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ورود آقای شارپ

1

»این	روزنامه	های	انگلیسی	چقدر	خوب	اند!«
	دکتر	این	را	با	خود	گفت	و	در	مبل	بزرگ	چرمی	فرورفت.

دکتر	سارازن	در	تمام	طول	زندگی	اش	از	تک	گویی،	که	نوعی	سرگرمی	
ذهنی	است،	سود	جسته	بود.

مردی	بود	پنجاه	ساله،	با	خطوط	ظریف	چهره،	چشمانی	پاک	و	سرزنده	
پشت	عینکی	با	قاب	فوالدی،	ظاهری	در	عین	حال	جدی	و	دوستانه؛	یکی	از	
آن	آدم		هایی	که	در	اولین	برخورد	با	او	به	خود	می	گوییم:	»این	هم	یک	انسان	
واال.«	در	آن	ساعت	صبح،	گرچه	لباسی	که	بر	تن	داشت	هیچ	نشانی	از	تکلف	

نداشت،	صورتش	را	اصالح	کرده	و	کراوات	سفیدی	به	گردن	بسته	بود.
روی	فرش	و	گوشه	و	کنار	اتاقش	در	هتلی	در	برایتون	روزنامه	های	
ده	 زنگ	ساعت	 تازه	 بود.	 پخش	و	پال	 نیوز	 دیلی	 و	 تلگراف	 دیلی	 تایمز،	
خورده	بود،	اما	دکتر	فرصت	کرده	بود	که	در	این	مدت	چرخی	در	شهر	
بزند،	از	یک	بیمارستان	دیدن	کند،	به	هتلش	برگردد	و	در	روزنامه	های	مهم	
لندن	گزارش	کامل	و	مفصل	رساله	ای	را	بخواند	که	شب	گذشته	در	کنگرة	
شمارش	 »دستگاه	 باب	 در	 گزارشی	 بود،	 کرده		 ارائه	 بهداشت	 بین	المللی	

گلبول	خون«	که	خودش	اختراع	کرده	بود.
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پوشانده	 را	 قرار	داشت	که	سفرة	سفیدی	رویش	 جلوش	یک	سینی	
بود	و	سینی	حاوی	یک	کتلت	خوب	پخته	شده،	یک	فنجان	چای	که	از	آن	
بخار	برمی	خاست,	و	چند	تکه	از	آن	نان	های	کره	ای	برشته	ای	که	آشپزهای	
انگلیسی	قادرند	به	لطف	نان	های	کوچک	خاصی	که	نانوایان	در	اختیارشان	

می	گذارند	به	نحو	احسن	درست	کنند.
	با	خود	تکرار	می			کرد:	»بله،	توی	این	روزنامه	های	انگلیسی	حقیقتًا	خوب	
می	نویسند،	نمی	توان	منکرش	شد!...	سخنرانی	معاون،	پاسخ	دکتر	چیکونیا	از	ناپل،	
شرح	رسالة	من،	همه	اش	را	به	موقع	حین	جلسه	ثبت،	ضبط	و	عکاسی	کرده		اند.«
	»نوبت	سخنرانی	دکتر	سارازن	از	شهر	دوئه	است.	همکار	محترم	به	
زبان	فرانسه	سخن	می	گوید.«	»این	طور	شروع	می	کند:	امیدوارم	مخاطبان	
جسارت	مرا	ببخشند؛	اما	مسلمًا	تسلط	آنان	بر	زبان	من	بیشتر	از	توانایی	من	

در	سخن	گفتن	به	زبان	آن	هاست...«
با	حروف	ریز!...	نمی	دانم	کدام	یک	بهتر	است،	گزارش	 	»پنج	ستون	

تایمز	یا	دیلی	تلگراف...	صحیح	تر	و	دقیق	تر	از	این	وجود	ندارد!«
دکتر	سارازن	غرق	در	این	افکار	بود	که	شخص	شخیص	مدیر	تشریفات	
ــ	چه	کسی	جرئت	می			کند	لقبی	نازل	تر	به	فردی	چنین	آراسته	و	سیاهپوش	
بدهد	ــ	به	در	کوفت	و	پرسید	آیا	»موسیو«	کسی	را	به	حضور	می	پذیرد...

	»موسیو«	اسمی	عمومی	است	که	انگلیسی	ها	خود	را	موظف	می	دانند	
تمام	فرانسویان	را	بدون	تمایز	با	آن	بنامند،	همان	طور	که	به	تصورشان	اگر	
یک	ایتالیایی	را	با	»سینیور«	و	یک	آلمانی	را	با	»ِهر«		طرف	خطاب	قرار	ندهند،	
از	قوانین	تمدن	قصور	کرده	اند.	وانگهی	شاید	حق	دارند.	این	عادت	جا	افتاده	

این	مزیت	را	دارد	که	بی	درنگ	ملیت	فرد	مورد	نظر	را	مشخص	سازد.
	دکتر	سارازن	کارتی	را	که	به	او	نشان	داده	شد	گرفت.	از	این	که	در	
کشوری	که	کسی	را	نمی	شناخت	به	دیدارش	آمده	بودند	تا	حدی	متعجب	
شده	بود،	اما	وقتی	نوشتة	روی	آن	کاغذ	چهارگوش	کوچک	را	خواند،	باز	

هم	بیشتر	حیرت	کرد:

»آقای شارپ، مشاور حقوقی,
93، راستة ساوت همپتون,

لندن.«



دکتر سارازن
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می	دانست	در	انگلستان	»مشاور	حقوقی«	مرد	قانون	چندکاره	ای	است،	کسی	
ما	بین	حقوقدان،	محضردار	و	وکیل	ــ	همان	دادیار	قدیم.

	پیش	خود	گفت:		»لعنت	بر	شیطان،	من	چه	صحبتی	می	توانم	با	آقای	
شارپ	داشته	باشم؟	آیا	نادانسته	وارد	ماجرای	نادرستی	شده	ام؟...«

پرسید:		»مطمئنید	برای	من	است؟«
»اوه!	بله	موسیو.«

»بسیار	خب!	بگویید	بیاید	تو.«
مدیر	تشریفات	مردی	را	به	اتاق	راهنمایی	کرد	که	هنوز	جوان	بود	و	دکتر	با	
اولین	نگاه	او	را	در	خانوادة	بزرگ	»کله	استخوانی	ها«	جای	داد.	شخصی	بود	با	لبان	
باریک	یا	بیشتر	خشکیده،	دندان	های	بزرگ	سفید،	حفرة	گیجگاهی	نسبتًا	برجسته	
زیر	پوستی	نازک،	چهره	ای	به	رنگ	مومیایی	ها،	چشمان	ریز	خاکستری	و	نگاهی	
خیره،	که	او	را	بی	تردید	شایستة	چنین	عنوانی	می	ساخت.	اسکلت	بدنش،	از	نوک	
پا	تا	پس	سر،	زیر	یک	پالتوی	بلند	با	چهارخانه	های	درشت	پنهان	شده	بود	و	با	

دستانش	دستگیرة	یک	کیف	سفری	از	چرم	ورنی	را	محکم	گرفته	بود.	
مرد	وارد	شد،	سریع	سالم	کرد،	کیف	و	کالهش	را	زمین	گذاشت،	بدون	
اجازه	نشست	و	گفت:	»ویلیام	ِهنری	شارپ	جونیور	هستم،	از	مؤسسة	بیلو،	

گرین،	شارپ	و	شرکا.	آیا	افتخار	آشنایی	با	دکتر	سارازن	را	دارم؟...«
»بله	آقا.«

»فرانسوا	سارازن؟«
»بله،	خودم	هستم.«

»از	شهر	دوئه؟«
»دوئه	محل	سکونت	من	است.«

	»نام	پدرتان	ایزیدور	سارازن	بود؟«
»درست	است.«

»که	این	طور،	اسمش	ایزیدور	سارازن	بود.«
آقای	شارپ	دفترچه	یادداشت	کوچکی	از	جیب	خود	درآورد،	نگاهی	
به	آن	انداخت	و	ادامه	داد:	»ایزیدور	سارازن	در	پاریس	در	سال	1857	فوت	
کرد،	در	منطقة	شش،	خیابان	تاران،	شمارة	54،	در	ساختمان	هتل	ِدِزکول	که	

اکنون	خراب	شده.«
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دکتر	که	هر	لحظه	متحیرتر	می	شد	گفت:	»درست	است.	اما	می	توانید	
برایم	توضیح	بدهید؟...«

آقای	شارپ	با	خونسردی	ادامه	داد:	»نام	مادرش	ژولی	النژه		ُول	بود.	اهل	
بار	لو	دوک،	دختر	بندیکت	النژه	ُول،	ساکن	بن	بست	لوریول،	متوفی	سال	1812،	
البته	آن	طور	که	از	دفاتر	ثبت	شهرداری	شهر	مذکور	به	نظر	می	رسد...	این	دفاتِر	
ثبت	نهاد	هایی	بسیار	دقیق	اند	آقا،	بسیار	دقیق!...	اِِهم!...	اِِهم!...	و	خواهر	ژان	ژاک	

النژه	ُول،	رهبر	دستة	موسیقی	ارتش	در	هنگ	سی	و	ششم	پیاده	نظام...«
	در	این	لحظه،	دکتر	سارازن	که	از	شنیدن	اطالعات	دقیق	شجره	نامه	اش	
شگفت	زده	شده	بود	گفت:	»باید	اعتراف	کنم	که	به	نظر	می	آید	شما	در	
بسیاری	نکات	از	من	مطلع	ترید.	درست	است	که	نام	خانوادگی	مادربزرگم	

النژه	ُول	است،	اما	این	تنها	چیزی	است	که	از	او	می	دانم.«
»او	در	سال	1807	به	همراه	پدربزرگتان،	ژان	سارازن،	که	در	سال	1799 
با	او	ازدواج	کرده	بود،	شهر	بار	لو	دوک	را	ترک	کرد.	هر	دو	در	شهر	مِلون	به	
عنوان	حلبی	ساز	ساکن	شدند	و	تا	سال	1811	در	آن	جا	ماندند،	یعنی	تاریخ	
فوت	ژولی	النژه		ُول	همسر	سارازن.	از	ازدواج	آن	ها	فقط	یک	فرزند	حاصل	
شد،	ایزیدور	سارازن،	پدر	شما.	از	این	تاریخ	به	بعد،	هیچ	سرنخی	نداریم،	

مگر	تاریخ	فوتش	که	در	پاریس	موجود	است...«
	دکتر	سارازن	که	علی	رغم	میل	باطنی	اش	مجذوب	آن	دقت	ریاضی	وار	
شده		بود	گفت:	»من	می	توانم	سرنخ	ها	را	به	هم	وصل	کنم.	پدربزرگم	به	
دلیل	تحصیالت	پسرش،	که	قصد	داشت	پزشک	شود،	ساکن	پاریس	شد.	
سال	1832،	در	پالزو	نزدیکی	ورسای	فوت	کرد،	جایی	که	پدرم	به	حرفة	

خود	اشتغال	داشت	و	جایی	که	من	در	سال	1822	به	دنیا	آمدم.«
	آقای	شارپ	گفت:	»شما	همان	فرد	هستید.	خواهر	و	برادری	ندارید؟...«
»خیر!	من	تنها	فرزند	خانواده	ام،	مادرم	دو	سال	پس	از	تولدم	فوت	کرد...	

ولی	آخر	آقا،	به	من	می	گویید	که...«
آقای	شارپ	برخاست.

با	احترامی	که	تمام	انگلیسی	ها	برای	القاب	اشرافی	قایل	اند،	این		طور	
بیان	کرد:		»ِسر	بریاه	جواهر	موتهورانات،	من	بسیار	خشنودم	که	شما	را	پیدا	

کرده	ام	و	اولین	کسی	ام	که	به	شما	ادای	احترام	می	کند!«
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‘کله	استخوانی	ها’	 بین	 دیوانه	است.	 »این	مرد	 پیش	خود	گفت:	 دکتر	
چنین	چیزی	بسیار	رایج	است.«

	مشاور	حقوقی	از	نگاه	دکتر	فکرش	را	خواند.	با	خونسردی	جواب	داد:	
»من	به	هیچ	وجه	دیوانه	نیستم.	شما	در	حال	حاضر	تنها	وارث	شناخته	شدة	
لقب	بارونت1	هستید	که	از	جانب	فرماندار	کل	شهرستان	بنگال	به	ژان	ژاک	
النژه	ُول	اعطا	شده	بود،	فردی	انگلیسی	که	در	سال	1819	تغییر	تابعیت	داده	
بود.	او	بیوة	بیگم	گوکول	بود	و	دارای	حق	انتفاع	از	اموال	وی؛	فقط	یک	پسر	
از	خود	به	جا	گذاشته	بود	که	در	سال	1869،	در	عدم	سالمت	عقل	و	بدون	
فرزند،	ناتوان	و	بدون	وصیت،	از	دنیا	رفت.	سی	سال	قبل،	میزان	ارثیه	حدود	
پنج	میلیون	لیرة	استرلینگ	تخمین	زده	می	شد.	مال	متنازع	بدون	هیچ	گونه	
امانت	گذاری	یا	قیمومتی	باقی	ماند	و	منافع	آن	نیز	تقریبًا	به	طور	کامل	در	
طول	عمر	پسر	کودن	ژان	ژاک	النژه	ُول	به	آن	افزوده	شد.	سال	1870،	این	
ارثیه	در	مجموع	بیست	و	یک	میلیون	لیرة	استرلینگ	برآورد	می		شد،	معادل	
پانصد		و			بیست		و		پنج	میلیون	فرانک.	طبق	حکم	صادره	از	دادگاه	آگرا،	تأییدیة	
به	 غیرمنقول	 و	 منقول	 اموال	 و		تصدیق	شورای	خصوصی،	 دهلی	 	دیوان	
فروش	رفت،	ارزیابی	ارزش	ها	انجام	شد	و	کل	دارایی	به	صورت	سپرده	نزد	
بانک	انگلستان	قرار	گرفت.	در	حال	حاضر،	پانصد			و		بیست		و		هفت	میلیون	
فرانک	است	که	بالفاصله	پس	از	احراز	هویت	در	دیوان	دادگستری	می	توانید	
با	یک	چک	ساده	آن	را	وصول	کنید	و	من	حاضرم،	از	همین	امروز،	از	طرف	
در	 را	 پیش	پرداختی	 مقدار	 و	شرکا،	هر	 اسمیت	 ترولوپ،	 بانکدار	 آقایان	

اختیارتان	قرار	دهم	که...«
دکتر	سارازن	خشکش	زده	بود.	لحظه	ای	نتوانست	لب	به	سخن	بگشاید.	
سپس،	تحت	تأثیر	ذهنی	انتقادگرا	و	ناتوان	در	پذیرش	رؤیایی	که	از	دل	
آخر	چه	 آقا،	 »اما	 زد:	 فریاد	 بود،	 برآورده	 سر	 هزار			و			یک	شب	 قصه	های	

مدارکی	برای	اثبات	این	داستان	دارید	و	چطور	توانستید	مرا	پیدا	کنید؟«
آقای	شارپ	روی	کیف	چرمی	ورنی	ضربه	ای	زد	و	گفت:	»همة	مدارک 

baronnet .1:	عنوانی	اشرافی	میان	شوالیه	و	بارون.	ــ	م.
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من	 بسیار	ساده.	 بگویم	 باید	 کردم,	 پیدایتان	 این	که	چطور	 اما	 این	جاست.	
نزدیک	ترین	 کردن	 پیدا	 در	 ما	 مؤسسة	 می	گردم.	 دنبالتان	 است	 سال	 پنج	
اموال	 در	 و	 	،’next of kin‘ انگلیس	 اصطالح	حقوقی	 در	 یا	 خویشاوند،	
اما	 دارد.	 می	ماند	تخصص	 وارث	 بدون	 انگلستان	 در	 که	هرساله	 بسیاری	
به	طور	دقیق،	دیرزمانی	است	که	ما	در	زمینة	میراث	بیگم	گوکول	فعالیت	
می	کنیم.	تحقیقات	گسترده	ای	انجام	دادیم،	در	مورد	صدها	خانوادة	سارازن	
بررسی	کردیم	و	هیچ	ردی	از	ایزیدور	نیافتیم.	من	حتی	به	این	نتیجه	رسیده	
بودم	که	سارازن	دیگری	در	فرانسه	وجود	ندارد،	به	طوری	که	وقتی	دیروز	
صبح	گزارش	کنگرة	پزشکی	در	دیلی	نیوز	را	می	خواندم،	با	دیدن	دکتری	به	
این	نام	که	برایم	آشنا	نبود	بسیار	تعجب	کردم.	بالفاصله	به	یادداشت	هایم	و	
هزاران	برگة	دستنویسی	رجوع	کردم	که	در	خصوص	این	ارثیه	جمع	آوری	
کرده	بودیم	و	در	کمال	حیرت	متوجه	شدم	که	از	شهر	دوئه	غافل	شده	ایم.	
قطار	 سوار	 گرفته	ام،	 قرار	 درست	 مسیر	 در	 که	 شدم	 مطمئن	 تقریبًا	 وقتی	
برایتون	شدم،	شما	را	هنگام	خروج	از	کنگره	دیدم	و	یقین	پیدا	کردم.	انگار	
باشد،	شما	درست	شبیه	عکسی	 آقای	النژه	ُول،	زنده	شده	 بزرگتان،	 دایی	
نام	 به	 هندی	 نقاشی	 داریم,	 دست	 در	 او	 نقاشی	شدة	 پرترة	 از	 که	 هستید	

سارانونی	آن	را	کشیده.«
از	الی	دفترچه	اش	عکسی	بیرون	کشید	و	به	دکتر	سارازن	داد.	عکس	
مردی	بلندقد	بود	با	ریشی	انبوه،	دستاری	َپردار	و	جامه	ای	از	پارچة	زربفت	
خیره	کنندة	سبز	رنگ،	به	سان	پرتره		ای	تاریخی	از	یک	فرمانده	کل	بود	که	
فرمان	حمله	ای	را	صادر	و	بعد	با	دقت	به	بیننده	نگاه	می	کند.	پشت	سرش	

تصویر	محو	نبرد	و	حملة	سواره	نظام	در	میان	گرد	وخاک	دیده	می	شد.	
آقای	شارپ	ادامه	داد:	»این	مدارک	بسیار	گویاتر	از	سخنان	من	است.	
آن	ها	را	نزد	شما	می	گذارم	و	اگر	اجازه	بدهید،	دو	ساعت	دیگر	برمی	گردم	

تا	به	اوامرتان	رسیدگی	کنم.«
	سپس،	از	داخل	کیف	ورنی،	هفت	هشت	پرونده	در	آورد،	که	برخی	
چاپی	و	برخی	دیگر	دستنویس	بود،	آن	ها	را	روی	میز	گذاشت	و	در	حالی	
که	عقب	عقب	بیرون	می	رفت	زیر	لب	گفت:	»ِسر	بریاه	جواهر	موتهورانات،	

مفتخرم	که	به	شما	ادای	احترام	کنم.«
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	دکتر،	در	حالی	که	گفته	های	آقای	شارپ	را	هم	باور	کرده	و	هم	به	شان	
بدبین	بود،	پرونده	ها	را	برداشت	و	تورق	کرد.

نگاهی	اجمالی	کافی	بود	تا	متوجه	شود	که	داستان	کاماًل	حقیقت	دارد	و	
تمام	شک	هایش	از	میان	رفت.	مثاًل،	چگونه	می	توانست	در	برابر	چنین	سند	

چاپ	شده	ای	تردید	به	خود	راه	دهد:

گزارش به حضور عالیقدر لردهای شورای خصوصی ملکه، به تاریخ پنجم ژانویة 
1870، در ارتباط با اموال بدون وارث بیگم گوکول اهل راگیناهرا، شهرستان بنگال. 

موضوع گزارش: رسیدگی به پروندة حقوقی مالکیت چندین قصر و چهل  و  سه هزار 
بنگاه های تجاری،  از ساختمان ها، کاخ ها،  بیگال زمین قابل کشت، مجموعه ای 
روستاها، اموال منقول، جواهرات نفیس، اسلحه و غیره که ارثیة بیگم گوکول از 
راگیناهرا را تشکیل می دهند. بنا به گزارش  هایی که به ترتیب در دادگاه مدنی شهر 
آگرا و دیوان عالی دهلی ارائه شد، گویا در سال 1819 بیگم گوکول، بیوة راجه 
لوکمیسور و وارث بحق اموال قابل توجه او، با یک نفر خارجی ازدواج کرد، مردی 
اصالتًا فرانسوی، به نام ژان ژاک النژه ُول. این مرد خارجی پس از این که تا سال 
1815 در ارتش فرانسه خدمت کرد و در آن جا به مقام رهبر دستة موسیقی هنگ 
سی و ششم پیاده نظام نایل شد، پس از انحالل ارتش لوآر، در شهر نانت در ِسمت 
مسئول بارگیری سوار یک کشتی تجاری شد. به کلکته رسید، وارد هندوستان شد 
و کمی بعد فرمانده آموزش در ارتش کوچک بومی شد که راجه لوکمیسور مسئولیت 
نگهداری و حفاظت آن را داشت. چیزی نگذشت که به مقام فرماندهی کل نایل 
متعدد  کرد. مالحظات  ازدواج  او  بیوة  با  راجه،  از مرگ  بعد، پس  و کمی  گشت 
به  موقعیت حساس  آن  در  ژان ژاک النژه ُول  ارزندة  استعماری، خدمات  سیاست 
اروپاییان ساکن در آگرا, و اخذ تابعیت انگلستاِن او باعث شد فرماندار کل شهرستان 
بنگال درخواست کند که به همسر بیگم عنوان بارونت اعطا شود. در نتیجه، زمین 
بریاه جواهر موتهورانات به تیول1 تبدیل شد. در سال 1839، بیگم فوت کرد و حق 
انتفاع از اموال خود را برای النژه ُول به ارث گذاشت. او نیز دو سال بعد جهان فانی 

1.	ملکی	که	از	طرف	مقامی	باال	به	شخصی	واگذار	می	شود	و	آن	شخص	می	تواند	از	طریق	
مالیات	آن	ملک	درآمد	کسب	کند.	ــ	م.
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را ترک گفت و به همسرش پیوست. تنها پسرشان, که از همان سنین طفولیت 
تا زمان فوتش در  او،  اموال  بود، بالفاصله تحت قیمومت قرار گرفت.  کندذهن 
سال 1869، با حفظ امانت کامل اداره شد. این ثروت عظیم وارث شناخته شده ای 
ندارد. اکنون که به درخواست حکومت محلی به جانشینی از دولْت دادگاه آگرا و 
دیوان عالی دهلی دستور مشروعیت فروش آن اموال را صادر کرده اند، از لردهای 
شورای خصوصی استدعا داریم که این احکام را تصدیق نمایند، و الی  آخر. در	ادامه	

امضاهای	متعدد.

کپی	های	برابر	اصل	احکام	آگرا	و	دهلی،	اسناد	فروش،	احکام	صادرشده	
مبنی	بر	سپردن	سرمایه	به	بانک	انگلستان،	تاریخچة	تحقیقات	انجام	شده	
در	فرانسه	برای	یافتن	وراث	النژه	ُول	و	تودة	عظیمی	از	مدارک	مشابه	هر	
و	 به	درستی	 او,	 منتفی	ساخت.	 سارازن	 دکتر	 جانب	 از	 را	 شبهه	ای	 گونه	
طبق	موازین	قانونی،	نزدیک	ترین	خویشاوند	و	وارث	بیگم	بود.	بین	او	و	
پانصد		و		بیست		و		هفت	میلیونی	که	در	صندوق	بانک	به	ودیعه	گذاشته	شده	
بود	فقط	یک	مرحلة	قانونی	فاصله	بود،	که	آن	هم	با	ارائة	چند	گواهی	تولد	

و	فوت	انجام	می	شد!
	چنین	ثروتی	قادر	بود	ذهن	خونسردترین	انسان	ها	را	مجذوب	خود	
اتفاق	غیرمنتظره	بی	اعتنا	 برابر	آن	 نتوانست	در	 کند،	آن	دکتر	شریف	هم	
بماند.	با	این	حال،	هیجانش،	که	فقط	با	چند	دقیقه	ای	قدم	زدن	در	طول	
اتاق	بروز	پیدا	کرد،	زیاد	طول	نکشید.	سپس	دوباره	خویشتنداری	اش	را	
و	 از	ضعف	 نشان	 که	 زودگذر	 تب	و	تاب	 آن	 سبب	 به	 را	 خود	 بازیافت،	
 سستی	داشت	ندامت	کرد.		روی	مبل	ولو	شد	و	مدتی	غرق	در	افکارش

باقی	ماند.
سپس،	ناگهان،	دوباره	مشغول	راه	رفتن	در	طول	و	عرض	اتاق	شد.	اما	
این	بار	چشمانش	درخششی	ناب	پیدا	کرد،	و	معلوم	بود	فکری	بلندنظرانه	
خود	 در	 کرد،	 استقبال	 فکر	 آن	 از	 است.	 گرفته	 ذهنش	شکل	 در	 واال	 و	

پروراندش،	نوازشش	کرد،	و	عاقبت	پذیرفتش.
	در	آن	لحظه،	کسی	به	در	اتاق	ضربه	ای	زد.	آقای	شارپ	برگشته	بود.

دکتر	با	صمیمیت	به	او	گفت:	»از	شما	به	خاطر	تردیدهایم	عذرخواهی	
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می	کنم.	اکنون	متقاعد	شده	ام	و	به	سبب	زحمات	فراوانی	که	به	خود	داده		اید	
خود	را	هزاران	بار	رهین	مّنت	شما	می	دانم.«	

آقای	شارپ	جواب	داد:	»نیازی	به	تشکر	نیست...	پرونده	ای	عادی...	
وظیفه	ام	را	انجام	دادم...	آیا	می	توانم	امیدوار	باشم	که	ِسر	بریاه	مشتری	ما	

باقی	بماند؟«
»بدون	شک.	تمام	کارها	را	به	شما	می	سپارم...	فقط	خواهش	می	کنم	

دیگر	مرا	با	این	لقب	مسخره	نخوانید...«
	مسخره!	لقبی	که	بیست		و		یک	میلیون	لیرة	استرلینگ	می	ارزید!	از	قیافة	
آقای	شارپ	می	شد	چنین	فکری	را	خواند؛	اما	آن	قدری	اهل	چاپلوسی	بود	

که	کوتاه	نیاید.
	پس	جواب	داد:	»هر	طور	که	میل	دارید،	رئیس	شما	هستید.	من	می	روم	

تا	سوار	قطار	لندن	شوم.	منتظر	اوامرتان	هستم.«
دکتر	پرسید:	»می	توانم	این	مدارک	را	پیش	خودم	نگه	دارم؟«

»مسلمًا،	ما	کپی	آن	ها	را	داریم.«
	وقتی	دکتر	سارازن	تنها	شد،	پشت	میز	کارش	نشست،	یک	کاغذ	نامه	

برداشت	و	مشغول	نوشتن	این	مطالب	شد؛

برایتون، 28 اکتبر 1871
پسر عزیزم، ما صاحب ثروتی عظیم، هنگفت و باورنکردنی شده ایم! فکر نکن عقلم 
را از دست داده ام. دو سه مدرک چاپ شده ای را که ضمیمة نامه می کنم بخوان. 
کاماًل متوجه می شوی که من وارث لقب بارونت انگلیسی یا هندی و ثروتی ام که 
بیش از نیم میلیارد فرانک می ارزد و اکنون در بانک انگلستان به ودیعه گذاشته شده 
است. اوکتاو عزیزم، در احساسات تو هنگام دریافت این خبر شک ندارم. مثل من، 
به خوبی درک می کنی که چنین ثروتی چه وظایف جدیدی به دوش ما می گذارد 
و چه خطرهایی ممکن است عقل و خرد ما را به چالش بکشد. فقط یک ساعت 
است که از این موضوع با خبر شده ام، و هیچ نشده بار این مسئولیت آن چنان نگرانم 
ساخته که شادی اولیه ای را که هنگام فکر کردن به تو حس کرده بودم  به نصف 
رسانده است. شاید این تغییر برایمان سرنوشت ساز باشد... ما پیشگامان فروتن علم 
آیا همچنان خوشبخت خواهیم بود؟ نه، شاید،  در خلوت خود خوشبخت بودیم. 
مگر این که... جرئت نمی کنم فکری را که به مغزم خطور کرده برایت شرح دهم... 



»من می روم تا سوار قطار لندن شوم.«
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مگر این که این ثروت در دستان ما به یک دستگاه علمی جدید و قدرتمند تبدیل 
شود، ابزاری حیرت انگیز برای تمدن!... دربارة آن با هم صحبت خواهیم کرد. برایم 
بنویس، زود بگو که از این خبر بزرگ چه احساسی داری و آن را به اطالع مادرت 
برسان. من اطمینان دارم، از آن جا که زنی فهمیده است، با خونسردی و آرامش 
از آن استقبال می کند. اما دربارة خواهرت، او هنوز بیش از حد کوچک است که با 
شنیدن چنین چیزی عقل از سرش بپرد. وانگهی، سر کوچکش دیگر محکم شده 
است و حتی اگر از تمام عواقب ناشی از چنین خبری مطلع شود، مطمئنم که تنها 
کسی است که کمتر از همه به هم خواهد ریخت. از جانب من به مارسل سالم 

برسان. او در تمام برنامه های آتی من حضور خواهد داشت. 
پدر دوستدار تو
فرانسوا سارازن

نامه	را	با	مدارک	بسیار	مهم	داخل	پاکتی	به	این	آدرس	قرار	داد:	»آقای	اوکتاو	
سارازن،	دانشجوی	مدرسة	عالی	هنر	و	صنعت،	32،	خیابان	روا		دو		سیسیل،	
پاریس«,	کالهش	را	برداشت،	پالتویش	را	به	تن	کرد	و	به	کنگره	رفت.	یک	

ربع	بعد،	آن	مرد	فوق	العاده	به	میلیون	ها	ثروتش	دیگر	فکر	هم	نمی	کرد.



اوکتاو	سارازن،	پسر	دکتر،	را	نمی	شد	حقیقتًا	آدم	تنبلی	به	حساب	آورد.	نه	
احمق	بود	و	نه	دارای	هوشی	سرشار،	نه	خوش	سیما	بود	و	نه	زشت	رو،	
نه	بلند	قامت	بود	و	نه	کوتاه	قد،	نه	گندمگون	بود	و	نه	بور.	رنگ		و		رویش	
به	بلوطی	می	زد	و	از	همه	لحاظ	در	زمرة	افراد	متوسط	قرار	می	گرفت.	در	
مدرسه،	معمواًل	جایزة	نفر	دوم	و	دو	سه	تا	تقدیرنامه	نصیبش	می	شد.	دیپلم	
را	با	معدل	»قابل	قبول«	گرفته		بود.	پس	از	این	که	یک	بار	در	کنکور	ورودی	
مدرسة	عالی	مردود	شد،	در	آزمون	دوم	با	رتبة	127	قبول	شد.	شخصیتی	
دودل	داشت،	از	آن	دست	افرادی	که	به	قطعیتی	نیم	بند	رضایت	می			دهند،	
همیشه	در	تقریب	به	سر	می	برند	و	به	سان	نور	مهتاب	از	زندگی	می	گذرند.	
این	افراد	بازیچة	دست	سرنوشت	اند،	مانند	دری	چوب	پنبه	ای	اند	به	روی	
امواج	دریا.	بسته	به	جهت	باد	که	به	سمت	شمال	بوزد	یا	به	سمت	جنوب,	
قضا	و	قدر	 روی	 از	 قطب.	 به	طرف	 یا	 می	روند	 استوا	 به	سوی	 نیز	 آن	ها	
حرفه	ای	را	انتخاب	می	کنند.	اگر	دکتر	سارازن	تصور	خوش	بینانه	ای	نسبت	
تردید	 کمی	 نامه	 آن	 نوشتن	 از	 قبل	 شاید	 نداشت،	 پسرش	 به	شخصیت	
به	خود	راه	می	داد؛	اما	حتی	باکماالت	ترین	افراد	هم	حق	دارند	به	عشق	

کورکورانة	پدری	دچار	شوند.

دو رفیق

2
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نفوذ	شخصیتی	 ابتدای	تحصیل	تحت	 از	 اوکتاو	 از	سر	خوش	اقبالی،	
با	رفتار	کمی	مستبدانه	ولی	خیرخواهانه	اش	 قوی	قرار	گرفت،	کسی	که	
بر	او	داشت.	در	دبیرستان	شارلوماین،	جایی	که	پدرش	او	 تأثیر	بسزایی	
را	برای	اتمام	تحصیالت	فرستاده	بود،	با	یکی	از	همکالس	هایش	دوستی	
نزدیکی	برقرار	کرد،	پسری	اهل	آلزاس	به	نام	مارسل	بروکمن،	که	یک	سال	
از	او	کوچک	تر	بود،	اما	به	سرعت	از	لحاظ	جسمی،	ذکاوت	و	اخالق	از	او	

پیشی	گرفت.
	مارسل	بروکمن	که	در	دوازده	سالگی	یتیم	شده		بود،	عایدی	مختصری	
اوکتاو	 اگر	 را	می	داد.	 فقط	کفاف	هزینة	مدرسه	اش	 بود	که	 برده	 ارث	 به	
نبود،	که	او	را	همراه	والدینش	به	تعطیالت	ببرد,	هرگز	پایش	را	آن	سوی	

دیوارهای	دبیرستان	نمی	گذاشت.
	همین	باعث	شد	که	پس	از	مدتی	کوتاه	جوان	آلزاسی	خانوادة	دکتر	
سارازن	را	از	آن	خود	بداند.	با	وجود	خونسردی	ظاهری	اش،	بسیار	عاطفی	
و	احساساتی	بود	و	متوجه	شد	که	تمام	عمرش	بایست	مدیون	این	افراد	
محترمی	باشد	که	حق	پدر	و	مادری	بر	گردنش	دارند.	پس	طبیعتًا	شیفتة	
دکتر،	همسر	او	و	دختر	کوچک	مهربان	ولی	جدی	آن	ها	شد	که	حرف	دلشان	
را	با	او	می	زدند.	اما	قدرشناسی	خود	را	نه	از	راه	کالم،	بلکه	با	عمل	نشان	
داد.	در	واقع،	وظیفة	لذت	بخش	کمک	به	َژن	را،	که	درس	خواندن	را	دوست	
داشت،	به	عهده	گرفت	تا	او	را	به	دختر	جوانی	با	درک	درست	و	ذهنی	قاطع	
و	منطقی	تبدیل	کند	و,	در	عین	حال،	از	اوکتاو	پسری	شایستة	پدرش	بسازد.	
باید	متذکر	شویم	که	مرد	جوان	مثل	خواهرش،	که	 در	مورد	وظیفة	دوم	
نسبت	به	برادر	خود	در	همان	سن	عاقل	تر	می	نمود،	راحت	گردن	نمی	نهاد.	

اما	مارسل	به	خود	قول	داده	بود	که	به	این	هر	دو	هدف	دست	پیدا	کند.
	زیرا	مارسل	بروکمن	از	آن	دست	قهرمانان	شجاع	و	سرسختی	بود	که	
او	را	هر	ساله	از	طرف	آلزاس	به	پاریس	می	فرستند	تا	در	مسابقات	بزرگ	
ُکشتی	پاریس	مبارزه	کند.	از	همان	کودکی،	به	خاطر	داشتن	عضالتی	قوی	و	
منعطف	و	همچنین	ذهنی	فعال	و	هوشمند،	خود	را	از	دیگران	متمایز	ساخت.	
در	باطن،	سراسر	عزم	و	اراده	و	شجاعت	بود،	در	حالی	که	در	ظاهر	خشک	و	
اتوکشیده	به	نظر	می	آمد.	از	همان	دوران	مدرسه،	نیاز	مبرمی	به	سرآمد	بودن	
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در	خود	احساس	می	کرد،	همان	قدر	در	ژیمناستیک	که	در	بازی	های	با	توپ،	
همان	قدر	در	ورزشگاه	که	در	آزمایشگاه.	اگر	سالی	را	بدون	جایزه	به	پایان	
می		رساند،	آن	را	ازدست		رفته	می	دانست.	در	بیست	سالگی،	با	هیکلی	درشت	
و	نیرومند،	سرشار	از	سرزندگی	و	جنب	و	جوش،	یک	دستگاه	ارگانیک	با	
حداکثر	قدرت	و	بازدهی	بود.	تیز	هوشی	اش	نگاه	اذهان	حواس	جمع	را	به	
خود	جلب	می	کرد.	همزمان	با	اوکتاو	با	رتبة	دوم	وارد	مدرسة	عالی	شد	و	

قصدش	این	بود	که	با	رتبة	اول	فارغ	التحصیل	شود.
نفرشان	 انرژی	بی	پایان	و	فراوانی	که	برای	هر	دو	 در	واقع،	به	خاطر	
تمام	 عالی	شود.	یک	سال	 وارد	مدرسة	 توانست	 نیز	 اوکتاو	 صرف	کرد،	
مارسل	هلش	داد،	مجبورش	کرد	کار	کند،	مبارزه	ای	سخت	که	به	موفقیت	
انجامید.	نسبت	به	آن	شخصیت	ضعیف	و	مردد	حس	دلسوزی	دوستانه	ای	
ابراز	می	داشت،	مانند	حسی	که	یک	شیر	ممکن	است	نسبت	به	سگی	جوان	
داشته	باشد.	برایش	لذتبخش	بود	که	با	شیرة	اضافی	خود	آن	گیاه	کم	جان	را	

قوی	کند	تا	میوه	دهد.	
امتحانات	خود	را	می	گذراندند،	جنگ	سال	1870  درست	زمانی	که	
آن	دو	دوست	را	غافلگیر	کرد.	به	محض	این	که	امتحانات	به	پایان	رسید،	
با	دلی	دردمند	از	خطرهایی	که	استراسبورگ	و	آلزاس	را	تهدید	 مارسل	
می	کرد،	به	سی	و	یکمین	گردان	پیاده		نظام	ملحق	شد.	اوکتاو	هم	بالفاصله	از	

او	پیروی	کرد.
پاریس،	 در	 دیده	وری	 ُپست	 در	 به	دوش	هم،	 آن	دو	دوست،	دوش	
نبرد	سختی	را	تجربه	کردند.	مارسل	در	شامپینی	گلوله	ای	در	بازوی	راست	
دریافت	کرد	و	در	بوزنوال	سردوشی	ای	روی	بازوی	چپ،	اما	اوکتاو	نه	
نشانی	نصیبش	شد	و	نه	زخمی.	در	حقیقت	تقصیری	هم	نداشت،	زیرا	
همواره	دوستش	را	زیر	آتش	دشمن	دنبال	کرده	بود.	فقط	شش	متر	از	پشت	

سر	با	او	فاصله	داشت.	اما	این	شش	متر	سرنوشت	ساز	بود.
از	زمان	صلح	و	ازسرگیری	کارهای	عادی،	دو	دانشجو	در	هتلی	ساده	
در	نزدیکی	مدرسة	عالی	در	دو	اتاق	مجاور	ساکن	شدند.	تیره	بختی	های	
فرانسه	و	جدا	شدن	آلزاس	و	لوِرن	پختگی	بسیار	مردانه	ای	در	شخصیت	

مارسل	برجا	گذاشت.
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او	می	گفت:	»وظیفة	جوانان	فرانسوی	است	که	اشتباهات	پدران	خود	را	
جبران	کنند	و	فقط	با	کار	کردن	به	آن	دست	می	یابند.«

از	 پیروی	 به	 مجبور	 را	 اوکتاو	 و	 برمی	خاست	 از	خواب	 پنج	صبح	 	
خود	می	کرد.	او	را	سر	کالس	می		برد	و	پس	از	آن	یک	لحظه	هم	تنهایش	
پیپ	 برای	 و	گهگاه	 بخوانند	 تا	درس	 برمی	گشتند	 به	خانه	 نمی	گذاشت.	
کشیدن	یا	نوشیدن	یک	فنجان	قهوه	به	خود	استراحت	می	دادند.	ساعت	ده،	
با	دلی	رضایت	مند	و	خشنود	و	سری	ُپر	از	معلومات،	به	رختخواب	می	رفتند.	
گاهی	اوقات،	بیلیارد	بازی	می	کردند،	با	دقت	نمایشی	را	انتخاب	می			کردند	
و	به	تماشای	آن	می	رفتند،	دیربه	دیر	به	کنسرتی	در	کنسرواتوار	می	رفتند،	تا	
بیشة	ِوری	یر	اسب	سواری	می	کردند،	در	جنگل	پیاده	روی	می			کردند،	هفته	ای	
دو	بار	مسابقة	بوکس	یا	شمشیربازی	می		دادند،	با	این	کارها	تفریح	و	رفع	
خستگی	می	کردند.	گهگاه	اوکتاو	هوس	می	کرد	سرپیچی	کند	و	نگاه	مشتاقی	
به	تفریحات	کمتر	پسندیده	می	انداخت.	می	گفت	که	می	خواهد	برای	دیدن	
آریستید	لورو	که	»درس	حقوق	می	خواند«	به	آبجوفروشی	سن	میشل	برود.	
اما	مارسل	آن	چنان	به	تندی	هوسرانی	های	او	را	به	سخره	می	گرفت	که	اغلب	

عقب	نشینی	می	کرد.
29	اکتبر	1871،	حوالی	ساعت	هفت	عصر،	آن	دو	دوست	طبق	معمول	
پشت	یک	میز	زیر	یک	چراغ	پایه	دار	نشسته	بودند.	مارسل	با	تمام	وجود	غرق	
در	مطالعة	یک	مسئلة	هیجان	انگیز	هندسة	ترسیمی	در	رابطه	با	سطح	مقطع	
لیتر	قهوه	درست	می	کرد،	 با	دقتی	روحانی	داشت	یک	 اوکتاو	 سنگ	ها	بود.	
کاری	که	متأسفانه	از	دید	او	بسیار	مهم	تر	بود.	یکی	از	نادر	چیزهایی	که	به	سبب	
مهارت	در	آن	به	خود	می	بالید	ــ	شاید	چون	در	پی	اش	فرصتی	می	یافت	تا	در	
روز	برای	چند	دقیقه	از	جبر	طاقت	فرسای	ردیف	کردن	معادالت	ریاضی،	که	
به	نظرش	مارسل	کمی	در	آن	زیاده	روی	می			کرد،	بگریزد.	پس	آب	جوشانش	را	
قطره	قطره	از	الیة	ضخیمی	از	پودر	موکا	می	گذراند	و	آن	خوشی	آرامش	بخش	
برایش	کافی	بود.	اما	پشتکار	مارسل	او	را	می	آزرد	و	احساس	ندامت	می	کرد	و	

نیاز	مبرمی	به	متوقف	کردن	کار	او	با	حرف	زدن	حس	می			کرد.
روش	 این	 بخریم.	 قهوه	جوش	 یک	 که	 است	 »بهتر	 گفت:	 بی	مقدمه	

باستانی	و	تشریفاتی	فیلتر	کردن	دیگر	با	تمدن	امروزی	جور	نیست.«
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	مارسل	جواب	داد:	»یک	قهوه	جوش	بخر!	این	طوری	دیگر	هر	روز	
عصر	یک	ساعت	وقتت	تلف	نمی	شود.«

	و	به	حل	مسئله	اش	برگشت.
است.	 محور	 سه	 دارای	 و	 بیضوی	شکل	 گنبد	 یک	 داخلی	 »قوس	 	
	،oA=a	آن	محور	ترین	بزرگ	که	کنیم	می	فرض	اصلی	بیضی ABCD	را	

 )o, óć(	محور	ترین	کوچک	که	صورتی	در	است،	oB=b	متوسط	محور	و
عمود	و	برابر	با	c	است	و	باعث	کم	شدن	قوس	گنبد	می	شود...«

	در	آن	لحظه	در	زدند.
پادوی	هتل	گفت:	»نامه	ای	برای	آقای	اوکتاو	سارازن.«

می	توان	حدس	زد	که	آن	وقفة	به	موقع	چقدر	به	دل	دانشجوی	جوان	
خوش	آمد.	

اوکتاو	گفت:	»از	طرف	پدرم	است،	دستخط	خودش	است...«	پاکت	را	
با	دست	سبک	سنگین	کرد	و	اضافه	کرد:	»یا	چیزی	شبیه	نامه.«

هشت	 است.	 انگلستان	 در	 دکتر	 که	 می	دانست	 او	 مانند	 هم	 مارسل	
روز	پیش	که	سری	به	پاریس	زده	بود،	آن	دو	دوست	را	به	شامی	شاهانه	
در	رستوران	پاله	رویال	دعوت	کرده	بود،	مکانی	سابقًا	معروف	ولی	اکنون	

از	مد	افتاده،	که	دکتر	همچنان	اوج	ظرافت	پاریسی	می	دانست.
مارسل	گفت:	»اگر	از	کنگرة	پزشکی	چیزی	گفت	برایم	تعریف	کن.	
چه	فکر	خوبی	که	رفت	آن	جا.	دانشمندان	فرانسوی	زیادی	خود	را	منزوی	

می	کنند.«
بیضی	ای	مشابه	 از	 »...	قوس	خارجی	 داد:	 ادامه	 به	خواندن	مسئله	 و	
بیضی	اول	تشکیل	شده،	و	مرکز	آن	باالی	ó	بر	روی	عمود	o	قرار	دارد.	پس	
F	سه	بیضی	اصلی،	بیضی	و	هذلولی	فرعی	را	

3

،F
2

،F
1
از	تعیین	کانون	های	

رسم	می	کنیم	که	محورهای	مشترک...«
رنگ	پریدة	 چهرة	 دیدن	 با	 کرد.	 بلند	 را	 سرش	 اوکتاو	 فریاد	 پی	 در	

دوستش	کمی	نگران	شد	و	پرسید:	»مگر	چه	شده؟«
اوکتاو	که	با	خواندن	خبر	حیرت	زده	شده	بود	گفت:	»بخوان!«

به	 نگاهی	 بعد	دوباره	خواند،	 تا	آخر	خواند،	 را	گرفت،	 نامه	 مارسل	
مدارک	چاپی	ای	انداخت	که	ضمیمة	آن	بود	و	گفت:	»عجیب	است!«
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سپس	پیپش	را	پر	کرد	و	با	طمأنینه	مشغول	روشن	کردن	آن	شد.	اوکتاو	
چشم	به	دهان	او	دوخته	بود.

با	صدایی	خفه	فریاد	زد:	»فکر	می	کنی	حقیقت	داشته	باشد؟«
»حقیقت؟...	مسلمًا.	پدرت	از	درکی	باال	و	منطقی	علمی	برخوردار	است	
و	بی	دلیل	چیزی	را	نمی	پذیرد.	وانگهی،	مدارک	این	جاست	و	در	کل	بسیار	

ساده	است.«
وقتی	پیپ	کامل	روشن	شد،	مارسل	به	کارش	برگشت.	اوکتاو	هاج	و	واج	
برجا	مانده		بود	و	حتی	قادر	نبود	قهوه	اش	را	تمام	کند،	چه	برسد	به	این	که	
منطقی	فکر	کند.	با	این	حال،	نیاز	داشت	حرف	بزند	تا	مطمئن	شود	که	

خواب	نمی	بیند.
»اما...	اگر	درست	باشد،	واقعًا	حیرت	انگیز	است!...	می	دانی	که	نیم	میلیارد	

ثروت	هنگفتی	است؟«
مارسل	سرش	را	بلند	کرد	و	تأیید	کرد:	»هنگفت	کلمة	مناسبی	است.	
شاید	در	فرانسه	کسی	چنین	ثروتی	نداشته	باشد،	و	در	آمریکا	فقط	چند	
نفر	باشند،	به	زحمت	پنج	یا	شش	نفر	در	انگلستان،	در	کل	پانزده	یا	بیست	

نفر	در	جهان.«
اوکتاو	اضافه	کرد:	»به	اضافة	یک	لقب	اشرافی!	لقب	بارونت!	البته	من	
هرگز	آرزوی	داشتن	چنین	چیزی	را	نداشتم،	اما	حال	که	خودش	آمده،	

می	توانم	بگویم	که	بهتر	از	سارازن	خشک	و	خالی	است.«
چنین	 به	وضوح	 دود	 آن	 نگفت.	 چیزی	 و	 داد	 بیرون	 دودی	 مارسل	

می	گفت:	»پوف!...	پوف!«
اوکتاو	ادامه	داد:	»مسلمًا	من	هیچ	وقت	دلم	نخواسته	که	مانند	خیلی	ها	
که	پیشوندی	به	اسم	خود	می	چسبانند	یا	لقبی	من	درآوردی	اضافه	می	کنند	
رفتار	کنم!	اما	داشتن	یک	لقب	واقعی،	یک	لقب	معتبر	که	درست	و	حسابی	
و	چنان	که	باید	در	‘نسب	نامة	اشرافی’	بریتانیای	کبیر	و	ایرلند	به	ثبت	رسیده	
دیده	 زیاد	 که	 آن	طور	 ندارد،	 آن	وجود	 بودن	 در	حقیقی	 و	هیچ	شبهه	ای	

می			شود...«
پیپ	همچنان	می	گفت:	»پوف!...	پوف!«

اوکتاو	با	لحنی	حاکی	از	یقین	حرف	خود	را	از	سر	گرفت:	»دوست	
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مارسل به خواندن مسئله اش ادامه داد.
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عزیز،	هرچه	هم	که	بگویی	و	انجام	دهی،	به	قول	انگلیسی	ها:	‘اصالت	خون	
چیز	مهمی	است!’«

در	برابر	نگاه	تمسخرآمیز	مارسل	حرف	خود	را	قطع	کرد	و	به	موضوع	
میلیون	بازگشت.

»به	خاطر	داری	که	بینوم،	استاد	ریاضی	مان،	هر	سال	جلسة	اول	حساب	
تکرار	می	کرد	که	نیم	میلیارد	رقم	آن	چنان	بزرگی	است	که	نیروی	عقالنی	
بشر،	اگر	امکاناتی	برای	بازنمایی	ترسیمی	آن	در	اختیار	نداشت،	قادر	به	
درک	درستی	از	آن	نبود؟...	اگر	مردی	در	هر	دقیقه	یک	فرانک	پرداخت	کند،	
بیش	از	هزار	سال	طول	می	کشد	تا	به	آن	رقم	برسد!	وای!	حقیقتًا...	عجیب	

است	که	به	خود	بگویی	نیم	میلیارد	فرانک	ارث	برده	ای!«
زد:	 فریاد	 ماجرا	 تا	کل	 بود	 منقلب	شده	 از	گفته	ها	 بیشتر	 که	 مارسل	
با	این	پول	بکنید	 »نیم	میلیارد	فرانک!	می	دانی	بهترین	کاری	که	می	توانید	
چیست؟	این	که	آن	را	به	کشور	فرانسه	بدهید	تا	خسارت	های	جنگی	اش	را	

جبران	کند!	فقط	ده	برابر	آن	کفایت	می	کند!...«
اوکتاو	با	وحشت	فریاد	زد:	»نمی	خواهد	چنین	پیشنهادی	به	پدرم	بدهی!	
ممکن	است	از	آن	خوشش	بیاید!	از	حاال	می	بینم	که	دارد	نقشه		هایی	مشابه	
اما	الاقل	 برایش	می	کشد!...	سرمایه	گذاری	در	بخش	دولتی	را	می	پذیرم،	

سودش	را	برای	خودمان	نگه		داریم!«
مارسل	گفت:	»عجب،	تا	به	حال	نشان	نداده	بودی	که	از	سرمایه	دار	شدن	
بدت	نمی	آید!	اوکتاو	بیچارة	من،	حسی	به	من	می	گوید	که	ای	کاش	این	
ارثیة	هنگفت	کمتر	بود،	چرا	که	هم	برای	تو	و	هم	پدرت،	که	آدم	درستکار	
و	عاقلی	است،	بهتر	می	شد.	ترجیح	می	دهم	تو	را	در	حال	تقسیم	کردن	یک	

درآمد	بیست		و		پنج	هزار	لیره	ای	با	خواهرت	ببینم،	تا	با	این	کوه	طال!«
و	دوباره	مشغول	کار	خود	شد.

به	 اتاق	 در	 آن	چنان	 پس	 بنشیند،	 بی	حرکت	 نمی	توانست	 اوکتاو	 اما	
جنب	و	جوش	در	آمد	که	دوستش	طاقتش	طاق	شد	و	عاقبت	صدایش	درآمد:	
»بهتر	است	بروی	بیرون	و	هوایی	بخوری!	معلوم	است	که	امشب	هیچ	کاره	ای!«
اوکتاو	که	اجازه	یافته	بود	هیچ	کاری	نکند،	خوشحال	شد	و	جواب	داد:	

»حق	با	توست!«
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کالهش	را	برداشت،	با	شتاب	از	پله	ها	پایین	و	به	خیابان	رفت.	هنوز	
ده	قدم	هم	برنداشته	بود	که	زیر	یک	چراغ	گازی	توقف	کرد	تا	نامة	پدرش	
نمی	بیند. خواب	 که	 شود	 مطمئن	 دوباره	 می	خواست	 بخواند.	 مجدداً	  را	
تکرار	می	کرد:	»نیم	میلیارد!...	نیم	میلیارد!...	حداقل	بیست		و		پنج	میلیون	عایدی	
یا	 یک	میلیون،	 فقط	 ساالنه	 خرجی	 عنوان	 به	 پدرم	 اگر	 دارد!...	 برایمان	
باز	هم	خیلی	خوشحال	 بدهد،	 به	م	 یا	حتی	یک	چهارم	میلیون	 نیم	میلیون،	
می	شوم!	با	این	پول	خیلی	کارها	می	توان	انجام	داد!	مطمئنم	می	توانم	به	خوبی	
از	آن	استفاده	کنم!	من	که	احمق	نیستم،	مگر	نه؟	ما	در	مدرسة	عالی	قبول	

شده	ایم!...	تازه،	من	لقب	هم	دارم!...	آن	را	به	اسمم	اضافه	می	کنم!«
هنگام	رد	شدن،	خود	را	در	شیشة	مغازه	ای	برانداز	کرد.

»می	توانم	یک	عمارت	و	چندین	اسب	داشته	باشم!...	یکی	هم	به	مارسل	
می	دهم.	مسلمًا	وقتی	من	ثروتمند	شوم،	انگار	او	هم	ثروتمند	شده.	چقدر	
به	موقع	این	اتفاق	افتاد!...	نیم	میلیارد!...	عجیب	است،	حاال	که	اتفاق	افتاده،	به	
نظرم	می	آید	که	منتظرش	بوده	ام!	یک	چیزی	به	من	می	گفت	که	تمام	عمرم	
در	حال	جان	کندن	روی	کتاب	ها	و	تخته	های	ترسیم	نخواهم	بود!...	هرچه	

نباشد،	رؤیای	فوق	العاده	ای	است!«
اوکتاو	از	زیر	طاق	های	قوسدار	خیابان	ریُولی	می	گذشت	و	این	افکار	را	
در	سر	می	پروراند.	به	شانزه	لیزه	رسید،	ابتدای	خیابان	رویال	پیچید	و	وارد	
بلوار	شد.	پیش	از	این،	ویترین	های	باشکوه	را	مانند	چیزهای	به	درد	نخوری	
که	جایی	در	زندگی	او	ندارد	بی	اعتنا	نگاه	می	کرد.	حال،	در	مقابل	آن	ها	
ایستاد	و	با	حسی	لذت	بخش	به	این	اندیشید	که	هر	وقت	اراده	کند،	آن	

گنجینه	ها	از	آن	او	خواهد	شد.
به	خود	گفت:	»به	خاطر	من	است	که	ریسندگان	هلندی	دوک	هایشان	
را	 پارچه	هایشان	 لطیف	ترین	 اِلبوف	 کارگاه	های	 که	 می	اندازند،	 کار	 به	 را	
چراغ	های	 که	 می	سازند،	 را	 زمان	سنج	هایشان	 ساعت	سازان	 که	 می	بافند،	
نورافشانی	می	کنند،	که	ویولن	ها	می	نوازند،	که	خوانندگان	 اپرا	 ساختمان	
در	 را	 اصیل	 اسبان	 که	 است	 من	 به	خاطر	 می	کنند!	 پاره	 را	 حنجرة	خود	
میدان	های	اسب	دوانی	تعلیم	می	دهند،	که	کافه	آنگله	چراغ	هایش	را	روشن	
می	کند!...	پاریس	مال	من	است!...	همه	چیز	مال	من	است!...	سفر	چطور؟	
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بهتر	نیست	به	دیدن	سرزمین	اشرافی	ام	در	هندوستان	بروم؟...	می	توانم	چند	
از	عاج!...	 بودایی	و	بت		هایی	 با	راهبان	 بگذرانم،	 را	در	یک	معبد	 روزی	
اسلحه	های	 و	 می	روم!...	 ببر	 شکار	 به	 می	گذارند!...	 اختیارم	 در	 فیل		هایی	
زیبا!...	و	کرجی	زیبا!...	کرجی؟	به	هیچ	وجه!	یک	کشتی	بخار	خوب	و	زیبا	
می	گیرم	تا	مرا	به	هر	کجا	که	می	خواهم	ببرد،	به	خواست	من	توقف	کند	
و	بعد	دوباره	راه	بیفتد!...	حرف	بخار	شد،	یادم	آمد	باید	به	مادرم	هم	خبر	
بدهم.	بد	نیست	اآلن	به	دوئه	بروم!...	اما	مدرسه	چه	می	شود...	وای!	وای!	
مدرسه!	می	توانم	مدرسه	نروم!...	اما	مارسل!	باید	به	او	خبر	بدهم.	برایش	
یک	تلگرام	می	فرستم.	حتمًا	درک	می	کند	که	در	چنین	شرایطی	برای	دیدن	

مادر	و	خواهرم	عجله	دارم!«
اوکتاو	وارد	یک	تلگرافخانه	شد،	به	دوستش	خبر	داد	که	عازم	رفتن	
است	و	دو	روز	دیگر	برمی	گردد.	سپس	درشکه	ای	صدا	زد	و	به	ایستگاه	

راه	آهن	شمال	رفت.
به	محض	این	که	سوار	واگن	شد،	به	رؤیابافی	هایش	ادامه	داد.

ساعت	دو	صبح،	با	سر	و	صدای	زیاد	زنگ	در	خانة	پدر	و	مادرش	را	به	
صدا	درآورد	و	آرامش	تمام	محلة	اوِبت	را	به	هم	زد.

خاله	زنک	های	محله	از	این	پنجره	به	آن	پنجره	از	یکدیگر	می	پرسیدند:	
»کی	مریض	شده؟«

مستخدم	پیر	از	پنجرة	گرد	طبقة	آخر	فریاد	زد:	»دکتر	توی	شهر	نیست!«
»فرانسین!	منم	اوکتاو!...	بیایید	پایین	در	را	برایم	باز	کنید!«

بعد	از	ده	دقیقه	معطلی	باالخره	وارد	خانه	شد.	مادر	و	خواهرش،	َژن،	
رب	دوشامبر	پوشیده،	سراسیمه	پایین	آمدند	و	منتظر	شدند	که	دلیل	آمدنش	

را	توضیح	دهد.
نامة	دکتر	را	با	صدای	بلند	خواند	و	همه	چیز	روشن	شد.

خانم	سارازن	لحظه	ای	مات	و	مبهوت	ماند.	سپس،	همین	طور	که	از	
شادی	اشکش	جاری	بود،	پسر	و	دخترش	را	در	آغوش	گرفت.	به	نظرش	
می	آمد	که	دیگر	جهان	متعلق	به	آنان	است	و	بدبختی	هرگز	جرئت	نمی	کند	
در	کار	جوانانی	که	چندصد	میلیون	پول	دارند	دست	اندازی	کند.	با	این	همه،	
زنان	سریع	تر	از	مردان	به	بازی	های	سرنوشت	عادت	می	کنند.	خانم	سارازن	




