اين من بودم كه  توضيح.به پاسبان ها خوشامد گفتم و دعوت كردم كه داخل شوند

 داشت به سفر رفته ت و  پيرمردي كه اينجا سكونه بودمفرياد كشيدكابوس ديده و در خواب 

بعد بردمشان به اتاق پيرمرد و خرت و پرت .  در اختيارشان گذاشتمتفتيش براي خانه را. است

بنشينند و نفسي چند صندلي را توي اتاق جا دادم و دعوت كردم كه . هايش را نشانشان دادم

  .با خونسردي صندلي خودم را در جايي قرار دادم كه جسد را پنهان كرده بودم. تازه كنند

ه چيز ماز لحن صحبت كردن من مي توانستند ببيند كه ه.  به نظر مي رسيدندراضي پاسبان ها

. چانه ي شان گرم شده بود و وراجي مي كردند ولي من بي حوصله شده بودم. مرتب است

مي خواستم بروند و زحمت .  دردي به سراغم آمده بود و صدايي در گوشم زنگ مي زدسر

صداي زنگ بلند تر و واضح تر مي . را كم كنند ولي همچنان به حرافي ادامه مي دادند

  !صدا از توي گوش هايم نبود.. نه.شد

چه . شداما صدا هم بلند مي . رنگ از صورتم پريد و شروع كردم به بلند بلند حرف زدن

غلطي بايد مي كردم؟ صدا، صداي ريز و گنگي بود، مثل صداي تيك تاك ساعتي كه در 

 ي لعنتي اچرا پاسبان هچرا؟ .  شدترصدا هم بلند.  كردمترصدايم را بلند. كتان پيچيده باشندش

صندلي را . خون خونم را مي خورد.  بلند شدم و اتاق را گز كردمگورشان را گم نمي كنند؟

بلند تر از هر صدايي كه مي . ولي صدا باز هم بلندتر شد.  و وسط اتاق پرت كردمبرداشتم

ممكن بود كه اين . پاسبان ها همچنان به وراجي كردن و لبخند زدن ادامه مي دادند. شنيدم

فقط وانمود مي كردند كه صدا را . صداي وحشتناك را نشنيده باشند؟ نه نه آن ها شنيده اند
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. منزجر شدماز صورت هاي متبسم شان ! م كه همه چيز دستگيرشان شدهمطمئن! نشنيده اند

  ..، بلندتربلندتر. بعد صدا باز هم بلندتر شد. احساس كردم كه اگر فرياد نزنم درجا مي ميرم

تخته هاي كف اتاق را ! من كشتمش! وانمود نكنيد كه نمي شنويد! دست برداريد: فرياد زدم

  !استخودش اين صداي تپش قلب لعنتي !.. نجااينجا و اي! اينجا! بلند كنيد
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