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پا ،    18  زییدر طول  فرانسه   یجنوب  اتیاز وال  یکه در سفر  یدر حالـــ 

مسمی ک  رمیگذشتم،  چند  به    وانه یدهمان    ایدوسانت  سونمی  یلومتریمرا 

خصوصخانه جایی  یی  پار  رساند؛  در  از    یادیز  هایزیچ  سیکه  آن  درباره 

سر نزده    یمکان  نیآنجا که تا به حال به چن  ازبودم.    ده یام شندوستان پزشک

مغتنم را  فرصت  میبودم،  آن  از  که  تر  بروددانستم  دستم  از  دهم  ؛ اجازه 

)آقا  نیبنابرا خود  سفر  هم  قبل  ییبه  روز  چند  بودم(   که  شده  آشنا  او    با 

  سفر خود را به تعویق بیندازیم چند ساعت    ایساعت    کیکردم که    شنهادیپ

ی اول  وهلهاو مخالفت کرد چرا که در   .میسر بزن ساختمان نیبه ا  کیو از نزد

کرد. با این حال به من  ها وحشت میداشت، و در ثانی از دیدن دیوانه  عجله

نمی که  در  گفت  همین کنجکاو  یارضاخواهم  به  و  کنم  ایجاد  ی شما خللی 

دهم و شما چند ساعت و یا نهایت یک  جهت گفت که من به راهم ادامه می

 ی فظهمانطور که او با من خداحاتوانید خودتان را به من برسانید.  روز بعد می

امی به  است    ن یکرد،  ممکن  که  افتادم  خانه فکر  دیوانه  آن  به  ورود    برای 

در پاسخ    ی وام را با او در میان گذاشتم.  و بنابراین نگرانی  دی ایب  شیپ  یمشکل

د آشنایی نداشته باشید، و  ر میل   ویسوممن گفت که اگر شما با    سؤال  ن یبه ا

ای برای ورود به آنجا در اختیارتان نباشد، ممکن است برای دیدن از  یا نامه

که   چرا  شوید  روبرو  مشکل  با  دنامهآیینآنجا  خصوصهخانهوانهیهای    ی ای 

اما اضافه کرد که چند  .  است  یهای دولتمارستانیهای بنامهتر از آیینسخت

د آشنایی دارد و حاضر شد به من کمک کند و تا رمیل   ویس ومسالی است با  
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تا   کند  همراهی  مرا  خانه  دیوانه  ورود   اینگونهدرب  برای  آنجا  مدیر  به  مرا 

داد  ان به او اجازه نمیوانگیدهر چند که احساسات او در مورد  معرفی کند؛  

 که بتواند قدم در آن ساختمان بگذارد. 

 یفرع  ریمس  کی وارد    ،خارج شدیمکه    یاو تشکر کردم و از جاده اصل  از

که در   ه انبو  یجنگلما را وارد  ساعت    میکه در عرض ن  میاز چمن شد   ده یپوش

ی شهیب  نی میان ا  از.  گم شویمی کوهی قرار داشت کرد و نزدیک بود  دامنه

شد.    انیدوسانت نماسونکه می  میمودیو نمناک حدود دو میل راه پ  کیتار

بود  قلعه بسفوقای  و   اریالعاده،  زمان  گذشت  علت  به  واقع  در  و  فرسوده، 

ظاهر آن موجب برانگیخته شدن هراس و قابل سکونت.    ی به سخت  ی توجهیب

اضطراب در وجود من شد و با نگاهی به اسبم، تا حدودی تصمیم گرفته بودم 

 که برگردم. اما خیلی زود به ضعف خود غلبه کردم و به راهم ادامه دادم.  

متوجه شدم دروازه کمی باز است و  م،  یرفتکه به طرف دروازه می  همانطور

  قم یبه رف  ، آمد  رونی مرد ب  لحظه بعد  ککند. یرا نگاه میمردی از الی آن ما  

شود.    اده یتکان داد و از او خواهش کرد که پ  مانهیشد، دستش را صم   کینزد

از آن  بود،    افهیدرشت اندام و خوش ق  یمرد  اوبود.  د  رمیل   ویسوخود م  نیا

زیادی  ی که داشت تأثیر  وقار و اقتدار خاص  و با  آراسته  یبا رفتار  ها وسنتی 

 گذاشت.  روی آدم می
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دوستم بعد از اینکه مرا معرفی کرد، از تمایل من برای دیدن دیوانه خانه  

د گفت و از ایشان قول گرفت که با تمام وجود در این باره  رمیل   ویس ومبرای  

 به من کمک کنند و سپس رخصت خواست و رفت و من دیگر او را ندیدم.  

 یزیالعاده تم کوچک و فوق  ییرایاق پذاز رفتن او، سرپرست مرا به ات  پس

سا  ییراهنما میان  از  آن،  در  که  سلنشانه  ری کرد  و  ذوق  ها،  کتاب قه،  یهای 

گلدانینقاش موسها،  آالت  و  گل  میقیهای  خودنمایی  وی  آتش    کردند 

یی انویدر کنار پ  یبایز  اریجوان و بس  یزن   .شعله ور بود  یبخار  درون  یمطبوع

ی بود که با وارد شدن من مکث  نیاز بل  ای قطعه  خواندن در حال  و  نشسته بود  

صدای آهسته و رفتار متینی کرد.    ییرایو نزاکت از من پذکرد و از سر ادب  

اش نمایان است؛  در چهره   آثار غم و اندوه داشت. همچنین به نظرم آمد که  

توان گفت رنگ  کمی هم رنگ پریده بود، البته به نظر من چنین بود وگرنه نمی

داشت   تن  به  سوگواری  لباس  بود.  طبیعی  غیر  سصورتش  در  من  ی  نهی و 

 و شگفتی را برانگیخت.  نیتحس  ،احساس احترام، علقه

بر اساس آنچه که به طور   درمیل   ویس وبودم که مؤسسه م  ده یشن  سیپار  در

نامن یتسک  روش»  انهیعام میمی  دهیدهنده«  اداره  همه  -شد  شود  از  ی که 

بودخشونت دور  به  معمول  اتاق  –  های  در  حتی  بیماران  حبس  و  هایشان 

شد  می  ها اجازه داده به اکثر آنهر آزادی زیادی داشتند و  اشدند و به ظنمی

 پرسه بزنند.  ساختمان ی در محوطه سالمهای اشخاص با لباسکه 
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ا  با به  صحبت ها،  برداشت  نیتوجه  به  جوان  هایم  نسبت  خانم  حضور  در 

در   ویا خیر؛    توانستم مطمئن باشم که او عاقل استنمی  رایز؛  محتاط بودم

  ن یمرا به ا   ی شد که تا حد می  دهیدر چشمانش د   ی قرار  یحالت ب   یواقع نوع

اظهاراتم را به موضوعات  ن،  ی بنابرا  .عقل درستی نداردانداخت که او  فکر می

  یا   ندیخوشاهم نا  وانه ید  کی   ی برا  یکردم حتکه فکر می  ییهازیو به چ  یکل

های من کاملً منطقی او به تمامی صحبت محدود کردم.  نیست  انگیز  جانیه

همراه بود، اما  و سلمت    تی حسن نپاسخ داد؛ حتی رفتارش نیز تا حدودی با  

  ه بود به من آموختشیدایی  ی  عه یمابعدالطبیی طوالنی مدتم با مقوالت  آشنا

به چنین چیز  که اعتماد  نباید  در طول  هایی  به همین جهت  و  باشم  داشته 

 مکالمه همان حالت محتاطانه را حفظ کردم.  

تنقلت    ریشراب و سا،  پر از میوه   ینیس  یک  یپوش  کیش  شخدمتیپ  سپس

از آن  آورد بیرون رفتن پیشخدمت، آن   ها صرف نظر کردم وکه من  از   بعد 

 یبعد از اتاق خارج شد و من با نگاه  یکم  ی که در بدو ورود دیدم نیزخانم

  .ستمیخود نگر بانرسان به میزپُ

  ک یام، و  خواهرزاده   در واقع  ،بود  امخانواده   یاز اعضا  یکینه، نه،  "او گفت:  

 ".وقار زن با 
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 ی ولکنم،  واقعاً از اینکه فکر دیگری کردم عذرخواهی می "پاسخ دادم:    من

بدار  دیدانشما می عال  .دیکه چگونه مرا معذور  این مؤسسه   یاداره  شما در 

 - دانیدزبان زد خاص و عام شده است و من فکر کردم که ممکن است، می

خودم هستم که    ن یا  میبهتر بگو  ای -   نیاز نیست بیشتر بگویید  –بله، بله   "

تشکر کنم.   دیکه از خود نشان داد  یشیقابل ستا  اطیاز شما به خاطر احت  دیبا

بار، در   کی از    شیو بشود؛  ای کمتر در مردان جوان پیدا میچنین دوراندیشی

داده    یرو  یاتفاقات ناگوار  اینجامهمانان ما،    ملحظگییو ب  یفکریب ی  جه ینت

من اجازه داشتند    مارانیسابق من در حال اجرا بود و ب  روشکه    یمدت  در  .است

که    ای ملحظه یها پرسه بزنند، اغلب توسط افراد باتاق  نی که به میل خود در ا

  ن یا  ازشدند.  دچار می  یبه جنون خطرناک  ،آمدندبه اینجا می  سرکشی  یبرا

؛  های بیشتر اجرا کنم تر با محرومیتسفت و سخت روش  کی شدمرو مجبور  

مکانی به  دیگر  یک  هیچ  موردو  که  نبودند    هایی  من   دایپ  یدسترستأیید 

 " .نکردند

!  در حال اجرا بود   شما سابق    روشکه    یمدت  در"های او گفتم:  با تکرار حرف

  ی آن درباره   قدردهنده« که من آننی تسک  روش»گوید  پس در واقع دارید می

 "ست؟ یدر کار ن  گرید بودمده یشن

  م ایده یرس  جهینت  ن یکه به ا  شود می  ای اکنون چند هفته"در پاسخ گفت:    او

 " .میکنار بگذار شهی هم یکه آن را برا
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 "کردید!  زده  شگفتعجب! شما مرا "

آه  او روش"گفت:    یبا  به  که  آمد  ضروری  کامًل  ما  نظر  قدیمی  به  های 

همنی تسک  روشخطر  بازگردیم.   مزا  شهیدهنده  و  بود؛  آن    یایوحشتناک 

بود. آقا، من معتقدم که ما    مورد توجه قرار گرفته  واقعی  از حد  شی ب  اریبس

رسد انجام  تلش خود را کردیم. ما هرکاری که به ذهن یک انسان عاقل می

دادیم. متأسفم که نتوانستید کمی زودتر از اینجا دیدن کنید تا خودتان به  

آشنا    روشکنم که شما با جزئیات این  فکر می  کرسی قضاوت بنشینید. اما من

 "اید، اینطور نیست؟بوده 

های دست  هایی که من در مورد آن شنیدم، در واقع شنیده نه در واقع. چیز"

 "چندمی این و آن بوده است.  

داد باید  چه کاری انجام می  یطور کل  به  روشاگر بخواهم بگویم که این    "

کرد. ما هرنوع توهم و خیالی که فکرش سرخوش میرا رام و    مارانیب  بگویم

کردیم؛ ها را تشویق هم میرا بکنید به دیوانگان القا کردیم. در واقع حتی آن

 کسانی مؤثر واقع شدند. ما    بیترت  نی ما به ا  یهای دائم از درمان  یاریو بس

  ها راما این بود که توهم آن  علجراه    .پنداشتندمی  مرغکه خود را    میداشت

گرفتیم و برای مثال به مدت یک هفته فقط غذای مرغ به  واقعیت در نظر می

ای به دنبال  دادیم. با این روش مقداری شن و ذرت نتایج خارق العاده ها میآن

 "داشتند. 
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 "کردید؟ فقط به همین کار بسنده می"

ه" تفر  چیبه  ما  موس  حاتیوجه.  مانند  تمر  ،یقیساده   ناتیرقص، 

را نیز به درمان اضافه    ره یو غ  خوانیهای کتاب  کلس  ،بازیکارتک،  یمناستیژ

گونه  .کردیممی به  بیماران  با  رفتار میما  انگار فقط دچار یک  ای  که  کردیم 

از لفظ  اختلل فیزیکی کوچک شده  ابداً  و  کردیم. استفاده نمی  "دیوانه"اند 

ا مهم  د  نینکته  هر  که  موظف    وانهیبود  دکه    کردیمرا  اعمال    گرانیمراقب 

باشد. اعتماد به فهم و بصیرت یک دیوانه، به دست آوردن جسم و روح اوست.  

به این ترتیب بود که ما توانستیم از شر تعداد زیادی از آن نگهبانان پرخرج 

 "خلص شویم. 

 "کردید؟بد مجازات نمی یهاها را به خاطر کارو آن"

 "ابداً. هیچ مجازاتی در کار نبود. "

 "د؟ یخود را محدود نکرد مارانیشما هرگز ب و"

ناگهان    ای شد،  از افراد دچار بحران می  یبرخ  یماریاوقات ب  یبه ندرت. گاه"

آنشدمی  ن یخشمگ خاطر  همین  به  و  به    هاند  مخف  کیرا  منتقل   یسلول 

را در   هاتحت تأثیر قرار دهد؛ آنرا    گرانید  هاآنتا مبادا اختلل    میکردمی

  توانستیم دوبارهشد و میاوضاع درست میکه    یتا زمان  میداشتآنجا نگه می

روانی، آن  هاآن بیماران حاد  بازگردانیم.  به بخش اصلی  هایی که همیشه را 
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نمی ما  کار  به  هستند  به خشمناک  بیشتر  جهت  همین  به  و  آمدند 

 "شدند. می منتقل یهای عموممارستانیب

 "یعنی برای بهتر شدن؟   –اید درمانی را تغییر داده و حاال این روش "

اما در  خطرات خود را داشت.    یو حت  بیمعا  قبلی  ستمیسدرست است.  "

سرار   در  خوشبختانه  جدید  روش  این  حاضر  فراسنه   دوسانتسونمیحال 

 "گسترده شده است. 

زده می"گفتم:   مرا شگفت  تا  حرف شما  که مطمئن هستم    ن یاکند. چرا 

از کشور وجود    یبخش  چیدر ه  ییدایدرمان ش  یبرا   یگریروش د  چی ه  لحظه

 " .ندارد

 د ی فرا خواهد رس یدوست من، اما زمان یتو هنوز جوان "پاسخ داد:  میزبانم

  نکه یبدون ا  ،یگذرد قضاوت کنمی  ایخودت درباره آنچه در دن  یریبگ  ادیکه  

شا کن  گرانید  عاتی به  چیز  .یاعتماد  میبه  که  نکنید،  هایی  اعتماد  شنوید 

  دوسانتِ سوندر مورد میاید.  هایی که فقط نصف آن را دیده همچنین به چیز

 یاند. اما بعد از شام، وقت ده نادانان شما را گمراه کر  یما مشخص است که برخ

خوشحال خواهم شد که د،  یخلص شد  کاریسوار  یاز خستگ  یبه اندازه کاف

 که   را به شما نشان دهم که خودم و هرکسی  روشیو    کنم  یشما را همراه

است که تاکنون ابداع    روشی  نیرترینظ   یبدهد  شاهد آن بوده است گواهی می

 " . شده 
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 "اختراع خودتان است؟ —از خودتان"پرسیدم: 

حداقل   - باعث افتخار من است که حرف شما را تصدیق کنم  "پاسخ داد:    او

 "ی.تا حد

  شان یصحبت کردم و ا  درمیل   ویسودو ساعت با م  ای  کی من    بیترت   ن یا  به

 را به من نشان داد.   جاآن  های مختلفبخشها و باغ

  یبرا  .دینیرا بب  مارانمیتوانم به شما اجازه دهم بدر حال حاضر نمی"گفت:    او

وجود    ایدهنده تکان  هایزیچها  های حساس همیشه در اینگونه منظره ذهن

براخواهم  و من نمیدارد؛   را  بیایید فعل شام  کنم.    کورشام    ی اشتهای شما 

پس    –  ولوتبخوریم. کمی گوشت گوساله برای شام داریم، با گل کلم و سس  

ی کافی  بعد از آن اعصاب شما به اندازه   –کلوس دووژو    وان یلاز آن هم یک  

 "استوار خواهد شد. 

  راهنمایی کرد سالن بزرگ    ک یمرا به    م بانو میز؛  شد  آمادهساعت شش شام  

 ستیهم رفته ب یرو - ؛ گرد هم جمع شده بودند یادیز اریکه در آن عده بس

ها  های آنکه لباس   ن یبا ا  - بودند    ی مرفهها ظاهراً افرادآن  .نفر  یس  ایو پنج  

رسید بیش از اندازه  لی تا حدودی به نظر میآمد ومجلل می  اریبه نظر من بس

مهمانان خانم    نی متوجه شدم که حداقل دو سوم از ااند.  به خودشان رسیده 

عنوان    به ظاهری پاریسی پسند نداشتند.    وجه  چیها به هاز آن  یو برخ؛  بودند

بس کم  یاری مثال  سنشان  که  زنان  انبوهاز  با  نبود،  سال  هفتاد  از  از   یتر 
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  خودشان را تزئین کرده بودند وشواره  جواهرات مانند انگشتر، دست بند و گ

 ن یهمچن  . به نمایش گذاشته بودند  یآورهای خود را به طرز شرمو بازو   نهیو س

 حداقل   ا ی  -  دوخت خوبی دارندها  از لباس  یتعداد کمتنها  که    متوجه شدم

به اطراف نگاه    یوقت  .بودها  ها متناسب با لباساز آن  یکم  اریتعداد بس  بدن

جالبمی موس  یکردم، دختر  که  پذ  ردمیل   و یرا  اتاق  معرف  ییرا یدر  من    ی به 

و   های پاشنه بلندکفشبا    دامن فنریاز اینکه دیدم    کردم؛ اما  دایکرده بود، پ

به شدت متعجب شدم؛ کلهش آنقدر   ده یپوشی  بروکسل  یتور  فیکله کث  کی

 ی وقتداد.  بزرگ بود که صورتش را به طرز مضحکی کوچک و ریزه جلوه می

هایی لباس عزای مشکی پوشیده بود؛ اما حاال لباس دمیبار او را د نی اول  یبرا

لباس  خلصه  طور  به  دارد.  تن  به  افتاده  مد  از  است  سال  صد  از  بیش  که 

ی  هیاول  دهیبه اکه  شد  و به همین جهت باعث  ها به شدت عجیب بود  مهمان

  رد میل   ویبرگردم و تصور کنم که موس   "دهنده  نی تسک  روش"خود در مورد  

اما بعد از شام از آنجایی که حس نکردم   .دادن من بوده است  بیفر  هب  لیما

آوردم که   ادیبه    خورم این فکر را دور انداختم؛ سپسها غذا میدارم با دیوانه

 ب یعج  یمردمان   یهای جنوباستان  یبه من اطلع داده بودند که اهال  سیدر پار

عقا  بیو غر و  از    .دارند   یاد یزی  کهنه  دیهستند  تن  با چند  گفتگو  از  پس 

 من فوراً و به طور کامل برطرف شد.   ینگران  ، هامهمان
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اما    ،بزرگ بودراحت و    یبه اندازه کاف   دیاگرچه شا  ،یناهار خور  سالم  خود

بدون فرش    آنجا  نداشت. به عنوان مثال کف   وجود  در آن   ییبایز  زیچ  چیه

میبود استفاده  فرش  از  معموالً  فرانسه  در  نپنجره شود.  ؛  پرده    ز یها  بدون 

بودندکرکره ؛  بودند بسته شده  آن  ها  میلهو جلوی  با  پوشیده  ها  آهنی  های 

نمی نظر  به  که  هرچند  بود؛  داشته  شده  پنجره  ده  از  بیش  رسید ساختمان 

 باشد.  

ها بود. از هرچیزی ها بیش از غذاتعداد بشقابشده بود.    دهیچباشکوه  میز  

سیر  هم  را  غول  یک  که  بود  زیاد  آنقدر  گوشت  بود.  شده  پخته  مدل  چند 

کرد. هرگز در طول عمرم چنین زرق و برق و در واقع اسراف و ولخرجی  می

ی چندانی به خرج نرفته بود؛ ها سلیقهاین حال در تزئین غذاندیده بودم. با  

نور به  که  چشمانم  تابش    ملیم های  و  از  متأسفانه  بودند،  کرده  عادت 

میز و در    ی ای بر روهای نقره که با شمعدان  یهای مومکننده انبوه شمعره یخ

ند.  آزرده شدو در واقع هرجا که امکان داشت قرار گرفته بودند    سراسر اتاق

بزرگ، در انتهای    یمیز یخدمتکار فعال در آنجا حضور داشتند؛ و بر رو چند

کمانچه،    ایهفت    ،سالن و  بودند  نشسته  نفر  و طبل  ،نیهشت  در   ترومبون 

ی مختلف  فواصل زمانداد و در  ها واقعاً مرا آزار میدست داشتند. موسیقی آن

به جز    حاضرانی  مهرسید هکردند به نواختن و به نظر میناگهان شروع می

 بردند.  من از این نمایش لذت می
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رسد که جو اینجا کمی عجیب کنم به نظرم میدر مجموع هرطور که فکر می

انواع طرز فکر و انواع آداب  های زیادی با اما در هر حال انسان  –   بودو غریب  

زندگی می  و رسوم دنیا  در  کرده   آن کنند.  مختلف  به  که    ماقدر سفر  ذهنم 

استچیز کرده  عادت  عجیب  بنابراهای  خونسرد  نی؛  راست    یبا  سمت  در 

هایی که اتفاق نسبت به چیزداشتم،    زیادینشستم و چون اشتهای    بانممیز

 افتاد بی تفاوت شدم.  می

و گو در حین غذا خوردم در مورد چیز بود.  گفت  ها طبق خانمهای کلی 

ی حاضران   همهباً یزود متوجه شدم که تقر  یل یحرف زدند. خ  یلی معمول خ

میز؛  اندکرده   لیتحص ذهنش    ایدن   ک یمن    بان و  در  شیرین  و  طنز  حکایات 

رسید خیلی دوست دارد به عنوان مدیر صحبت کند و در  داشت. به نظر می

ی همه حاضران بود.  موضوع مورد علقهی،  وانگیموضوع دکمال تعجب من،  

گفتند، با بیماران روانی ارتباط  که می  ایکننده های سرگرماز داستان  یاریبس

 داشت.  

  ک ی   "فربه و کوچک اندام که در سمت راست من نشسته بود گفت:    ییآقا

واقعاً اینکه چندین بار  دانست؛  می  یبود که خودش را قور  نجا ینفر ا  ک یدفعه  

نیست؟   عجیب  کرده  خطور  مغزش  به  فکری  ندرت    درچنین  به  فرانسه 

نباشد. رفیقمی  دایپ  یمارستانیت انسانی    ک ی ما    کنید که در آن یک قوری 
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جل    اسکاچ و ریکارا با    شبود و مراقب بود هر روز صبح خود  ییایتانیبر  یقور

 "دهد. 

از آن، ما    بعدو    "بود گفت:    نشستهما    یکه درست روبه رو  یقدبلند  مرد

  –   زده بود که االغ است   که به سرش  میرا داشت  یشخص  نجایدر ا  شیپ  یچند

گفته است.  توان گفت که راست میاش میکه البته با تواجه به شرایط ذهنی 

اینکه او را همین اطراف نگه داریم تلش    یبود، و ما برا  یدردسرساز  ماریب

ولی همین موجب  خورد؛  نمی  یزیچ  دارخاربوته  ها جز  مدت  تا زیادی کردیم.  

 "-پراند وو وو وودرمان او شد. بعد از آن دیگر جفتک نمی

نشسته بود، حرفش را قطع    گویندهخانم مسن که در کنار    کی  این لحظهدر  

را    انتیهالطفاً پاشوم اگر درست رفتار کنید!  ممنون می!  دی کوک   یآقا"  :کرد

حاال الزم است که  !  کثیف کردید مرا  دامن  های  ! پارچهیدنگه دار  انخودت   یبرا

ها نیز مطلب  توانند بدون اینکار همه چیز را نشان دهید؟ دوست ما مطمئناً می

ها  شما را درک کنند. واقعاً که شما در ادا در آوردن گوی سبقت را از میمون

 "اید. واقعاً که!  ربوده 

کوک   ویموس داد  دی  از شما  "  : پاسخ  بار  هزاران  کنید!  عفو  ببخشید!  مرا 

  ی د   ویموس  - الپلس    مادمازلنداشتم.    نیمن قصد توهکنم!  عذرخواهی می

 " . کند اگر اجازه دهید شرابش را با شما بنوشدبه خود افتخار میکوک 
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  تشریفات زیادی کرد، دست او را با    م یکوک تعظ  ید  ویموس  این لحظه  در

   .نوشیدالپلس شراب   مادمازلبا همراه سپس و   دیبوس

به    درمیل   ویموس این  "گفت:    من خطاب  از  کمی  بده  اجازه  من،  دوست 

نام دارد برای شما بگذارم. مطمئن باش که   آال منهولتگوشت خوشمزه که  

 "خوشت خواهد آمد. 

تنومند با نهایت ظرأفت و احتیاط یک ظرف    شخدمتیلحظه، سه پ  نیهم  در

کردم شامل کباب  روی میز گذاشتند، ظرفی که ابتدا تصور می بزرگ غذا را  

ا  نانیتر به من اطمقیدق  یبررس   کی حال،    نی با ایک هیوال بود.     ن یداد که 

  شی هازانو  ی که به طور کامل برشته شده و رو  استگوساله کوچک    ک ی  فقط

 دارد.  در دهان   یبیو سگرفته قرار 

آال  من خیلی طرفدار گوشت  م،  یراستش را بگو  ، ممنون، نه"پاسخ دادم:    من

 "نیستم. فکر کنم بهتر است این خرگوش را امتحان کنم.  منهولت

از سینی یکی  که  داشت  قرار  میز  روی  دیگر  متنوع  ها حاوی چند غذای 

نظرم آمد خرگوش معمولی فرانسوی است   به  بود که    غذای   کی   -- چیزی 

 کنم.   هی توانم آن را توصخوشمزه که می اریبس

پیر، بشقاب آقا را عوض کن و یک تکه از این خرگوش "میزبان فریاد زد:  

 "گربه برای ایشان سرو کن.
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 "این چی؟ "گفتم: 

 "این خرگوش گربه. "

نه. فکر کنم کمی ژامبون  "و بعد از کمی فکر کردن گفتم    –  "آهان، ممنون"

 "برای من کافی باشد. 

داند دارد چه  ی مردم این والیت آدم واقعاً نمیدم گفتم که سر سفره با خو

می گربهچیزی  خرگوش  نه  من  آنخورد.  گربه ی  نه  و  خورد  خواهم  را  ها 

 خرگوششان را.  

های مرفه است و در  رسید از آدمیکی از افراد رنگ پریده که به نظر می

همانجایی که تمام شده بود باز  یک متری میز نشسته بود سر صحبت را از  

و بعد، و بعد بین این همه چیز عجیب، ما یک بیماری داشتیم، خیلی  "کرد:  

کرد پنیر است و یک بار چاقویی به دوستانش داد و از  وقت پیش، که فکر می

 "ها خواست که یک برش کوچک از وسط پایش را امتحان کنند. آن

ها.  . بدون شک یکی از اون درجه یکاون واقعاً یه احمق بود"گفت:    دیگری 

نمی همهالبته  که  کسی  با  را  او  میتوان  خوب  ما  کرد.  ی  مقایسه  شناسیم 

کرد بطری شامپاین است و همیشه منظورم همان مردی است که گمان می

آن درب  پریدن  بیرون  و  الکلی  مشروبات  گاز  فیش  فیش  در  صدای  را  ها 

انگشت کردم، کاملً بی ادبانه،  ه فکر میدر اینجا گوینده همانطور ک  "آورد.می
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و سپس آن    ی چپش گذاشتگونه  داخل دهانش کرد و زیرشست راستش را  

های الکلی ی بطریرا با فشار بیرون آورد تا اینگونه صدای پریدن چوب پنبه 

دندان بین  را  زبانش  ماهرانه  حرکتی  با  سپس  آورد؛  در  و  را  گذاشت  هایش 

ها را تقلید کرد؛ این کار او چند دقیقه طول  نیصدای فیش فیش گاز نوشید

  ند یچندان خوشا  در میل   ویسوم  ی رفتار برا  ن یکه ا  دم یمن به وضوح دکشید و  

  س ی مرد کوچک الغر با کله گ  کیصحبت را  اما ایشان چیزی نگفت و  نبود.  

 بزرگ از سر گرفت.  

گفت:   را  "او  خودش  بود.  احمق  خیلی  آدم  یک  نوبت  او  از    قورباغه بعد 

او   دیتوانستقورباغه بود. کاش می  هیشبتا حدودی هم  که اتفاقاً    پنداشتمی

دیدید که چقدر  باید می  "  –   داداز این لحظه مرا مخاطب قرار    –   "آقا  ببینیدرا  

دیدید  نبود، ولی اگر او را می  قورباغهزد. آقا، درست است که او  طبیعی قور می

یک    –  نت جهان بود  ن یبهتربود! قوورررر قوورررر!    قورباغهگفتید ای کاش  می

  کیپس از خوردن    -- گذاشتهای خود را روی میز میقور بی نقص؛ و آرنج

 قورباغهو چشمانش را عین یک    کردمی  و دهانش را باز  --شراب    وانیدو ل  ای

داشت.  دیدید شما را به تحسین وا میکرد؛ آقا واقعاً اگر او را میباز و بست می

" 

 " .مطمئناً همینطور است" :گفتم
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  ی اتکه  کردبود که فکر می  لردیگ  ی پتبعد از او هم  "گفت:    گرینفر د   کی

و  اشاره  انگشت  توانست خودش را بین  است و از اینکه نمی  یدنیجو  یتنباکو

 "نگه دارد واقعاً ناراحت بود.   شست خود

و از   نابغه منحصر به فرد بود  کیبود، که در واقع    ریژول دزول  بعد از اوو  "

شد و همیشه آویزان آشپز میشد.    وانهیکدوتنبل است د  کیفکر که او    نیا

از انجامش امتناع    تیکه آشپز با عصبان  یکار  -گفت با من کلوچه بپز  به او می

 "شد! ی خوبی میکنم کلوچهفکر میکرد. می

 نگاه کردم.  درمیل  ویسوبه م یو با کنجکاو "! چقدر جالب" :گفتم

  —هو! هو! هو!  --هی! هی! هی!  --هه! هه! هه!  --ها!  ها!  ها!  "آن آقا گفت:  

است.   یدوست ما آدم شوخ طبعشد. رفیق نباید تعجب کنید. واقعاً خوب می

 ". جدی بگیردهای او را حرف  د یآدم نبا

گفت:    گرید  یکی حاضران  گراند    "از  لو  بوفون  سپس   ت یشخص  -و 

او به خاطر عشق دیوانه شده بود و فکر   .از راه رسید  یگر یی دالعاده خارق 

یمی دارد.  سر  دو  ا  یککرد  سسر  نیاز  نیز بود؛    سرونیها سر  دیگرش  سر 

و از دهان بود  دموستن    شتا دهان  یشانیپ  یاز باالترکیبی از دو شخصیت بود،  

توانست که اشتباه کرده باشد؛ اما می ستین  محال  . بود  لرد بروگام  اشنهتا چا

با فصاحت و بلغت بود؛ علقه    یمرد  رایکند که حق با اوست؛ ز  شما را متقاعد
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  ی کند. برا   یخودداردادن    شیتوانست از نما داشت و نمی  یبه سخنور  ی دیشد

 "-و -  -و  دیپرمیز شام می یرو نگونهیمثال، ا

 یدستش را روگوینده نشسته بود،    کینزد  که  از دوستان  یکی   نجایا  در

ناگهان از سخن    و اوای در گوشش زمزمه کرد  و چند کلمه  او گذاشتی  شانه

 خود نشست.  یصندل  یو رو ستادیگفتن باز ا 

فرفره بود.   بوالردنفر بعدی  "  : گفت  زمزمه کرده بود  در گوش او  که  یدوست

ام چرا که او متقاعد شده بود یک فرفره است. اگر او  من به او لقب فرفره داده 

شدید. برخی چرخد از خنده منفجر میخودش میدیدی که چطور دور  را می

آره اینطوری   –چرخید. این شکلی  مواقع برای یک ساعت روی نوک پایش می

–" 

در این لحظه دوستی که چند لحظه پیش او حرفش را قطع کرده بود، دقیقاً  

 همان کار را با او کرد.  

او صحبت   موسیو بلردی که شما از  "زد:    ادیبلند فر   یمسن با صدا   یبانو

؛ واقعاً چه  احمق  اریبس  وانهید  کیحالت    نیدر بهترکنید یک دیوانه بود،  می

فرفره  آدم  حال  به  تا  است.  کسی  مسخره  است؟  دیده  که ای  طور  همان 

  م یعقل سل  اما  ،کمی بوالهوس بودتری بود.  فرد معقول  سیمادام ژو  دیدانمی

پس از   .بردبا او را داشتند لذت می ییکه افتخار آشنا یداشت و از همه کسان

مدتی، به طور کامًل تصادفی، ناگهان متوجه شد که یک خروس است؛ اما با  
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او هر    .هم خوشگل بود  یلیخ داد؛  ای از خود نشان میاین حال رفتار شایسته

  --   قوقو  یقوقولکرد به خواندن؛  و شروع می  دیمالرا به هم می  شی هابال  روز

 "! قوقوقوقو قوقو یقوقول -- قوقو یقوقول  -- قوقو یقوقول --  قوقو یقوقول

خواهش    ،سیخانم ژو  "میزبان با جدیت زیاد حرف او را قطع کرد و گفت:  

کنم که درست رفتار کنید! یا مثل یک خانم متشخص رفتار کنید یا اگر  می

 "کنید از اینجا بروید.  توانید خودتان را کنترل نمی

)  آن که خانم  خانم  از مطلبی  دیوانه گفت،    سیژوبعد  مورد آن  از  در  من 

با  دنیشن را  او  ژو  اینکه میزبان  متعجب    اریبسکند  خطاب می   سینام خانم 

 . دیرسشرمنده به نظر می  اریسرزنش بس  ن یسرخ شد و از ا  بناگوشتا    شدم(

 نگفت.  چیزی چیانداخت و در جواب ه نییسرش را پا

همانی    ابیدختر ز  ن یا  .شروع به صحبت کرد  بود  جوانتر  که   یگریاما خانم د 

   .بود که در بدو ورود دیدم

فر ژو"زد:    ادیاو  مادام  بود!    کی  وسیاوه،  ی احمق  خانم  نظرم  به   یوژناما 

و به طرز   بایز  اریخانم جوان بس  کی  اوعقل درست و حسابی داشت.    سالسفت

دانست و دوست طرز لباس پوشیدن عرفی را زشت می  متواضع بود که  افراطی

او   که  کاری  لباس.  با  نه  و  بپوشاند  برهنگی  با  را  خودش  همیشه  که  داشت 

انجام می اینگونه  است.  آسانی  واقعاً چیز  داشت  و سپس    --- شود  دوست 

 "–و پس از آن  --فلن   -- فلن    --چنین 
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دست نگه دارید.    سالسفتنه خانم! خانم  "م فریاد زدند:  همه ناگهان با ه

کنید!    --کنید؟  دارید چکار می اندازه  –همینقدر کافی است!    –صبر  ی  به 

و چند نفر   "کافی است! کافی است!  –شود!  کافی دیدیم که چگونه انجام می

هایشان برخاستند تا جلوی برهنه شدن  کنان از روی صندلی   جست و خیز

های بلند که از جایی  را بگیرند و این مسأله با یک سری فریاد سالسفتخانم 

 رسید ختم پیدا کرد.  از ساختمان به گوش می

بیشتر قرار گرفته بود؛ اما    هاادیفر  ن یواقع اعصابم به شدت تحت تأثیر ا  در

ندیده بودم    امیهرگز در زندگ  .دمی کسانی که آنجا بودند ناراحت شبرای بقیه

  ها ی آنهمههای عاقل این چنین بترسند و رنگ از رُخسارشان بپرد.  که آدم

های خود فرو شبیه اجساد رنگ پریده شده بودند و در حالی که در صندلی 

دوباره    صدادادند.  و به تکرار صدا گوش می  دندیلرزبا وحشت میرفته بودند، 

سپس برای بار سوم بسیار بلندتر به  و    --تر  کی بلندتر و به ظاهر نزد  -- آمد  

که سر و    نیمحض ا  بهگوش رسید ولی برای بار چهارم صدا به شدت کم شد. 

ی افرادی که در آنجا حاضر بودند دوباره به خود آمدند و  همه  ،تمام شدصدا  

به خودم    شده بود اع بهتر  خیلی سریع به سرزندگی قبل شدند. حاال که اوض

 شوم.   ایرا جو یآشفتگ نیتا علت ااجازه دادم 

و واقعاً    م یاعادت کرده   هازیچ  ن یما به اچیزی نیست.  "گفت:    درمیل   ویسوم

آن اهمبه  گاهوانهی د  .میدهنمی  یچندان  تیها  چند  از  هر  زوزه   یها  هم  با 
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زند؛ عین  او فریاد میکند، دیگری هم به تقلید از  یکی که شروع میکشند؛  می

دهند. البته برخی مواقع این  ها هنگام شب انجام میکاری که گهگاهی سگ

ها توانسته است از اتاق  ی آن است که حداقل یکی از آندهنده ها نشانفریاد

خود فرار کند و البته جایی برای نگرانی نیست و همه چیز تحت کنترل است.  

" 

 "ساختمان بستری هستند؟ چند نفر در این "

 " .کنیمبیمار مراقبت میده  از هم رفته  یحال حاضر ما رو در"

 "فکر کنم بیشتر زن باشند، نه؟ "

   "ها مرد هستند و در واقع مردانی نیرومند و قوی. ی آنهمه  – اوه، نه "

 "کردم تعداد دیوانگان زن بیشتر است. جالب است! من همیشه فکر می"

نه هم  نیا   معموالً  " اما  ب  شی پ  یمدت  .شهیطور است،  و هفت   ستیحدود 

اواخر،    ن یتعداد، هجده نفر زن بودند؛ اما ا  نی؛ و از ابستری بودند  نجایا  ماریب

 "کرده است.  رییتغ یلیاوضاع خد، ینیبهمانطور که می

جفتک پراند حرف او را قطع کرد و گفت:   مادمازل الپلسآقایی که به پای  

 "کرده است.  رییتغ اریبس دینیبهمانطور که می -- بله "

  ار یبس  دینیبهمانطور که می  --بله    "ی حاضران با هم گفتند:  به یکباره همه

 "کرده است.  رییتغ



26 
 

  "کافی است! زبانتان را نگه دارید!  "  :گفت  دی شد  تیمن با عصبان  بانمیز

؛ جو آنجا  سکوت کردند  قهیدق  ک یبه    ک ینزد  یبرا   حاضرانپس از آن تمام  

خانم از  یکی  اما  شد.  قبرستان  موسیو  مثل  از  کامل  طور  به  اینکه  برای  ها، 

ه باشد زبانش را بیرون آورد، و باید بگویم واقعاً زبان درازی  اطاعت کرد  ردمیل 

 داشت.   داشت، و با انگشتان هر دو دست زبانش را گرفت و نگه

  نیو ا"خم شدم و با زمزمه خطاب به او گفتم:    درمیل   ویموسسمت  به    من

همین بانویی که چند لحظه پیش صحبت کردند و صدای قوقولی   ،گرامیخانم  

نه؟ درست می  –قوقو در آوردند   ایشان که خطری  بی خطر هستند،  گویم، 

 "ندارند؟ 

پرید:   دهانش  از  ناگهان  تعجب  با  خطر!  "او  منظورت چی  --  چی بی   ،

 "ست؟ یچ

خب، کمی از رفتار ایشان تحت تأثیر قرار گرفتم. "سرم را خاراندم و گفتم:  

می ندارند؟  خطری  ایشان  که  است  این  نظر  منظورم  به  عقلی  نظر  از  دانید 

 "رسد که شاید کمی مشکل داشته باشند. منظورم از خطر این بود. می

  ، خاص من  یمیدوست قداین خانم،  اید؟  خدای من! چه فکری با خود کرده "

و    بیعج  یاو کم  البتهی خود من عاقل و سالم است.  به اندازه   ،سیمادام ژو

  ش یکم و ب  --ی زنان مسن  همه  --   هارزنیهمه پ  ،دیداناما می -  است  بیغر

 "هستند!  بیو غر بیعج
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  ان یها و آقاخانم  ن یا  هیبق  – پرسیدم    نانیاطم  ی برا  -- من    –  اًمطمئن"گفتم:  

 "-چ

ها  ی آنهمه"  :د حرف مرا قطع کرد و با نگاهی به حاضران گفترمیل   ویموس

  "  .خوب من اریبس ارانیدوستان و دستدوستان من هستند؛ 

 "ها؟ حتی زنان؟ همه؟  ی آنچی! همه" :دمیپرس

پرستاران    نیها بهترآنم؛  یکار کن  میتوانبدون زنان اصلً نمی  بله،"گفت:    او

هستند؛   دارندجهان  را  خودشان  رسم  و  تأثراه  درخشانشان  چشمان    ر ی ؛ 

 "مار.  چشمانبه   هیشب  یزیچ ،دی دانمی  -؛ دارد یزیانگشگفت

کنند؟ نمی رفتار بی و غر بیعج یها کمآنبله، بله! ولی به نظرتان "گفتم: 

 "د؟ یکنفکر نمی نطوری شما ا  -هستند، نه؟  بیو غر بیعج یها کم آن -

های صاف  کنید؟ ما آدمچرا اینطور فکر می-عجیب است!  -عجیب است!  "

و از    --کنیم  می  خواهددلمان می  یهر کار  --و صادقی هستیم که در جنوب  

 "–بریم میلذت  گرید هایزیو همه چ یزندگ

   "بله بله. "گفتم: 

 "زیادی قوی بود، نه؟  کلوس دووژوشاید این "



28 
 

بله بله. اما سؤالی دارم جناب میلرد، اگر درست متوجه شده باشم  "گفتم: 

جای   به  که  گفتید  کار »تسکین  روششما  به  را  سیستمی  معروف،  دهنده« 

 "تر است، نه؟ اید که بسیار سختگیرانهگرفته 

مان  درکردن الزم است؛ اما در هر حال    محصوربه هر حال  وجه.    چیبه ه  "

است تا    ترقابل قبول  اریبس  ماران یب  یبرا   --   ی استمنظورم درمان پزشک  --

 " .گری د هایکار

 "از اختراعات خودتان است؟  یک ی دیجد روشو "

که قطعاً   تار است  های دکترنه کاملً. بخشی از این سیستم مربوط به کار"

افتخار بگویم که بخش  توانم با  اید؛ همچنین میشما در مورد ایشان شنیده 

است    پروفسور فِدِرها و نظریات این سیستم مبتی بر نظرات  دیگری از ایده 

 "که اگر اشتباه نکنم شما مطمئناً افتخار آشنایی با ایشان را دارید. 

کشم که اعتراف کنم ولی من تا به حال  راستش خجالت می"دادم:    جواب

 "ام. نام هیچ یک از این آقایان را نشنیده 

را باال برد و گفت:   شیهاو دست  دیاش را عقب کشی ناگهان صندل  میزبانم

اشتباه شنیدم نه؟ شما که نگفتید تا به حال نام این دو دانشمند من!    یخدا  "

 "ام؟ معروف را نشنیده 
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خود اعتراف کنم.    یمجبورم به نادان راستش درست شنیدید. "پاسخ دادم:  

های آن دو بزرگوار به دنبال نوشته  درنگی بمن با فروتنی کامل    وجود  نیبا ا

  -- شما واقعاً    ،درمیل   ویسومخواهم رفت و مطالبشان را مطالعه خواهم کرد.  

 "! د یمرا از خودم شرمنده کرد --واقعاً  --اعتراف کنم  دیبا

 بود.   تیواقع  نیا و

مهربان  او گفت:    یبا  دادن دستم  فشار  نگو دوست جوان  چیزی    گرید"با 

 "به من ملحق شو.  سائوترن وانیل ک یحاال با  -خوبم 

شدند.   مشغول  نیز  حاضران  نوشیدن.  به  کردیم  میشروع    -- زدند  گپ 

تکرار هزاران    --  دندیخندمی  --کردند  می  یشوخ را  پرت  و  چرت  حرف 

از آن طرف موسیقی   --  آوردندهای عجیب و غریبی در میصدا  --  کردندمی

  --   دادندصدا می  ی های وحشها مانند گاو ترومبون  --  نواختندناموزونی می

ها شرابتأثیر  شد و همانطور که  این صحنه هر لحظه بدتر و بدتر میو کل  

در کرد.  ها افزایش پیدا می، هیاهو و در هم برهمی صدای آنشدبیشتر می 

بطر  د رمیل   ویسومن،  یح  نیهم چند  با  من،  ب  سائوترن  یو  ووژو  مان،  نیو 

صدا با  را  خود  داد  یصحبت  ادامه  هیچ   .میبلند  کردن  صحبت  عادی  واقعاً 

 آمد نداشت. می اگرای نای که از ته آبشار شانسی در برابر صدای ماهی
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فر  من او  گوش  چ "زدم:    ادیدر  شام  از  قبل  شما  قربان،  مورد   یزیو  در 

منظورتان  .گفتید وجود داشت «دهنده ن یتسک» یمیقد روش  در که اتیخطر

 "؟ چه بود

داد:   واقعاً  "پاسخ  داشت.  همراه  به  زیادی  خطرات  گاهی  روش  آن  بله، 

ها حساب کرد؛ به نظر من و همچنین از شود روی رفتار دیوانههیچوقت نمی

فِدِرنظر   آزادانه  ها به راحتی  اینکه اجازه دهید دیوانه  ، دکتر تار و پروفسور 

آرام "ای نیست. یک دیوانه ممکن است برای مدتی  بگردند واقعاً کار عاقلنه

کند که به شما یا دیگران آسیب  باشد ولی در نهایت کاری می  "و بی سر و صدا

ها درون گری دیوانگان به درستی مَثَل شده است. اگر دیوانهبرسد. واقعاً حیله

نقشه کله به طرز شگفشان  بچینند،  استاد  تای  پنهان کردن آن  انگیزی در 

مسائل  مورد  در  که  کسانی  برای  دارند  که  مهارتی  این  با  و  هستند؛ 

زا هستند. در واقع زمانی  کنند واقعاً مشکلی ذهن تحقیق میمابعدالطبیعه

کند، درست همان زمانی  یک دیوانه دارد مثل یک عاقل رفتار می  د که دیدی

 ". دشانیبپو پوشتنگاست که باید به او 

بوده " اینجا  که  زمانی  مدت  طول  در  جناب،  تجربه اما  خاصی  چیز  اید، 

 "گوید آزادی برای دیوانگان خطر آفرین است؟ اید که میکرده 

 یلیخ  --در واقع باید بگویم بله. به عنوان مثال:    --تجربه؟    --اینجا؟  "

آن زمان هنوز   .یک اتفاق عجیب و خاص در این ساختمان رخ دادش،  یوقت پ
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ها آزادانه کردیم و دیوانهبیماران را درمان می  "دهنده   نیتسک "طبق روش  

می خود  بسآنچرخیدند.  برای  رفتار  هرکسی    داشتند  یخوب   اریها  البته  و 

ی یک طوفان شیطانی است. و خب  دهنده داند که چنین رفتار خوبی نشانمی

شدند و دیدند که دست و    ها و پزشکان از خواب بیداریک روز صبح نگهبان

 "اند، انگار خودشان دیوانه بودند. ها زندانی شده پا بسته داخل اتاق

می" زندگی شوخی  در  حال  به  تا  غریبی کنید!  و  عجیب  چیز  چنین  ام 

 "نشنیده بودم!

می" را  یک    – گویم  حقیقت  توسط  چیز  احمق همه    –   وانهی د  کی   -  آدم 

 یحکومت  ستمیس  کیذهنش خطور کرده بود که  طراحی شد و به نوعی به  

بهتر از هر سیستم دیگری اختراع کرده است؛ البته باید بگویم سیستم   ،بهتر

را    خواستاو میحکومتی دیوانگان.   بیازماید، حداقل  اختراع خود  در عمل 

ای  را متقاعد کرد که در توطئه  مارانیب   هیبق  بیترت   نیو بد  ،کنمفکر می  اینطور

 ".وندندیهای حاکم به او بپ قدرت یسرنگون یبرا

 "و او واقعاً موفق شد؟ "

خیلی زود جایشان عوض شد. البته نه   نگه داشته شده کامًل. نگهبان و  "

ها قبل از آن کاملً آزاد بودند؛ ولی در هر حال نگهبانان چرا که دیوانه  –دقیقاً  

 "و رفتار خیلی خوبی هم با آن ها شد.  را زندانی کردند
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اما حتماً خیلی زود با این انقلب مقابله شده است، نه؟ مطمئناً این شرایط  "

محلهنمی هم  حتماً  باشد.  داشته  دوام  زیاد  مدتی  برای  یا  ایتوانسته  و  ها 

 "اند. اند متوجه این موضوع شده آمده کسانی که برای بازدید از اینجا می

او  گر بود.  ها خیلی زبل و حیلهکنید. رهبر این شورشیاینجا را اشتباه می"

البته به غیر از یک استثنا؛ یک روز    –   رفتیپذای را نمیکننده ملقات  چیه

ی احمقانه به اینجا آمد ولی رهبر شورش دلیلی برای  با ظاهر  جوان  ی آقایک  

فقط    --از اینجا دیدن کند    اجازه داد که  آن جوان  بهترسیدن از او نداشت.  

ی کافی  به محض اینکه به اندازه با او سرگرم شود.    یتا کم  --برای تنوع خاطر  

 "ها کرد و پی کارش فرستاد. خودش را با او سرگرم کرد، او را ر

 "ها تا کی اینجا حکومت کردند؟ این دیوانهپس "

توانم  اوه، خیلی زیاد، حداقل یک ماهی که سلطنت کردند ولی دقیقاً نمی"

ها خوش بگویم چقدر. مطمئناً نیازی نیست که بگویم این دوره چقدر به دیوانه

های ها لباسدر آوردند و از داخل کمد  های کهنه خود را لباسگذشته است.  

قلعه مملو از شراب    هاینیرزمیزهرات گران قیمت به تن کردند.  شیک و جوا

ا  و  می  وانگانید  نی بود؛  که  هستند  شیاطینی  آنتنها  چگونه  را  دانند  ها 

 "توانم بگویم. بنوشند. واقعاً زندگی خوبی داشتند، این را می

 "چه نوع درمان خاصی را عملی کرد؟  انیرهبر شورش –و درمان  "
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و صادقانه  ست،  یلزوماً احمق ن   وانهید  کیام،  همانطور که قبًل هم گفتهبله،  "

بگویم که به نظر من روش درمانی او بسیار بهتر از روش قبلی بود. یک روش 

در واقع    --بدون مشکل    --شسته و رفته    --ساده    --بسیار اقتصادی بود  

 بود  روش لذیذی

ی   در با  میزبان من  لحظه سخنان  با    ،گرید  های ادیفر  یسر  کاین  درست 

هایی که قبًل ما را نگران کرده بود، قطع شد. اما اینبار صدا با سرعت همان صدا

 شد.  بسیار بیشتری تکرار می

 "اند. ها فرار کرده خدای بزرگ! مطمئناً دیوانه"فریاد زدم: 

  "شده است، پاسخ داد:    ده یاز حد رنگ پر  شیکه اکنون ب  درمیل   ویسوم

که  می جمله  "، باشد  همینطورترسم  هنوز  صداو  که  بود  نشده  تمام    یاش 

و بلفاصله پس از آن مشخص شد که ؛ دیها به گوش رسپنجره  ریاز ز هاادیفر

وارد  می  رونیب  ازای  عده  چ  درشوند.    سالنخواهند  با  نظر    یزیرا  به  که 

به لرزه    انگیزیرتیبا خشونت ح  را  هاکرکره   باشد شکستند وتک  پُ  دیرسمی

 و خم کردند.   درآوردند

در کمال تعجب من،    ،درمیل  ویسوم ی آشفته و ترسناکی شد.  واقعاً صحنه

گرفت پناه  میز  آقا   .زیر  داشتم  بگیجد  میتصم  د رمیل   یانتظار    . ردیتری 

دق  یاعضا پانزده  در  که  و    قهیارکست  بودند  شده  مست  ظاهر  به  آخر 

از جا برخاستند و به    کباره ی به    در آن لحظهکنند،    فهیانجام وظ  توانستندنمی
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یی کایاحمق آمری  و شروع به نواختن ترانه  خود شتافتند  یقیآالت موس  یسو

وضیعتی    چنانکردند که اگرچه هماهنگ نبود ولی در هر حال نواختن آن در  

 خواست.  وفق بشری میفیک انرژی ما

  یی ها، آقاوانیها و لیدر میان بطری،  اصل  یمیز ناهارخور  یرو  ،اثنا  نیا  در

قبًل جلوی پریدنش روی میز را گرفته بودند، خودش را روی میز گذاشت    که

گرفت  نیهمو   آرام  سخن  که  به  کرد  شروع  برانی  کسی   شک  یکه  اگر 

آقایی که    در همان لحظهتوانست صدای او را بشنود، سخنرانی مهمی بود.  می

فرفره  بیمار  صحبت از  ای 

بسیار   انرژی  با  بود  کرده 

چرخید به  شروع  ن  زیادی 

همانطور   و  کرد  دور خودش 

دست دو که  از  را  هایش 

طرف باز کرده بود دور سالن 

کار می این  در  آنقدر  تابید؛ 

سر   را  هرکه  که  بود  جدی 

می قرار  زمین  راهش  گرفت 

متوجه شدم    ز ین  بعدو  زد.  می

شام   سر  قبًل  که  شخصی 
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ر آورد، به طوو صدای باز شدن درب آن را در می  نیشامپاگاز    یصدا ادای  

جدی مشغول صدا در آوردن است؛ صدای گاز و باز شدن درب شامپاین. و  

زد که گویی جانش  می  قور قورگفت چنان با قدرت  می  قورباغه  بعد مردی که از

ها هم آقایی در حال جفتک  ی آنها بسته است. وسط همهبه این قور قور زدن

  ، سیمادام ژو  ،امیم یدر مورد دوست قد  اما پرانی و صدای االغ در آوردن بود.  

  ج ی گ  یاو به طرز وحشتناک   ، کنم  هیگر  چارهیب  یآن بانو  ی توانستم براواقعاً می

ای  بود که در گوشه   نیکه او انجام داد ا  یحال، تنها کار  نی با ا  .دیرسبه نظر می

شوم ب  ستدیاب  نهیکنار  ص  ی و  با  »  ی داوقفه  بخواند:  قوووقووولی بلند 

 ! «قووووقوووو

ی به غیر قور قور و مقاومت  چیکه ه  یی. از آنجادیاوج فاجعه فرا رس  سپس  و

خواستند وارد سالن شوند وجود هایی که میقوقولی قوقو کردن در برابر آن

اما من    .ندهمزمان شکسته شد  باًیو تقر  ع یسر  اریبس  هاپنجره ی  نداشت، همه

به    هرگز شدن  خیره  با  که  را  شگفتی  با  توام  وحشت  احساس  این  نباید 

ها مثل یک ارتش شدند فراموش کنم؛ آنموجوداتی که از پنجره داخل می

زده کرده بود این بود  وارد شدند و به همه حمله کردند و چیزی که مرا شگفت

 د یدماغه امهای بزرگ سیاه  بابونها یا  اورانگوتانها،  ها شبیه شانپانزه که آن

 ای در آفریقا[ بودند. ]شبه جزیره  کین
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زیر   حرکتی غلت زدم و ب  کاناپه  ریپس از آن ز  --خوردم    یوحشتناک  کتک

که در این مدت با دقت    ، دنیدراز کش  قهیبعد از پانزده دق  .دمیدراز کش  آن

ی رضایت بخشی دادم، به نتیجهیافتاد گوش متمام به تمام اتفاقاتی که می

د وقتی از رمیل   ویکه موس   درسبه نظر میها رسیدم.  در مورد علت این اتفاق

گفت.  کرد، در واقع داشت در مورد خودش میی شورشی صحبت میآن دیوانه

شد و    وانهیاما خودش درئیس اینجا بوده  دو سه سال قبل    آقا در واقع  نیا

 من   همسفر  یبرا  قتیحق  نیا  .اش کردندبیمار اینجا بستریبه عنوان    نیبنابرا

، چرا که چند سالی بود با آقای میلرد  کرد ناشناخته بود  ی معرفبه او  که مرا  

که ده نفر بودند، بعد از اینکه از بیماران به رهبری   . نگهبانانملقات نداشت

پَر  روی آن  با دقت  - -سپس    و  شدند  راندودیقمیلرد شکست خوردند،   ها 

 ک یاز    شیب  یها براآن  .شدندمحبوس    ینیرزمی های زو در سلول  شد  ریخته

و پر   ریسخاوتمندانه نه تنها ق  درمیل   ویمدت موس  نیبودند و در ا  یماه زندان 

  .ها داده بود نان و آب فراوان به آن  ی( بلکه مقدارجدید او بود  «روش)که »

ها از  یکی از آن  تدر نهای پاشیدند.  می  هاآب را هر روز با پمپ دستی روی آن

 و سپس بقیه را آزاد کرد.   فاضلب فرار کرد قیطر

آن   ی  دوباره  کنترل  و  ماجرا  پایان  از    ن ی تسک  روش"تیمارستان،  پس 

  توانم حال نمی  نی مهم، در قلعه از سر گرفته شده است. با ا  راتییبا تغ  "دهنده 

مهم   اریخودش در نوع خود بسموافق نباشم که »درمان«    درمیل   ویسوبا م
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شسته   --ساده    "گفته بودند این روش    هم   شانیهمان طور که ا   .ه است بود

 "بود.  بدون مشکل -- و رفته 

 افتن ی   یهای اروپا برااضافه کنم که اگرچه من در تمام کتابخانه  دیبا  فقط

ام حتی نتوانسته  ام، اما تا به امروزآثار دکتر تار و پروفسور فِدِر جستجو کرده 

 .  1ها را پیدا کنمهای آنیک نسخه از مطالب و آزمایش

 

 

 

 System of Doctor Tarr and Professor Fetherروش او و نام کتاب این است:  . 1

feather  .در زبان انگلیسی به معنای پَر است 

Tar  .نیز به معنای قیر است 

 اند و روش جدید موسیو میلرد اشاره به همین دارد.  شده  این کلمات تنها کمی تغییر شکل داده

روش   نام  میان  ربط  متوجه  همچنان  داستان  راوی  حال  این  میلردبا  شخصیت  موسیو  های و 

 خلق کرده نشده است.   تار و  فِدِرتخیلی که او با نام  
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 پایان
 

 علی طباخیان 

 1401 اسفند
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 در برج طانیش
 

 داستانی کوتاه از

 لن پو آ ادگار 

 

 ترجمه:علی طباخیان
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می همه  کلی  طور  دهکده به  که  واندروُت دانند  هلندی  تیز ایتتِیمی 

(Vondervotteimittiss [  )wonder-what-time-it-is    ساعت یعنی  یا 

که   ییحال، از آنجا   نیبا اــ یا، افسوس، بود.    است  جای دنیا  نیبهتر  چنده[

  دور افتاده  یتیفاصله دارد، و در موقع  یهای اصلاز جاده   یتا حدود دهکده    نیا

کرده    دی آن بازد  زمن تا به حال ا نوشته  از خوانندگان    یتعداد کم  دی شا  ، است

برای  باشند.   ندیده   درکبنابراین  را  آنجا  که  بهتر کسانی که  بهتر است  اند، 

در واقع    ، دهکده   ساکنان  برای  یهمدرد  طلب  دی به امشرحی از آن بیان کنم.  

که بیشتر است چرا  اینکار  ا  لزوم  در  دارم  از حوادث   ایخچهیتار  نجای قصد 

  شرح  را نیز  رخ داده است  دهکده ی  اواخر در محدوده   نی که ا  یبار  بتیمص

با  دانند که به عنوان یک مورخ  شناسند میهایی که مرا میآن  یهمهدهم.  

ب با  و  توان  وظیفه   کامل  یطرفی تمام  خودجاین  فشار ی  علرغم  را  وش 

به بهترین نحو انجام خواهم داد و با هوشمندی و دقت    ی مقاماتسرسختانه

 حقایق را به صورت مستند بیان خواهم کرد. 

مجموعه کمک  از  به  کتنوشتهدست  ،هاسکه  ،هانشانهای  و  با  ها  بهیها 

اطمینان  درجه از  باال  دهکده   توانمیای  که  از    تیزایتتِیمواندروُت ی  گفت 

حال    نیبا ا در همان وضیعتی که اکنون در آن است قرار داشته است.  آغاز،  

 تیقطعتوانم با همان  متأسفانه تنها می  دهکده   نیا   شیدا یپ  خیدر مورد تار

ر  ینینامع که  کنم  می  یگاه  دانانیاضیصحبت  مجبور  در  اوقات    حل شوند 
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دارد    این دهکده   که  یبا در نظر گرفتن قدمت  نیبنابرا برند.    ارجبر به ک  مسائل

بگویمتوانمی تار  م  از  نمی  دهکده   شیدایپ  خیکه  کمتر  قابل  تواند  مقدار  هر 

 باشد.   تعیینی

تیز، باز  ایتتِیمواندروُت  دهکده بهی  نامگذاری  با بررسی علت و سرچشمه

ی قدمت آن در خطا هم باید با افسوس و غم اعتراف کنم که به همان اندازه 

  ی برخ  -  ف ینکته ظر  ن یدر مورد ا  مختلف  از نظرات  یدر میان انبوههستیم.  

  یز یتوانم چمن نمی  -  در تناقض با سایر نظرات  یبرخ  عملی و  یبرخ  ،محتمل

با    باً یتقر  -   گیگروگزو  نظر  دی شود. شا  یتلقبخش    تیرا انتخاب کنم که رضا

نام  "گوید:  این نظریه می  .تر باشدکمی ارجح  –منطبق است    یکروتاپلنت  دهیا

از   است  شده  مشتق  دهکده  و   Vonder،  lege Donder،  Bleitzizاین 

Bleitziz obsol.  "    توان رد پایی از  هنوز می  مییبگو  میراستش را بخواهاگر

باالی   در  را  اشتقاقی  شهردارچنین  کرد.  برج  مشاهده  من    ن یا  بای  حال، 

خواننده را که    دیمهم متعهد سازم و با  نیچن  یخواهم خود را به موضوعنمی

به    لیما است  اطلعات  کسب  پراتر    ونیاورات"به  ربوس  از    "ترزیو  -دو 

صفحات   De Derivationibusبه    دینگاه کن   نیدندرگوتز ارجاع دهم. همچن

در آن کتاب به   .اه یقرمز و س  حروفک،  یگوت  ویراست  ،نشر فولیو،  5010تا    27

 نیز توجه کنید.  گی گروگزو یفرع حاتیتوضها و حاشیه
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روی  که    یابهامی  پرده   رغمیعل و  تیز  ایتتِیمواندروُت   سی تأس  خیتاربر 

نام آن  علت  افکنده گذاری  که    ،سایه  نمیهمانطور  گفتم،    د ی ترد  توان قبًل 

وجود داشته است.  بینیم  به همین شکلی که ما می  شهیداشت که دهکده هم

در ظاهر   یتفاوت  نیترکوچک  تواندنمینیز  مرد دهکده  ترین  حتی کهن سال

بخش  ک ی  چیه آن  از  ب  بههای  چنین  اوردیخاطر  که  است  درست  البته  و  ؛ 

 شود.  میمحسوب ی توهین بزرگی لاحتما

ای شکل با محیط حدوداً یک چهارم مایلی ی دایره دهکده درون یک دره 

که   هاییتپهاند،  کم احاطه کرده   بیهایی با شتپهآن را    دور تا دورجای دارد و  

اند و البته برای این کار دالیل خوبی دارند چرا  مردم هرگز از آن عبور نکرده 

 وجود ندارد.   ها هیچ چیزیکنند در آنسوی تپهکه فکر می

های یاست و سرتاسر آن با کاش   مسطحدره )که کامًل  ی  هتا دور دامن  ورد

کوچک ی  از شصت خانه  وستهیپ  فیرد  کیمسطح سنگفرش شده است(،  

و واضح است که در  پشتشان به تپه هاستها همگی  این خانهاست.    ده گستر

اینصورت رویشان به سمت مرکز دشت خواهد بود. بین مرکز دشت و درب 

ای  باغچهفاصله است. پیش روی هر خانه    ارد یشصت  ورودی هر خانه حدوداً  

وجود دارد که به شکل دایره است و درون آن بیست و چهار کلم به   کوچک

 ه یشب  یها به قدراند. خانهی یک ساعت خورشیدی کاشته شده شکل صفحه

 لیکرد. به دل  زیمتما  یگریرا از د   یکی توان  وجه نمی  چیبه هم هستند که به ه
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این دلیل است، اما    بیعج  یتا حدود  های خانهسبک معماراد،  یز  اریقدمت بس

ندارد زیبایی  انداز  بگوییم دهکده چشم  که  نیست  این  خانه  .بر  از  دیوار  ها 

اند که به همین جهت از دور  ساخته شده   اه یهای قرمز و سبه رنگ  ییهاآجر

 یروانیها شرسند. سقف خانهشطرنج به نظر میی  ها شبیه یک صفحه دیوار

لبه   استشکل   قرار دارند؛ همچنن  به سمت جلو  باالی درب ی دیوارو  و  ها 

اند،  ها باریک و در عمق دیوار کار شده اند. پنجره ها گچ بری شده اصلی خانه

  یکاش  یاد یتعداد ز  هاشیروانی  یروزیاد.  های  میلهو    زیر  اریبسهای  شهیبا ش

تیره رنگ هستند    هایبلند وجود دارد. تمام چوب کاری  خمیده های  هبا گوش

ها حکاکی شده است ولی با تنوع کم؛ چرا که به نظر های زیادی روی آنو چیز 

رای حکاکی تیز در طراحی الگو بایتتِیمواندروُت ی  حکاکان دهکده رسد  می

نمی به ذهنشان  و ساعت چیز دیگری  کلم  یعنی  از دو چیز،  غیر  رسیده  به 

ها در آورند و به نظر اند روی چوباست. اما همین دو الگو را به خوبی توانسته 

که  می هرجا  آن  اسکنهرسد  خاص  نبوغی  با  کند،  پیدا  راهی  توانسته  شان 

 اند.  ها را پیاده کرده الگو 

نیز مانند بیرونشان کامًل شبیه به هم است و اسباب و اثاثیه ها  درون خانه

 اند. همگی به شکلی خاص، یا در واقع به ترتیبی خاص سر جایشان قرار گرفته

 یاز چوب  هاو میز  های صندلاند؛  ی شکل ساخته شده مربع  هاییها از کاشکف

پا  رنگاه یس نازک  هیبا  سگهایی  پای  به  شبیه  منحنی[   و  ساخته   ]منظور 
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 رویساعت و کلم  طرح  و بلند هستند و نه تنها    ضیعر  هانهیشوماند؛  شده 

بسته  هاآن بلکه  نقش  ت  یواقع  عتسا  ک ی،  آن  بیعج  یتاک  کی با  ها  باالی 

مرد    کیی  مجسمه  وسط دو گلدان حاوی کلم قرار گرفته است. جلوی ساعت

که وسط شکم او سوراخی بزرگ است    گرفته  اربزرگ دارد قر  یکه شکم  ینیچ

 ی ساعت را به خوبی دید.  توان صفحهکه از بین آن می

ها دیگی سوزند. بر روی آتش آنو دائماً می  هستند  پهنبزرگ و    هانهیشوم

خانه   محترم  بانوی که  قرار گرفته است  پر از کلم ترش و گوشت خوک  بزرگ  

 ی با چشمان  چاق   ،کوچک  رزنیپ  کیبه آن است. او    یدگیمشغول رس   شهیهم

و آن   ردکله قند بر سر دابه شکل    یکله بزرگ  که است    سرخ   یو صورت  یآب

به    یشده است. لباس او از جنس پشم کتان  نیهای بنفش و زرد تزئبا نوار  کله 

و در واقع از    - است  از جلو کوتاه  و    بلند  اریاست که از پشت بس  یرنگ نارنج

  ی تا حدوداو    رسد. لباسنمیهم  او    زانویکوتاه است و تا    اریبس  گری جهات د

هایش؛ یک جفت جوراب بلند و سبز خوب پا  قوزک درست مثل    ،است  کلفت

 -  یاز چرم صورت  -های او  کفشهایش پوشیده است.  برای پوشاندن قوزک 

های زرد به شکل کلم بسته شده است. در دست  از روبان  ی اهر کدام با دسته

  ی ای برااو ملقه  شدر دست راستنسبتاً گران دارد؛    یساعت هلند  ک یچپش  

ی چاق گربه  کی   اودر کنار  گرفته است.  کلم ترش و گوشت خوک  به    یدگیرس
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؛ بسته شده استیی  طل ی  ساعت زنگ؛ به دُم او یک  است  ستاده یا   و راه راه

 اند.  ی را به دُم او بسته ساعت زنگها برای شوخی این پسر 

دو  باًیها تقر قد آنهستند.  سه، در باغچه سرگرم بازی با خوک  ها، هرپسر 

رنگی    بنفش  هایقهی جلبر سر دارند.    سه گوش  وده  یخم  ییهاکله و    فوت است 

دارند تن  بر  ران  که  شلواریمی  شانیهاتا  نیم  پوست  ی  ارسد؛  آهو،  از 

بلند    ییها بزرگ، کت  یاهای نقره با سگک  گران  ییهاقرمز، کفش  ییهاجوراب 

ها چپقی به دهان و  هر یک از آندارند.    ی به تن دیروارهای بزرگ م با دکمه

کشند و سپس  ساعتی کوچک به دست راستشان دارند. یک پُک از چپق می

 فربه که تنبل و    - خوک  اندازند، بعد دوباره نگاه و یک پُک دیگر.  نگاهی می

و    اندافتاده ها  است که از کلم  هرزیهای  برگ  خوردناکنون مشغول    -است  

پا  حاال به  ضربه  شیبا  بچهای  که  طلیی  زنگی  دُمش  ساعت  به  تُخس  های 

 زند.  اند تا او را به خوشتیپی گربه کنند میبسته 

هایی کوتاه  پایهبا    ،هایی چرمیدستهبا    یصندل  ک ی  یدر، رو  یدرست جلو

او یک مرد کهن سال ریزه اندام  خانه نشسته است.    مرد   ،های سگشبیه به پا

  هیلباس او شبای کشیده و چال دار است.  با چشمانی گرد و پف کرده و چانه

تنها   .نیست در این مورد توضیح بیشتری بدهم  یازیو ن  - ها است  لباس پسر 

چپق نسبتاً بزرگتری در دست گرفته و به همین خاطر   او  کهاست    نیتفاوت ا

دارد اما ساعتش    یساعت  هاپسر او هم مثل  تواند دود بیشتری ایجاد کند.  می
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به    .گذاردمی  بشیج  داخلرا   کردن  نگاه  از  مهمتری  بسیار  کار  او  واقع  در 

ساعتش دارد و اکنون برایتان شرح خواهم داد چه کاری است. او روی صندلی 

انداخته و قیافه جدی به خود    چپش   ی زانو  یراستش را بر روو پای    نشسته

که در  یمهم اریبس ءیش یبه سو  ،حداقل ،از چشمانش یک ی شهیو همگرفته 

   .است ره یمرکز دشت قرار دارد خ

ی  شورا ی اعضاواقع شده است.    دهکده   یشورا  ساختماندر برج  ءیش نیا

با    ظاهراً  ،چرب و چیلی  ،گردالوکوچک،    اریبس  یمردان  یشهر همگ باهوش، 

رفتههای  چشم چانه  گود  دار    ییهاو  چال  و  کتگوشتی  و   شان یهاهستند 

و سگک  اریبس از ساکنان  بزرگ  اریبس  شانیهاهای کفشبلندتر   معمولیتر 

اق  زیتتیامیتِواندروُت  زمان  از  ا  امتاست.  در    ن ی ها چندآن  ، دهکده   ن یمن 

 اند:  سه قطعنامه مهم را اتخاذ کرده  ن یاند و اداشته ژه یجلسه و

 "اند اشتباه بزرگی است. داده هایی که در گذشته جواب میتغییر در کار"

 "وجود ندارد.   زیتتیامیتِواندروُت از  رونیب  یندیخوشا زیچ چی ه نکهیا"

 " .هستیم بندیپا مانیهاو کلم هاکه ما به ساعتنیا "

برجی وجود دارد که در آن یک ناقوس و یک ساعت  فراز ساختمان شورا    بر

واندروُت   -   بزرگ بزرگ  زمانکه    زیتتی امیتِساعت  ذهن   یاز  تصور  از  فراتر 

ی مردمان دهکده است و  افتخار و شگفت  ،غروری  هیماو  وجود داشته و دارد  
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  چرمیهای دسته  را از روی صندلی  چشم مردان دهکده همان چیزی است که  

 دوخته است.  خودبه 

خود برج هم هفت وجه دارد و به این    –هفت وجه است    ی بزرگ دارا  ساعت

توان  که می  یبه طور  -  ترتیب در هر وجه برج یک طرف ساعت نمایان است

با و    و درشت  دیهای ساعت سفوجه   .ی آن را رؤیت کرداز هر طرف  یبه راحت

س  نی سنگ  هاییعقربه که    برجیمامور    .است  اه یو  دارد  حضور  باال  تنها آن 

مطلق است    یمفت خور  یشغل نوع  نیا  البتهآن است؛    به  یدگیرس  اشفه یوظ

  تا همین   . نبوده است  یهرگز دچار مشکل  زیتتیامیتِچرا که ساعت واندروُت 

شد. از  حتی فکر کردن به چنین چیزی یک نوع بدعت و کفر تلقی میاواخر، 

ساعات مرتباً    ،به آن اشاره شده   هایگانیکه در با  یخیتار  دورانترین  قدیمی

در واقع این مسأله در مورد تمامی    .دن شوناقوس بزرگ اعلم میی  لهیبه وس

هیچ  ساعت درستی،  این  به  زمان  داشتن  نگاه  در  است.  دهکده صادق  های 

اینجا وجود ندارد.   که    دهدمی  صیبزرگ تشخ  زبانه زنگ   یوقتجایی مانند 

  دهان به طور همزمان    شعیمط  روانیی پهمهاست،    "ساعت دوازده!"  دیبگو

این مردمان به طور خلصه    .دهندپژواک پاسخ می  کیو مانند    ه خود را باز کرد

به کلم شورشان   ابتدا  افتخارشان می  است تمام عشقشان در  بعد  شود ولی 

 هایشان.  ساعت
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 رد احترام هستندمو  شیکه مشاغل مفت خورانه دارند کم و ب   یهمه افراد 

در مفت خوری به کمال رسیده،    زیتتیامیتِواندروُت   برجیکه مرد    ییو از آنجا

و حتی   است   دهکده او مقام ارشد  دانند.  می  مرد در جهان  نیترمحترماو را  

  - ار بلندتر است  یم کت او بسدُکنند.  ها هم با دید تکریم به او نگاه میخوک 

از تمامی مردان دهکده بزرگتر    چشمانش و شکمش  ،هایش  سگک کفش  ،چپق

 توان گفت که نه یک چال، بلکه دو چال دارد.  اش هم میاست؛ در مورد چانه

را برای شما ترسیم    زیتتیامیتِواندروُت ی  به خوبی دهکده   من  بیترت   ن یبه ا

 کردم: افسوس که تصویری به این زیبایی باید چیزی عکس آن را تجربه کند!  

  ج یضرب المثل رااین  دهکده    نیساکنان ا  نیدر میان خردمندتر   ربازید  از

که    دیرسو واقعاً به نظر می؛  "رسدآدم نمیبه    یریها ختپه  یاز باال"بوده که  

ها دمیده شده است؛ فقط پنج  یکجورایی روح پیشگویانه در آن  کلماتاین  

 ار یبس  یش  ک یکه    یزماندقیقه از ظهر دو روز قبل نیاز بود تا به وقوع بپیوندد؛  

البته    یاتفاق  نیظاهر شد. چن  یهای شرقاز تپه  یکیی  بر قله  بیو غر  بیعج

های  دلی تمامی مردان دهکده که روی صن  توجه همگان را به خود جلب کرد و

دسته چرمی خود لم داده بودند، یکی از چشمانشان را با وحشت به سمت آن  

دوختند و این در حالی بود که چشم دیگرشان را همچنان روی ساعت نگه 

 داشته بودند.  
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به مورد نظر    مضحک  یبه ظهر مانده بود، ش   قهیکه فقط سه دق  یدر زمان

آمد،   نییاز تپه پا  یادیاو با سرعت زای شناسایی شد.  بیگانه  مرد جوانعنوان  

 او   .ببینند  یبدن او را به خوب  توانستند  نیساکن  یتمام  یکه به زود  یبه طور

شده   ده ید  زیتتیامیتِبود که تا به حال در واندروُت   شخصیترین  واقعاً زشت

  شدهان  ،ینخود  یشهاچشم  ،و عقابی  دراز  دماغشبود،  ره  یت  اشچهره بود.  

دندان و  البتهخوب    اریبس  یشهاگشاد  وقتی  بود،  نمی  تا  نیشخند  و که  زد 

برد. آنقدر صورتش پر از ریش و پشم بود که واقعاً  هایش را بناگوش باال نمیلب

را به شکل   شیهاپوشش بود و مو  دونشد. سرش بنمی  ده یصورتش دی  هیبق

 ی کیتنگ بود )از    ییپرستوم  دُ  یکت مشک  کیکرده بود. لباس او    فِر  لوتیپاپ

ج سف  شیهابیاز  بود(  زانیآو  یبلند  دی دستمال  یکشده  همچنین  نیم    ؛ 

پهن که به   کفش پاشنه بلند هایی مشکی و یک جفت  شلواری سیاه، جوراب

با  نظر می ی تزئین شده بود بر تن  های بزرگ روبان ساتن مشکدستهرسید 

بازوانش    یکی  ری زداشت.   شاپو  کیاز  ز  بزرگ  یکله   ش گرید  یبازو  ریو 

می  باًیتقر  یولونیو حمل  خودش  از  بزرگتر  برابر  چپش    .کردپنج  دست  در 

  آمد های بلند و ناموزون پایین میبا آن گاماز تپه    یوقت  وبود    ییای طل جعبه

صادق   نی ساکنبرای  —خدا به خیر!    .کردتنباکو دود می  یاز خود راض  یبا حالت

 ای بود!  عجب صحنه  زیتتیامیتِواندروُت 
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ای  چهره   ،به رغم پوزخندشبرای آنکه صادقانه سخن بگویم، آن شخص،  

  ز ی و همانطور که او درست به سمت دهکده جست و خ؛  جسور و شوم داشت

 یبرنم  یشک و سوءظن   بلندش هیچ  پاشنه  هایکفش  یم یظاهر قد  ،کردمی

با نگاهی    توانستندمیدند،  ی که در آن روز او را د  یاز اهال  یاریو بس؛  ختیانگ

سف  ریز   دزدکانه را  دیدستمال  او  ج  کتانی  از  دم    بیکه   اش پرستوییکت 

درستکار    نیکه عمدتاً باعث خشم ساکن  یزیاما چ  .ببینندشده بود،    زانیآو

ها این سو و آنسو مثل رقاصکه    یشرور، در حال  یطوط  ن یبود که ا  ن یشد ا

از    یفهم  چ یه  ،چرخیدخودش میمثل یک فرفره دور  و    کردجست و خیز می

 هایش را با زمان هماهنگ کند.  توانست گامو نمیاحترام به زمان نداشت 

ا  ن یا  با به خوب  نکهیحال، مردم خوب دهکده فرصت  باز    یچشمانشان را 

و درست زمانی که سی ثانیه به ظهر مانده بود آن رذل خودش  کنند نداشتند  

ها گذاشته بود؛ سپس با یک چرخش و قر به کمر مثل یک کبوتر  را در میان آن

ی  زدهشگفتپرید و خودش را به برج ساختمان شورا رساند، جایی که مرد  

به او خیره   از غرور و ترس  ختهیآم  یبا حالت  دنیکش  پیدر حال پ باالی برج  

او را  ینیبناگهان کش و قوسی به بدنش آورد و سپس اما مردک کوچک شد. 

و با  را روی سر او گذاشت    شاپو؛ سپس کله  دیبه آن داد و کش   یت، تاب گرف

ها و دهانش پایین آمد؛  به طوری که کله تا چشم  ای به سر او زددست ضربه
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و آنقدر با آن    بزرگ را بلند کرد  ولونیو  و بعد

جا   همه  صدایش  که  زد  کتک  را  برج  مامور 

که   بود  بلند  آنقدر  صدا  شد؛  انداز  طنین 

انستید قسم بخورید یک دسته طبل زن تومی

[ تاتو  دِویل  ریتم  ضرب =  devil's tattooبا 

عصبی حالت  با  و  تند  عبور گرفتن  آنجا  از   ]

نماند که چاقی مامور و می ناگفته  البته  کنند؛ 

در طنین انداز شدن این    ولونیوتوخالی بودن  

 صدا بی تأثیر نبودند.  

را در    ییانتقام جوتا چه حد آتش    ی ناجوانمردانهحمله  ن یکه ا  داندمی  خدا

دهکده شعله ور کرده بود اما در آن لحظه فقط نیم ثانیه به ظهر   دل ساکنان

شدند  می  موظفآمد و همگان  شد زنگ به صدا در میمانده بود. ظهر که می

این تکلیف مقدس یعنی نگاه کردن به ساعت را به جا آورند. البته واضح بود  

گ ساعت که آن رذل جوان در برج کاری به ساعت نداشت. اما از آنجایی که زن

های او توجه کند و حاال یژانگولربازبه    کردنمیبه صدا درآمد، هیچکس وقت  

 همه موظفند که همزمان با صدای زنگ، ضربات آن را بشمارند.  

 "یک! "ساعت به صدا در آمد 
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های دسته چرمی لم داده بودند تکرار هایی که روی صندلی ی پیرمردهمه

 پیچید؛ در دهکده  "ک! یه"کردند و پژواک 

 ؛  "ک یه "هایشان نیز گفت ساعت

 ؛  "ک یه "ساعت همسران نیز گفت 

 ؛ "کیه "ها نیز گفت ساعت پسر

 ؛  "ک یه"هایی که از دُم گربه و خوک آویزان بود گفتند ساعت

 "دُ "همه تکرار کردند   "دو! " بزرگ ادامه داد ساعت

 "ده! ! نه! هشت! هفت! شش ! پنج! سه! چهار" گفت ساعت

 "سهه! چار! پن! شش! هف! هش! نُ! دَ! "همه تکرار کردند 

 "یازده! " گفت بزرگ ساعت

 "یازه! "ها گفتند ی کوچولو همه

 "دوازده " گفت ساعت

 آوردند.   ن ییخود را پا یو صدا "دوازه! " کامل گفتند تیبا رضا همه

پیرمردهمه گفتند  ی  شد!  "ها  دوازه  ساعت  "خب  در    را  شانیهاو 

   .گذاشتند شانیهابیج

 "سیزده "ها تمام نشده بود و گفت ولی ساعت هنوز کارش با آن
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یشان پرید،  هانفس نفس زدند، رنگ از رخسار ها  پیرمرد  "لعنت بر شیطان!"

افتاد و همگی  چپق از دست  از روپاهایشان  را  چپ    یزانو   یهای راستشان 

  . ندبرداشت

 بزرگ  ی]خداسیزه! سیزه! مِی گات  "سپس فریاد زدند    "لعنت بر شیطان!  "

در تلفظ اعداد مشکل داشتند.[   نیهم  یبرا  زبان اهالی دهکده آلمانی است.    -

   "سیزه است!  اعتس، 

کنم؟  ترسیم  شما  برای  را  صحنه  این  که  هست  نیازی  واقعاً 

 در بهت و حیرت فرو رفت.  زیتتیامیتِواندروُت 

 "کلم ترش ما کو؟ تا این ساعت گشنه موندیم! " زدند  ادیها فری پسرهمه

 "کلم ترش ما کو؟ تا حاال دیگه بی مصرف شدند! "ها فریاد زدند همسر 

  –  "های ما کو؟ تا حاال دیگه بی مصرف شدند!  چپق"ها فریاد زدند  پیرمرد

های خود  نو پر کردند و دوباره در صندلی هایشان را از  ها با خشم چپقو آن

به   شروع  سپس  و  کشیدند  عصبانیت  روی  از  بلند  فوت  یک  و  رفتند  فرو 

 هایشان کردند به طوری که بلفاصله کل دره پر از دود شد.  کشیدن چپق

؛ همه چیز به هم ریخت به طوری ها به شدت قرمز شدندکلمن،  یح  نیدر هم

شده    یهای حکاک ساعتکه انگار خود شیطان همه جا را دستکاری کرده بود؛  

؛ تمامی  اندکه انگار جادو شده   دندیرقصمی  یطور  شروع به حرکت کردند و
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زدند  ها پشت سر هم فریاد میساعت

چنان    شانیهاآونگو    "! زده یس  "

تن  تکان می  هولناک  به  مو  خورد که 

  ن یاما بدتر از همه اکرد  م سیخ میآد

خوک گربهکه  بود   و  دیگر    هاها 

ساعتنمی به توانستند  که  هایی 

تحمل  دُم را  بود  شده  بسته  هایشان 

کنند و برای اینکه خودشان را از شر  

وار اینطرف و ها خلص کنند دیوانهآن

می میآنطرف  جیغ  زدند،  دویدند، 

در وچنگ می به  را  می  کشیدند، خودشان  به سمت صورت  دیوار  کوبیدند، 

زدند و واقعاً  گرفتند و روی زمین غلت میپریدند، گاز میها میصاحب خانه

ی وحشتناکی بود به طوری که هیچ عاقلی تحمل دیدن این  باید بگویم صحنه 

آشفتهصحنه  برای  و  نداشت؛  را  زشت  کثیف های  رذل  آن  اوضاع،  کردن  تر 

شد  ی مامور برج نشسته بود و تا حدی میینهتلشش را کرد؛ روی سی  همه

و در حالی که ؛ سپس در کمال آرامش  او را از میان دود و گرد و خاک دید

ناقوس را بود، با تکان دادن سرش مدام    گرفته  ش یهاطناب ناقوس را با دندان

بلند شد که    آوردبه صدا در می ناقوس  اینگونه چنان صدای دانگ دانگ  و 

  ش ی پا  یبزرگ را رو  ولونیو  .د زنزنگ می  میهاگوش  ن ن به آفکر کرد  با  حتی
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نواخت.  و ناموزون می  ناکوک با هر دو دستش به صورت کامًل    گذاشته بود و

 نمایش بزرگی راه انداخته بود.  

من با انزجار محل را ترک  با توجه به این شرایط، همه چیز به هم ریخت و  

همه  کردم از  اکنون  وقتی  و  یاری  شناسدوستداران  طلب  ترش  کلم  و  ی 

بازگرد  دیایبکنم.  می ب  میدست در دست هم به دهکده  با  راندن آن    رونیو 

  ی ابیبازرا    زیتتیامیتِواندروُت   اموری  باستاننظام  برج،    یباال  رذل کوچولوی

  .میکن
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پ  چند نام  بش،  یسال  به  خوبی  نسبتاً  کشتی  توسط    "ندپندنسیا"ا  که 

ی  جنوب  ینا یکارول  چارلستونشد، تصمیم گرفتم از  کاپیتان هاردی هدایت می

پانزدهم ماه ) ژوئن ( با ،  باشداگر آب و هوا مناسب  قرار بود  بروم.    ورک یوینبه  

ماه سوار کشتی شدم تا سر و سامانی    روز چهاردهم؛ من  میحرکت کن  یکشت

 دهم. ببه اتام 

و تا آنجا که م،  یمسافر داشته باش   یاد یشدم که قرار است تعداد ز  متوجه

مسافران،   لیست  در  بود.  معمول  حد  از  بیش  بانوان  تعداد  فهمیدم،  من 

می چشم  به  آشنا  نام  همچنین چندتایی  من،  دوستان  و  آشنایان  از  خورد، 

ی که دوستی خوبی با او  هنرمند جوان  ،تیوا  وسیکورنل  یآقا متوجه شدم که  

  یدانشگاه سن در  های ممسافران است. او یکی از همکلسی  وداشتم نیز، جز

با یکدیگر می  ،بود را  به  خلق و خوگذراندیم.  جایی که ما زمان زیادی  او  ی 

و شور و   تی حساسی،  زیانسان گرنوابغ شباهت داشت، که این خلق و خو با  

ی را نیز ترین قلبخالص ترین و  گرم  ،صفات  ن یا  شوق ترکیب شده بود. در کنار

 تپیده است، اضافه کنید.  ی انسانیی سینهکه تا به حال در قفسه 

لیست مسافران  شدم که    متوجه به  اتاق گرفته است؛ و وقتی دوباره  سه 

کنند. نگاهی انداختم، دیدم که همراه با او، دو خواهر و همسرش نیز سفر می

اندازه   هااتاق کافبه  کدام    یی  هر  و  بودند  طبقه  جادار  دو  خواب  تخت  یک 

وچک و جمع و جور بودند که بیش از یک  ها آنقدر کداشتند؛ البته این تخت
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نمینفر روی آن این حال همچنان نمیها جا  با  بفهمم که چرا  شد؛  توانستم 

شدند، پس  ها در دو اتاق جا میچهار نفر باید سه اتاق بگیرند، چهار نفر آن

خواستند؟ من در آن دوران، البته فقط در آن دوران،  اتاق سوم را برای چه می

و غریبی در مورد هر چیز کوچکی هاز آن مرد به طور عجیب  بودم که  ایی 

که در مورد این قضیه حدس   کنماعتراف می  یو با شرمندگشد:  کنجکاو می

ای به ذهنم آمد. البته این مسأله به من  های عجیب و غریب و مسخره و گمان

معما را حل کنم. سرانجام  این  کردم    یسماجت سع   یاما با کمربطی نداشت،  

باعث شد از خودم بپرسم چرا قبًل به آن فکر نکرده    که  دمیرس  ایجهینتبه  

گفتم   خودم  با  می"بودم.  خدمتکارشان  برای  احمقی  حتماً  عجب  خواهند؛ 

می نتیجه  این  به  زودتر  باید  دوباره    "رسیدم.هستم،  سپس   ست یلبه  و 

با آن  –  مسافران نگاهی انداختم بیاید، در  اما هیچ خدمتکاری قرار نبود  ها 

فقط همان چهار نفر ثبت شده بودند، البته اینطور که معلوم    واقع در لیست

برنامه داشته ابتدا  لیست بود، در  بیایند، چرا که در  با یک خدمتکار  اند که 

را خط    "خدمتکار"ی  کلمه بود، ولی کلمه  نوشته شده  به  هم  بودند که  زده 

برنامه که  بود  آن  کرده معنای  را عوض  گفتهایشان  با خودم  بعد  اوه،  "م  اند. 

خواهند. حتماً چیز با ارزشی به شان میهای اضافهحتماً اتاق سوم را برای بار

خواهند دنبال خود دارند که دوست ندارند داخل انبار کشتی قرار بگیرد و می

نگه آزیر چشم خودشان  دارند.  فهمیدماش  قیمتی -ها،  نقاشی  همان  شاید 
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 کرد   یمرا راض  ده یا   نیا  "ه است.یی خریدایتالیا  ی هودینو،  ی کولیناست که از  

 ام نسبت به این موضوع از بین رفت. و کنجکاوی

آنوایت   من  که  داشت  خدوخواهر  را  می  یلیها  دو   شناختمخوب  هر  و 

جدیدا ازدواج کرده بود و من هنوز همسرش بودند.    یدختران مهربان و باهوش

من   حضور  در  اوقات  بیشتر  بودم.  ندیده  همرا  شوق  و  شور  اش  ی شگیبا 

 کرد.  ی او صحبت میدرباره 

برای    نیبنابراگفت که همسرش خیلی زیبا و شوخ طبع و هنرمند است.  می

 دیدن او خیلی مشتاق بودم. 

قرار بود    زین  همراهانشو    تی )چهاردهم(، وا  شدم  یکشت  واردکه من    یروز

تر شیساعت ب  کیو من    - ناخدا به من اطلع داد    ن یبنابرا  - کنند    دیاز آن بازد 

ریزی کرده بودم در کشتی منتظر ماندم، به امید اینکه بتوانم نو  مهااز آنچه برن 

.و. کمی   خانم"عروس را ببینم ولی در عوض با یک عذرخواهی مواجه شدم.  

می کشتی  که  زمانی  فردا  گرفتند  تصمیم  بنابراین  و  بودند  حال  خواهد بد 

هتلم به سمت اسکله  فردا فرا رسید و من داشتم از    "د، سوار شوند.حرکت کن

  "طیشرا  لیبه دل"و گفت که    من ملقات کردی با  هارد  تانیکه کاپ  رفتممی

دهد که برای یکی دو روز ترجیح می"(،  ولی دم دستیعبارت احمقانه    کی)

شد،  حرکت کشتی »ایندپندنس« را به تعویق بیندازد و هر وقت شرایط فراهم  

کمی برای من عجیب بود، چرا که    "دهم.فرستم و به شما خبر میکسی را می
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و  مساعد نبود،    "طیشرا"که    ییاما از آنجاباد شدید به سمت جنوب میوزید؛  

چرا   دقیقاً  بفهمم  تا  کردم  تلش  خیلی  نبود،    "طیشرا"من  ای  چاره مساعد 

و بی  برگردم  به خانه  تا دوباره  اوقات فراغتم رفع  حوصلگی نداشتم  را در  ام 

 کنم. 

پیام کاپیتان یک هفته بعد به دست من رسید. من بلفاصله سوار کشتی  

جنب  و همه طبق معمول قبل از حرکت به    مملو از مسافران بود  یکشتشدم.  

دقیقه بعد از من رسیدند.  افتاده بودند. وایت و همراهانش حدود ده    و جوش

دو خواهر و عروس رسیدند و وایت هنرمند اصلً حال و حوصله نداشت. من  

هایی عادت داشتم و بنابراین خیلی اذیت نشدم ولی وایت حتی به چنین رفتار

این وظیفه بر دوش خواهرش ماریان افتاد،  -مرا به همسرش معرفی هم نکرد 

 با هم آشنا کرد.    ای شتابزده ما رمهبا چند کلکه  باهوشدختری شیرین و 

اعتراف انداخته بود و زمانی که روبند خود را باال برد،    روبَنده   تی وا  خانم

بسمی که  انتظار میمتعجب شدم.    اریکنم  باید  نمیالبته  و  دانم چرا  داشتم 

سال میتجربیات  چون  نکرد،  همراهی  مرا  زیاد  به  های  نباید  که  دانستم 

کنم، به خصوص وقتی که نظر دادن در  ی دوستم اعتماد  مشتاقانه  فاتیتوص

بود،   زیبایی  بحث  موضوع  وقتی  باشد.  میان  در  زیبا  زنان  خوب مورد   یبه 

کند و ها که نمیچه کار  آل ده ی کامًل ا   سطوحبرای رسیدن به    که  دانستممی

 گوید.  ها که نمیچه اغراق
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زن کاملً    کیعنوان  را به  تی خانم وا  توانستماست که من نمی  نیا  قتیحق

بگ  معمولی نظر  از زشت   .رمیدر  یا حداقل خیلی  بود،  او زن زشتی  واقع  در 

و بعد هیچ    –بود    دهیپوش  یی بایهای زلباس  حال  نیا   با بودن فاصله نداشت.  

 ر یعقل و روح تسخ ترِداریپا هایلطافتاو قلب دوستم را با شکی نداشتم که 

 .و. وارد اتاق شد.   یدرنگ با آقا ای گفت و بیکلمه چندکرده است. 

آن همراه  خدمتکاری  هیچ  بود.  برگشته  سابقم  کنجکاوی  دوباره  ها  حاال 

بار اضافه گشتم.   به دنبال  بنابراین  اندک  پسنبود.  به    یگار  کی،  تأخیر  یاز 

ی چوبی مستطیلی، و دقیقاً مطابق انتظارات همراه با یک جعبه  ،دیاسکله رس

 کشتی به راه افتاد و وارد دریا شدیم.  آن،  دنی بلفاصله پس از رسود. من ب

بود. شش فوت طول داشت    یلیی مورد نظر مستططور که گفتم جعبه  همان

من با دقت آن را مشاهده کردم و دوست داشتم فوت بود؛    میو عرض آن دو و ن

به خاطر دقت    دمیآن را د  نکهیو به محض اشکل عجیبی داشت؛  باشم.    قیدق

کردم.   افتخار  خودم  به  زدنم  که  حدس  بودم  رسیده  نتیجه  این  به  بار قبًل 

دانستم که می  رایزاحتماالً یک تابلوی نقاشی است؛    دوست هنرمندم  یاضاف

چند ن  نیاو  با  که  است  و کند:  می  مذاکره   نویکول یهفته  شکل  حال  این  با 

زده قاشی طبق آنچه قبًل حدسای نبود که یک تابلوی نی جعبه به گونهاندازه 

که می تابلویی  تنها  نظرم رسید  به  بنابراین  باشد،  آن  در کل بودم در  تواند 

  لئوناردو   "شام آخر"ای قرار بگیرد، یک کپی از نقاشی  جهان در چنین جعبه
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توسط   که  تابلویی  فلورانسی  نیروباست،  بود    در  مدتی  و  که کشیده شده 

ی کافی  به اندازه   قضیه  نیا ن،  ی بنابرااختیار دارد.    آن را در   نویکولیدانستم نمی

ام گرفت.  خنده   ،خودم فکر کردم  یزهوشیبه ت  یوقتبرای من حل شده بود.  

کرد؛ اما ظاهراً  اش را از من پنهان میآثار هنری  تیوااین اولین باری بود که  

اینجا قرار بود درست زیر دماغ من یک نقاشی خوب را به نیویورک قاچاق 

کند و انتظار داشت که من چیزی از این موضوع نفهمم. تصمیم گرفتم که بعداً  

 کمی او را سؤال پیچ کنم.  

 یاضاف  سوم، یعنی اتاق  آزار داد. جعبه به اتاق  یمرا کم  ز یچ  ک یحال    ن یا   با

ا تمام  ب؛ در واقع آن را به اتاق خود وایت بردند؛ و همانجا هم ماند و تقرینرفت

اشغال   را  اتاق  همسرش -کرد  میزمین  و  هنرمند  برای  شک  بدون  که 

کننده بود؛ به خصوص که روی جعبه با قیر یا رنگ حروف بزرگی نوشته  ناراحت

داد. روی  می  کننده مشمئز  ییبه نظر من بوو    نامطلوبو    تندشده بود که بویی  

متعلق به    .ورک یوین  ،یآلبانس،  یکورت  دیخانم آدال"در جعبه نوشته شده بود  

 این طرف جعبه روی آن است.    .تیوا وسیکورنل

مادر    ،یاز آلبان   سیکورت  دی که خانم آدال  دانستممی  "حمل شود.  اطیاحت  با

آمد. همچنین برای من کننده میولی آدرس به نظرم گیجهمسر هنرمند بود،  

دوست  استودیوی  از  فراتر  خیلی  است  قرار  جعبه  این  که  شد  معلوم 

 برود.   ورک یویچمبرز ن ابانیخگریزم در انسان



65 
 

هوا خوب  ایسه   اول  روز  و    چهار  مسافران خیلی خوشحال  بنابراین  بود، 

با   باز  سرحال بودند و به همین جهت تمایل داشتند  یکدیگر سر صحبت را 

حال و عبوس کنند. البته باید بگویم غیر از وایت و خواهرانش که به شدت بی

 بودند.  

فراتر از  حتی  را چندان مورد توجه قرار ندادم. او عبوس بود،    تیوا  رفتار

هم واقع    -  اشی شگیعادت  بوددر  عبوس  آمادگی    –  معموالً  آن  برای  ولی 

به هیچ وجه برای من قابل توجیه نبود. قسمت   داشتم. ولی رفتار خواهرانش

هایشان ماندند و تقریباً با هیچ کسی صحبت نکردند، حتی  اعظم سفر در اتاق

 آمیز نبود.  ها تلش کردم ولی موفقیتمن هم کلی برای برقراری ارتباط با آن

تر بود. یعنی باید بگویم خیلی پرحرف  خیلی قابل تحمل   تیخانم وا  خود

 ی میها صمخانم  شتریب  باشود.  نمی  هیاصًل توص   ایدر درحرف بودن  بود؛ و پر 

ی  او همهکرد.  ها کنترل نمی؛ و در کمال تعجب، اصًل خودش را جلوی مردشد

بس را  کرد.    اری ما  کلمهسرگرم  می  "سرگرم"ی  از  نمیاستفاده  و  دانم  کنم 

  زود متوجه شدم خانم   یلیاست که خ   ن یا  قتی حقچگونه آن را توضیح دهم.  

  یزیچ  انی آقاخندیدند.  .و. بیش از اینکه با دیگران بخندد، دیگران به او می

 تفاوت،یقلب، نسبتاً باو را »خوش   یها بعد از مدتاما خانم؛  گفتنددرباره او نمی

بود که چگونه   نیبزرگ ا  یکردند. شگفت   توصیفو قطعاً مبتذل«    سوادیکامًل ب

درون چنین دامی افتاده و با چنین زنی ازدواج کرده است. شاید اولین   تیوا
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چیزی که به ذهن بیاید پول و ثروت است ولی وایت به من گفته بود که من  

من  "  او گفتندارد.    حتی یک دالر هم از او نفع نبردم و هیچ سودی برای من

کرده   ی برا  فقط ازدواج  ا  یوقت  ".امعشق  اعتراف    نیبه  کردم،  فکر  عبارات 

به طرز غمی از دست  شدم.    جیگ   یفیتوص  رقابلیکنم که  را  او عقلش  یعنی 

  اریبس  ،بینفیظر  اریاو بستوانستم فکر کنم؟  داده بود؟ به چه چیز دیگری می

بس بسیار    قیدق  اریروشنفکر،  او  جمالو  به  وایت  خانم  مطمئناً  بود!  پرست 

هایی که ی زیادی داشت به خصوص که در غیاب شوهرش مدام با چیزیعلقه

آقا" او  "تی وا  ی شوهر محبوبش،  بقیه دست    به  را جلوی  بود، خودش  گفته 

گفت شد میهمیشه نوک زبانش بود و هرچه می  "شوهر "ی  انداخت؛ کلمهمی

ی مسافران متوجه شدند که آقای وایت تا  اما از طرف دیگر همه  "شوهرم."

کند خودش را از او دور کند؛ او معموالً داخل اتاقش تنها  جای ممکن سعی می

خواسته تا همسرش را آزاد گوید که آقای وایت میماند ولی شاید کسی بمی

 با بقیه سرگرم کند.   خودش را بگذارد تا آنطور که دوست دارد

د  یریگجه ینت آنچه  از  شن  دمی من،  هنرمند  ن یادم،  یو  که    به   عزیزم  بود 

  یدر اثر شور و شوق  د یشا  ا ی  ،عجیب و غیر قابل توضیح  یسرنوشت  یواسطه

خودش وصلت کند، و در  از    ترنییکامًل پا  یبا فردوادار شده بود که    ،یواه

نتیجه طبیعتا نوعی نفرت و انزجار از این رابطه پدید آمده است. از ته قلب  



67 
 

با    رابطهتوانستم پنهان کاری او در  نمیحال  برای او ناراحت شدم ولی در هر  

 را ببخشم، بنابراین تصمیم گرفتم انتقام بگیرم.  "شام آخر"تابلوی 

به    ز به عرشه آمد ورو  کی او را  بازویش را گرفتم و  طبق عادتی قدیمی 

 ی عیکامًل طب  طیشرا  نیحال، غم و اندوه او )که در ا  نیا  بادنبال خودم کشیدم.  

می نظر  می  (دیرسبه  سخن  سختی  به  بود.  نکرده  پیدا  کاهش  و اصًل  گفت 

تلش   لحنش نیز جدی بود. یکی دو شوخی کوچک کردم و او برای لبخند زدن

  کردم که او تعجب می  ،یاد همسرش افتادمبه    ی! وقتچاره یب ناخوشایندی کرد.  

لباس ظاهریِ شادی را به تن کند. کم کم با یک سری ایما    تواند می  هنوز هم

جعبه سمت  به  را  بحث  کنایه  که  و  شود  متوجه  او  تا  کشاندم  مستطیلی  ی 

تر کردم و چیزی در  نتوانسته سر من شیره بمالد. سپس بحث را کمی واضح

عج"مورد   جعبه  بی شکل  زبان    "آن  به  را  کلمات  که  همانطور  و  گفتم، 

ی  به آرامی قفسه  امانگشت اشاره ی عامدانه بر لب آوردم و با  لبخندآوردم،  می

 ی او را لمس کردم.  سینه

ی من چنان بود که بلفاصله  واکنش وایت نسبت به شوخی و رفتار ساده 

  ییشد که گو  ره ی به من خ  ی شده است. در ابتدا طورشدم او دیوانه    متقاعد

در همان حالی که به ؛ اما  بود  رممکنیغبرایش  سخنان من    یدرک شوخ طبع

کنند، به همان نسبت رسید کم کم کلمات من راهی به مغزش پیدا مینظر می

بیرون حدقه  از  شد  چشمانش  قرمز  صورتش  سپس  بود.  به  بکمی  -زده  عد 
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 ی لیزده بودم خ  هایی که از حرف  نکهیمثل او بعد    - شدت رنگ صورتش پرید

  ، در کمال تعجب ، که  شروع کرد با صدای بلند خندیدنخوشش آمده باشد،  

داشت. در نهایت ناگهان مثل یک جسم سخت    ادامه   شتریب  ای  قهیده دق  یبرا

 ها شده بود.  افتاد و وقتی دویدم تا او را بلند کنم، مثل مرده 

 زیاد او را به هوش آوردیم.   کمک خواستم و با زحمت من

ر دهای نامربوطی به زبان آورد.  برای مدتی حرف  از آنکه به هوش آمد  پس

را  تنهای او  تا روی تختش بخوابد.    ما  بردیم  اتاقش  بعد حالش  به  صبح روز 

شود. در مورد  البته تا آنجا که به سلمت جسمی مربوط میکامًل خوب شد،  

گویم. کاپیتان که مانند من به این نتیجه رسیده بود  اش البته چیزی نمیروان

ایت عقلش را از دست داده، به من توصیه کرد که در طول سفر خودم را  که و

از او دور کنم و من هم قبول کردم، همچنین به من گفت در اینباره با کسی از 

 مسافران چیزی نگویم.  

  د یتشدها به  ی آنبلفاصله بعد از غش کردن وایت، اتفاقاتی افتاد که همه

و برای همین    – بودم    یعصب  :اتفاقات  ند. قبل از این من کمک کرد  ی کنجکاو

در واقع    –ها بد بخوابمشد شبنوشیدم و همین باعث میچای سبز زیادی می

دو شب پشت سر هم تقریباً نخوابیدم. در اتاق من به سمت کابین اصلی و یا  

ی مردان مجرد همین  شد، در واقع اتاق همههمان سالن ناهار خوری باز می

 نازک  ییدر کشو  کی قرار داشت که با    ی بعد  نیدر کاب   اتیسه اتاق وا گونه بود.  
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از آنجایی که شد.  ز قفل نمیهرگهم    هاشب  یشد و حتجدا می  یاصل  کابیناز  

رفت؛ و هربار که باد به  دائماً باد میوزید، کشتی دائماً به سمت باد پیش می

می برخورد  کشتی  میپهلوی  کج  کمی  کشتی  همین  کرد،  برای  و  درب شد 

ماند و کسی شد و باز میکرد، باز میکه دو کابین را از هم جدا می  ییکشو

اد. اتاق من درست در موقعیتی بود که هر دزحمت بستن آن را به خود نمی

کردم )که در اتاق  شد و در اتاق خودم را هم باز میوقت آن در کشویی باز می

توانستم سه اتاق آقای وایت  خودم به خاطر گرما همیشه باز بود( به وضوح می 

.و.    را ببینم. خب، در طول آن دو شبی که خوابم نبرد، متوجه شدم که خانم

آید و وارد  دزدکی از اتاق آقای وایت بیرون می  ازدهید ساعت  هر شب حدو

ماند، تا اینکه آقای وایت او را صدا  آنجا می  دم  دهیسپشود و تا  اتاق سوم می

خوابیدند واضح بود.  گردد. اینکه از هم جدا میزند و دوباره به اتاقش بر میمی

نظرم آمد این اتاق سوم    احتماالً در شرف طلق دائمی بودند؛ و اینجا بود که به

 ای پشتش نهفته است.  قضیه 

ی دیگری هم توجه مرا جلب کرد. در طول این دو شبی به غیر از این، مسأله

شد، از اتاق آقای  که بیدار بودم، به محض اینکه خانم وایت وارد اتاق سوم می

  و با تحلیلیها،  گوش دادن به آن  یاز مدت  پسآمد؛  های عجیبی میوایت صدا

 ها را ترجمه کنم.  متفکرانه، موفق شدم آن صدا
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میصدا اتاق  از  که  جعبههایی  در  شدن  بسته  و  باز  صدای  قطعاً  ی  آمد، 

کرد ی مستطیلی را باز میدر جعبه  اسکنه و پتکمستطیلی بود؛ او واضحا با  

گمان میو سپس می البته  کند،  بست.  را خفه  پتک  اینکه صدای  برای  کنم 

 گذاشت.  می کمی پنبه سر آن 

صدا شدم  متوجه  که  بود  ترتیب  این  حتی به  چیست؛  به  مربوط  ها 

بندد. حتی  کند و کی آن را میتوانستم تشخیص دهم که کی در را باز میمی

شنیدم؛ مطمئناً اتاق صدای برخورد در آن جعبه با کف چوبی کشتی را هم می

گذارد نداشته است.  او جای کافی برای اینکه بتواند در جعبه را جای دیگری ب

آمد؛ البته هر از گاهی صدایی  در هر حال بعد از این دیگر تا صبح صدایی نمی

ها کم بود که رسید ولی آنقدر این صداشبیه هق هق و یا زمزمه به گوش می 

های بعدی محصول تخیلت تقریباً غیر قابل شنیدن بود؛ شاید حتی این صدا

کردن یا آه کشیدن بود ولی    هقهق  هیشب  دیرسنظر میمن بودند. گفتم به  

امکان دارد صدای چنین چیزی هم نباشد. به نظر خودم بیشتر صدای وزوز 

از شور و   یکگوش خودم بود. آقای وایت بدون شک طبق عادت، غرق در ی

ی مستطیلی را باز کرده بود تا به  شد؛ حتماً در جعبهاش میهای هنریشوق

ر دارد نگاهی بیندازد. با این حال در این کار هیچ که درون آن قرا  اینه یگنج

کنم، آن  چیزی که او را به گریه بیندازد وجود ندارد. بنابراین، باز هم تکرار می

 تانیسبز خوب کاپ  یچای تخیل عجیب من بود که با  ها احتماالً نتیجهصدا
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از سپ  .بودآشفته شده    یهارد به  دم،    ده یدرست قبل  در طول هر دو شب، 

میوض جعبهوح  در  وایت  آقای  که  جایش  شنیدم  سر  را  مستطیلی  ی 

رسید کوفت؛ در واقع به نظر میگذاشت و با استفاده از پتک، به آن میخ میمی

کار، او با لباس   ن یپس از انجام اکند.  ها را به همان جای قبلیشان فرو میمیخ

 زد. .و. را صدا می و خانم شد میکامل از اتاق خود خارج 

را رد کردیم که یک باد    ی هاتراسدماغهاز هفت روز روی دریا بودن،    پس

از آنجایی که هوا قبل از   حال  ن یبا اشدید از جنوب غربی گریبان ما را گرفت.  

همه   .شده بودیمآن آماده    یبرا   ده یاقدام سنج  ک یدر  آن کمی بد شده بود،  

، ما مجبور شدیم  شد شد؛ و همانطور که باد شدیدتر میچیز باال و پایین می

 وارد قسمت جلویی کشتی بشویم. 

برای چهل و هشت ساعت به همین صورت سفر خود را ادامه دادیم و کشتی  

ثابت کرد که کشتی خوبی است و به هیچ وجه اجازه نداد تا آب واردش بشود.  

های  با این حال بعد از دو روز، باد شدید تبدیل به طوفان شد و آنقدر به بادبان

ی کردیم. در این  کشتی فشار آورد که در زمان کوتاهی، مسافت زیادی را ط 

دادیم، همچنین موج شکن   از دست  را  و آشپزان  ملوانان  از  نفر  حادثه سه 

با این حال برای چند ساعت دیگر کشتی به راه   کشتی تقریباً از بین رفت. 

نشانه هیچ  تکه شد.  تکه  کامًل  بادبان جلویی  اینکه  تا  داد  ادامه  از  خود  ای 

توانند زیر  ها دیگر نمیکه دکل  دیدیم و معلوم شدفروکش کردن طوفان نمی
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ها تقریباً شکست و موجب  فشار طوفان دوام بیاورند. روز سوم یکی از دکل

شد کشتی مدام چپ و راست بشود؛ تلش کردیم تا دکل را ببریم ولی قبل از  

های کشتی اعلم کرد که حدود چهار  اینکه کارمان تمام شود یکی از خدمه

گرفت را  کشتی  انبار  آب  ظاهر  فوت  دیگری  از  پس  یکی  مشکلت  است.  ه 

 اند.  های کشتی از کار افتاده شد و معلوم شد که پمپمی

به عمل آمد تا    یاما کوشش  -بود    ی دیو ناام  یدر سردرگم  زیهمه چ  حاال

مانده    یکه باق  یدو دکل  دنی و با برا،  یبه درهای اضافی  را با انداختن بار  یکشت

ها کاری  اما در مورد پمپم،  یباالخره انجام دادکار را    ن یا  .کنیمتر  بود، سبک

 آمد؛ و در این میان کشتی سوراخ شد.  از دست ما بر نمی

به طرز محسوس  هنگام تندباد  آفتاب، شدت  و   بود  افتهیکاهش    یغروب 

کننده ها کنار رفت و ما توانستیم ماه را ببینیم و این برای ما بسیار امیدوارابر

مسافرا از  بسیاری  توانستند بود.  نجات  قایق  با  و  شدند  پیاده  کشتی  از  ن 

 خودشان را به خلیج کوچک اکراکوک برسانند.  

همراه   دیگر  مسافر  دوازده  و  مانده    تانی کاپمن  باقی  کشتی  در  همچنان 

بودیم و تصمیم گرفتیم با قایق نسبتاً بزرگی که در عقب کشتی قرار داشت  

ب  را  قایق  بدون مشکل  نجات دهیم.  را  اینکه  خودمان  البته  انداختیم،  ه آب 

بود.   معجزه  یک  خودش  نکرد،  حرکت  و  افتاد  آب  روی  اینکه  از  بعد  قایق 

  ، همراهانشو    اتی وا  یو همسرش، آقا  تانیکاپهنگامی که قایق شناور شد،  
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 شخدمتی پ  کیچهار فرزند و من با    ش همراه باهمسر ی و  کیافسر مکز  کی

 وارد شدیم.   اهپوستیس

و چند دست لباس که روی   آذوقهی و کمی  ضروری  لهیچند وسبه غیر از  

کول گذاشته بودیم، برای هیچ چیز دیگری جا نبود. هیچ کس حتی به اینکه 

نمی هم  فکر  بیاورد  خود  با  را  وسایلش  از  چیزی  کمال  بخواهد  در  اما  کرد. 

و   ایستاد  شدیم،  دور  کشتی  از  کمی  اینکه  از  بعد  وایت  آقای  ا بتعجب، 

که قایق را برگرداند تا او بتواند   درخواست کرد  یهارد  تانیاز کاپ  یخونسرد

 ی بزرگش را بردارد!  جعبه

اگر آرام نباشید،  ت،  یوا  یآقا  دینیبنش"ی با جدیت گفت  تا حدود  تانیکاپ

قایق چپ خواهد شد و ما هم مثل کشتی غرق خواهیم شد. همینطوری هم  

بلند    یبود با صدا   ستادهیکه هنوز ا  تی وا  ی آقا  "قایق تا خرخره توی آب است. 

توانید درخواست  ی شما نمیهارد  تانیکاپگویم جعبه!  جعبه! دارم می"  گفت

هیچ وزنی -دانم که چنین نخواهید کرد. جعبه وزنی نداردمرا رد کنید و می

به دنیا آورده قسم می را  تو  به مادرت، کسی که  را  تو  به  ندارد.  را  تو  دهم، 

برا که  میامیدی  قسم  داری  نجات  میی  التماس  و دهم،  برگردی  که  کنم 

ای به نظر رسید که تحت  برای لحظه   تانیکاپ  "بگذاری جعبه را با خود ببریم!

و   افت یاما آرامش خود را بازتأثیر درخواست هنرمند جوان قرار گرفته است، 

های شما گوش توانم به حرفمن نمی  . دیهست  وانهیشما دت،  یوا  یآقا"  گفت
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مید،  ی نیبنشگفتم  کنم.   غرق  قایق  کن!  وگرنه  صبر  دارشود.    -   دینگهش 

کاپیتان   "  -دانستم  می -بپرد.    ایخواهد به دراو می  -  دشیریبگ  -  دشیریبگ

زد که آقای وایت از قایق بیرون پرید و ما که سعی داشتیم همچنان فریاد می

م، دیدیم که او با تلشی مافوق بشری موفق شد طنابی تعادل قایق را حفظ کنی

 را که از کشتی روی آب شناور بود بگیرد و وارد کشتی شود.  

خوردیم.  ما کمی از کشتی دور شده بودیم و مانند پر کاه روی آب تکان می

ناگهان دیدیم    ،افتیمی  شی به سرعت افزا  یی ما از کشتکه فاصله  همانطور

( دیوانه  مرد  آن  نمیکه  دیگری  توصیف  دیوانه  از  غیر  روی  وشبه  کرد(  د 

ی مستطیلی را به دنبال خود  ی کشتی ایستاده و با قدرت زیاد جعبهعرشه

و دیدیم که او طنابی را دور   میشده بود ره یبه او خ  رتیاوج حکشد. ما در  می

خودش و جعبه پیچید؛ سپس در یک آن دیدیم که او و جعبه همراه هم به  

 و چند ثانیه بعد هر دو برای همیشه ناپدید شدند.  -دریا پریدند

به آن نقطه خیره شدیم و دست از پارو زدن برداشتیم.   با غم و اندوه   یمدت

دور   آنجا  از  و  آمدیم  خودمان  به  ما باالخره  بین  ساعت  یک  تا  ولی  شدیم 

 سکوت حاکم بود. باالخره من لب گشودم.  

باید  تانیکاپدیدی  " نبود؟  عجیب  شد؟  غرق  ناگهان  چطور  که  دیدی  ؟ 

اعتراف کنم زمانی که دیدم روی عرشه ایستاده و جعبه را با طناب به خودش 
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ها  غرق شدن آن"  پاسخ داد  تانیکاپ  "د، کمی به نجات او امید داشتم.دبنمی

 ای درون آب فرو رفتند.  طبیعی بود. مثل گلوله 

ا نمک  حال  ن یبا  که  برمیگردندزمانی  به سطح آب  دوباره    ".ها آب شود، 

 "نمک!"فریاد زدم 

 "ساکت! "گفت یبا اشاره به همسر و خواهران متوف تانیکاپ

پس از سختی زیاد، پس    "تری صحبت کنیم.در این باره باید زمان مناسب"

ر  مثل جسداز چهار  استرس شدید،  به  وز  را  توانستیم خودمان  ی  رهیجزها 

برسانیم. یک هفته اینجا ماندیم و خوشبختانه کسی ما را اذیت نکرد    روانوک 

 و در نهایت راهی نیویورک شدیم.  

  تان ی کاپ  ی«، به طور اتفاقایندپندنسماه پس از از دست دادن »  کی  حدود

برادو  یهارد مرگ    به  گفت و گوی ما طبیعتا معطوفملقات کردم.    یرا در 

 دردناک وایت بیچاره شد. اینگونه بود که متوجه قضیه شدم.  

ما می به سفر  هنرمند  و خدمتکارش  و دو خواهر  با همسر  است  خواسته 

العاده زیبا و باهوش ش در واقع همانطور که خودش گفته بود، فوقهمسربرود.  

  دن ید  یبار از کشت   نیاول  یکه برا  یهم ژوئن )روزروز چهاردبوده است. صبح  

  وانه یشد و درگذشت. شوهر جوان از غم و اندوه د  ماریناگهان ب  همسر اوکردم(  

توانسته سفر خود به نیویورک را به تعویق  اما به خاطر شرایط نمی  –شده بود  
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بیندازد. همچنین ضرورت داشت که او جسد همسر عزیزش را نزد مادرش  

داد که او اینکار را آشکارا  ز سوی دیگر حرف مردم و خرافات اجازه نمیببرد و ا

فهمیدند  ها اگر میانجام دهد. به احتمال زیاد از هر ده نفر مسافر، نه نفر از آن

 شدند.  که جسدی درون کشتی قرار دارد، پیاده می

یی ایموم   یداد که جسد تا حد  یبیترت  یهارد  تانیکاپبرای حل این مشکل  

بندی شود تا به عنوان یک  ای با مقدار زیادی نمک بستهو درون جعبهشده  

کاال وارد کشتی شود. در مورد مرگ همسر آقای وایت کسی خبردار نشده  

ها از این بود؛ و از آنجایی که قرار بود ایشان با همسرش سفر کند و خیلی

در موضوع اطلع داشتند، برای همین مجبور شد کسی را به عنوان همسرش  

 ی استفاده کردند.  متوفطول سفر جا بزند. برای اینکار از خدمتکار 

اتاق سوم که در واقع ابتدا برای خدمتکار رزرو شده بود، بعد از مرگ همسر 

شد ها وارد آن اتاق میهمچنان رزرو باقی ماند و به همین سبب خدمتکار شب

می روزو  معشوقهخوابید.  نقش  هم  میها  بازی  را  وایت  آقای  - کرد  ی 

 ای که هیچ یک از مسافران او را قبًل ندیده بودند.  معشوقه

دقتی و کنجکاوی کردم و این به خاطر بیمن در مورد قضیه اشتباه فکر می

ها راحت بخوابم.  افتد که شببه ندرت اتفاق می  ا بیش از حد من بود. اما اخیر

نمیها چهره شب ول  مرا  که  دارد  قرار  من  جلوی چشمان  ای  خنده کند.  ای 

  اندازد. می نیتا ابد در گوشم طن دارد که ک وجودی ستریه



77 
 

 پایان
 

 علی طباخیان 

 1401مهر 


