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اش  ها بعد، با صداي كلفت مردانه سالحاال به همه نشان خواهم داد من كي هستم، اين را 

پيماي عظيم را ديد كه بدون  كه براي اولين بار كشتي اقيانوس ها پس از آن خود گفت، سال به

ساختمان بزرگ و متروك ازمقابل دهكده عبور كرد  شب مانند يك نور و بدون سر و صدا، يك

 كليسا بلندتر بود و در و طولش از سرتاسر دهكده بيشتر و قدش از بلندترين برج ناقوس

اي طرف ديگر خليج ادامه داد، شهري كه  سمت شهر مستعمره ظلمت شب به سفر خود به

پوستان و  هاي جنگي بود، با بندر باستاني سياه براي مقابله با دزدان دريايي، مملو از قلعه

را تبديل به بار، دهكده  هاي نور هولناكش هر پانزده ثانيه يك فانوس دريايي بزرگي كه حلقه

كرد، و گرچه او در  فشاني مي هاي آتش هاي نوراني و خيابان هاي ماه، با خانه اي از كوه منظره

اي بيش نبود و صدايش هنوز مردانه نشده بود ولي از مادرش اجازه گرفته  آن زمان پسربچه

ش كند هاي شبانة باد گو بود كه شب، تا دير وقت كنار ساحل بماند و به صداي چنگ نواختن

شد، كشتي  آورد كه چگونه وقتي نور فانوس دريايي گشوده مي خاطر مي ولي هنوز به

طوريكه كشتي در  شد، به شد و بار ديگر با كنار رفتن نور ظاهر مي پيما ناپديد مي اقيانوس

آلود خود  گشت و با تلوتلو خوردن خواب شد و ناپديد مي طور مداوم ظاهر مي مدخل خليج به

يابش شكسته باشد،  كه گويي سوزني در دستگاه جهت انال خليج را بيابد، تا اينسعي داشت ك

شد و بي هيچ  ها خورد و هزاران تكه مي ها كج كرد، و به صخره راه خود را به طرف صخره

بايستي توليد انفجاري پر سرو  ها مي كه چنين برخوردي با صخره صدايي غرق شد در حالي

هاي  ژدهاي جنگل ما قبل تاريخي را كه پس از آخرين خيابانترين ا كرد كه خفته صدا مي

كه  طوري يافت، از خواب بيدار كند، به شد و در انتهاي ديگر جهان پايان مي دهكده آغاز مي
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را در خواب ديده است مخصوصاً روز بعد، موقعي كه آكواريوم  خود او نيز تصور كرد آن

هاي  پوستان روي تپه هاي سياه خته به هم كلبههاي در هم و آمي درخشان خليج را ديد و رنگ

كردند كه  هاي معصومي دريافت مي چيان گوآيانا را كه طوطي هاي قاچاق بندر را، و قايق

شمردم خوابم برده  ها را مي طور كه داشتم ستاره همان: شان مملو از الماس بود، فكركرد گلوي

قدر مطمئن شد كه ماجرا را براي  نكه آ طوري ام، به و آن كشتي عظيم را در خواب ديده

كس تعريف نكرد، ديگر هم به آن فكر نكرد تا درست همان شب، در ماه مارس آينده،  هيچ

پيماي خيالي  شمرد، بار ديگر كشتي اقيانوس هاي آبي را در دريا مي موقعي كه داشت سر اسب

از بيداري خويش مطمئن قدر  جا يافت و اين بار آن را تيره رنگ و در عين حال نوراني در آن

بود كه دوان دوان پيش مادرش رفت و جريان را براي او تعريف كرد و مادرش سه هفته تمام 

خوابي و شب،   گندد، روز مي كني مغزت دارد مي از غصه زار زد كه از بس وارونه زندگي مي

سال هاي صندلي راحتي، در عرض يازده  افتي، و چون دسته گردها دوره راه مي مثل ول

رفت تا صندلي راحتي  بايستي به شهر مي روزها مي زن بودن ساييده شده بود و در آن بيوه

ران تقاضا  اش فكر كند، از فرصت استفاده كرد و از قايق براي نشستن بخرد و به شوهر مرده

چه را كه در ويترين دريا ديده است،  ها براند تا پسرش آن كرد كه قايق را از سمت صخره

رنگ كه  هاي آبي رنگ و كالغ هاي صورتي ماهي ها، گوش ها در بهار اسفنج عشق ماهي: ببيند

رفتند و حتي گيسوان سرگردان  هاي دريا وجود داشت، شيرجه مي ترين چاه در لطيف

پيماي غرق شده وجود  هاي اقيانوس اي، ولي نه اثري از كشتي هاي مستعمره مغروقين كشتي

كرد كه مادرش به او قول داد  قدر اصرار مي حال او آن نه، با اينهاي عصرا داشت و نه از گل كلم

اش  كه بداند كه تنها چيز مسلم آينده در ماه مارس آينده او را همراهي كند، البته بدون اين

ها خريد و همان شب  يك صندلي راحتي عهد فرانسيس دريك بود كه در يك حراجي ترك

تو از روي  اگر بداني فكر كردن به! بيچارة من» رنةالوف«: روي آن نشست و آه كشان فكر كرد

وار چقدر راحت است، ولي هر چه بيشتر شوهر  هاي ملكه دوزي پارچة مخمل با اين ابريشم

شد و پر از  همان اندازه نيز خون، در قلبش تبديل به شكالت مي آورد به خاطر مي خود را به

باشد، خيس از عرق ترس و با نفسي حباب، درست مثل اينكه عوض نشستن، در حال دويدن 

هاي سحر پسرش برگشت و او را در صندلي راحتي مرده يافت  كه طرف مملو از خاك، تا اين

مرتبه گنديده بود  كه بدنش هنوز گرم بود ولي مثل كسي كه مار او را گزيده باشد، يك طوري

كه صندلي  از اينو درست عين همين واقعه براي چهار خانم ديگر هم پيش آمد البته قبل 

راحتي را، خيلي دور در دريا بيفكند، جايي كه نتواند به كسي صدمه بزند، چون در عرض 

بخشيدن  قدر از آن صندلي راحتي استفاده كرده بودند كه ديگر ظرفيت استراحت ها آن قرن

انگيز يتيمي خود كه  خود را از دست داده بود، و در نتيجه پسر مجبور شد به وضعيت رقت

زني است كه صندلي منحوس  گفتند اين پسر همان بيوه دادند و مي مه با انگشت نشانش ميه

هايي كه از  را به دهكده آورد، عادت كند و به جاي برخورداري از ترحم مردم، با خوردن ماهي
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دزديد زندگي خود را بگذراند و صدايش رفته رفته دورگه شد و خاطرات گذشته  ها مي قايق

طر نياورد تا يك شب ديگر در ماه مارس كه بر حسب اتفاق به طرف دريا نظر خا خود را به

آن نهنگ عظيم پنبة نسوز، ان حيوان غرش كننده را ديد و ! افكند، ناگهان، پروردگارا

ها  ها چنان به پارس كردن افتادند و زن را ببينيد و سگ وار فرياد زد مردم بياييد آن ديوانه

خاطر آوردند و  تي پيرترين مردان نيز وحشت پدران خود را بهپاچه شدند كه ح چنان دست

مراجعت كرده » ويليام دامپير« هاي خود پنهان شدند چون تصور كرده بودند خواب زير تخت

خود ندادند كه آن ساختمان  ها پراكنده شدند زحمت اين را به است و كساني كه در خيابان

كرد و در فاجعة   بار ديگر جهت خود را گم ميمحيرالعقول را ببينند كه در آن لحظه داشت

چنان كبود  شد، بلكه پسرك را به باد كتك گرفتند و بدنش را آن ساليانة خود هزاران تكه مي

حاالخواهيد ديد من كي هستم، ولي تصميم خود : كردند كه با دهان كف كرده از خشم گفت

حاال نشان همه خواهم داد : گذراندكس نگفت و در عوض، تمام سال را با همان فكر  را به هيچ

چه را كه  طوركه به انتظار ظاهر شدن مجدد كشتي باقي ماند تا آن كه من كي هستم، و همان

ست انجام دهد و آن اين بود كه يك قايق دزديد، از خليج عبور كرد و تمام  ني  انجام داد

پوستان، در ميان   سياهبعدازظهر را به انتظار رسيدن ساعت موعود در ميان دهليزهاي بندر

چنان در ماجراي خود غرق بود كه مثل  پيت خيارشوري جزائر كارائيب باقي ماند ولي آن

هاي عاج را ببيند كه در دندان  پوستان توقف نكرد تا چيني هاي سرخ هميشه در مقابل مغازه

 كند، و يا شان مسخره هاي پوستان هلندي را با آن دوچرخه فيل حكاكي شده بودند، و يا سياه

هاي پيش از كساني كه پوست تنشان مثل پوست مار كبرا بود و بارها دور دنيا را  مثل دفعه

هاي برزيلي را  اي كه در آن بيفتك زن گشته بودند بترسد، پس مسحور رؤياي ميكده

روي او افتاد و  كه شب با سنگيني تمام ستارگانش به فروختند، متوجه چيزي نشد تا اين مي

هاي گاردينا و مارمولك گنديده بيرون داد و او داشت در   خود عطر شيريني از گلجنگل از

زد و چراغ را خاموش كرده بود تا نگهبانان  قايق سرقتي خود به طرف مدخل خليج پارو مي

شد و بعد بار  گمرك را متوجه نكند و پانزده ثانيه با نور سبز رنگ فانوس دريايي، رؤيايي مي

شود، نه  دانست كه دارد به كانال بندر نزديك مي گشت و مي مي ي خود برديگر به حالت بشر

ديد، بلكه چون نفس كشيدن آب  را نزديكتر مي انگيز آن هاي غم كه نور چراغ خاطر اين تنها به

ناك  زد كه نفهميد از كجا ناگهان نفس هول چنان غرق در خود پارو مي شد و آن تر مي غمگين

مرتبه مرده  طور كه نفهميد چرا شب، گويي كه ستارگانش يك ماناي به او خورد، ه كوسه

جا بود، با هيكل عظيم خود،  تر شد و دليلش اين بود كه كشتي افيانوس پيما آن باشند، غليظ

چنان  ترين چيزهاي زمين و دريا، سيصد تُن بوي كوسه كه آن تر از عظيم پروردگارا، عظيم

اش را ببيند،  هاي فوالدي بدنه توانست به وضوح وصله كرد كه او مي نزديك به قايق عبور مي

انتهايش، بدون نفسي در دستگاهش، بدون روح، سكوت  هاي بي بدون حتي يك نور در روزنه

كرد، آسمان خالي خود، هواي مردة خود، زمان متوقف شدة خود، درياي  خود را تحمل مي
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د و ناگهان تمام اين چيزها با سرگردان خود كه يك جهان، حيوان غرق شده رويش شناور بو

درياي بلورين كارائيب شد، با شب  اي تبديل به داس نور فانوس دريايي ناپديد و براي لحظه

هاي شناور تنها  خوار، و بدين سان او در ميان گوي هاي ماهي ماه مارس و هواي هر روزي مرغ

يد هم واقعاً دارد كه بداند چه بكند، از خودش متعجبانه پرسيد كه شا ماند بدون اين

هاي ديگر هم خواب بوده است ولي  بيند، نه فقط حاال بلكه دفعه هاي باز خواب مي باچشم

هاي شناور را از اول تا آخر خاموش  كه اين فكر به سرش زد، نفسي مرموز، گوي محض اين به

ر گشت و كه وقتي نور فانوس دريايي عبور كرد كشتي اقيانوس پيما بار ديگر ظاه طوري كرد به

دانست كه آن درياي كدام اقيانوس است و  قطب نماهايش بهم ريخته بود شايد حتي نمي

رفت  ها پيش مي طرف صخره سختي در جستجوي كانال نامريي بود و در حقيقت داشت به به

هاي شناور آخرين طلسم آن جادو است و چراغ قايق را  مرتبه متوجه شد آن گوي كه او يك

هاي ادارة گمرك را به  باني يك از ديده رنگ سرخ كه بدون شك هيچ  كمروشن كرد، يك نور

زمين بود چون بر اثر آن  انداخت ولي براي ناخداي كشتي همانند خورشيد مشرق وحشت نمي

نور، كشتي اقيانوس پيما مسير خود را پيداكرد و با حركتي رستاخيزي وارد دهانة كانال شد و 

هايش بكار افتاد، ستارگان آسمانش  ن با هم روشن شد، كورهزما هايش هم گاه تمام چراغ آن

ها بهم  عمق فرو رفتند و در آشپزخانه، بشقاب روشن شدند و اجساد جانوران شناور به

هم و تام تام  ها بلند شد و صداي اركستر با نواختن دو نيمة ماه به خوردند و بوي سس

قدر خشم در   گوش رسيد ولي او آنها به هاي عشاق دريايي در سايه روشن كابين شريان

وحشت بيفتد،  اش انباشته بود كه نه گذاشت از شوق گيج بشود و نه از آن سعادت به سينه

ها حاال  تر از هميشه به خود گفت حاال خواهند ديد من كي هستم، پدرسوخته بلكه مصمم

نرود، شروع كرد به كه خود را كنار بكشد تا زير آن دستگاه عظيم  جاي اين و به! خواهند ديد

طور كشتي را با نور چراغ خود  پاروزدن در جلو آن، حاال خواهيد فهميد من كي هستم و همان

هاي  قدر از اطاعت آن مطمئن شد كه بار ديگر او را وادار كرد عرشه كه آن هدايت كرد تا اين

 دريايي كشتي را از كانال نامريي بيرون كشيد و گويي يك گوسالة. خود را منحرف سازد

را به طرف دهكدة خفته كشيد، يك كشتي زنده و تسخير ناپذير در مقابل  باشد، قالدة آن

كرد و  را تبديل به آلومينيوم مي هاي نور فانوس دريايي كه اكنون هر پانزده ثانيه آن دسته

 ها، اميد و كشتي اقيانوس پيما شد، حالت نزار خانه هاي كليساها پديدار مي رفته رفته صليب

رفت، با ناخداي  چه كه در درون خود داشت دنبال او مي به دنبال او مي رفت، با تمامي آن

هاي يتيم  هايش، بيماري تنها در بيمارستانش، آب اش، گاوهاي نمايشي در يخ يخچال خفته

ها را به جاي اسكله گرفته بود چون درست در آن  هايش، ناخداي بيدار شده كه صخره چاه

بار، او سراپا از بخاري كه رويش ريخت خيس  سوت كشتي منفجر شد، يكلحظه صداي ضجة 

بار ديگر، ولي خيلي دير شده  بار ديگر و قايق سرقتي كم مانده بود واژگون شود، يك شد، يك

هاي مردم دير  ها، در خانه هاي ساحل در آن نزديكي ديده مي شد، ريگ خيابان بود چون پله
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زده روشن شده بود و او فقط   كشتي اقيانوس پيماي وحشتباور و دهكده كه سراسر با نور

فرصت كرد كه خود را كنار بكشد تا بگذارد آن طوفان سهمگين پيش برود و از شوق فرياد 

كه آن كشتي فوالدين زمين را بشكافد و  كشيد بفرماييد هيوال، درست يك ثانيه قبل از آن

اني، يكي پس از ديگري به گوش برسد، صداي خرد شدن نودهزار و پانصد جام كريستال شامپ

روز مارس نبود بلكه ظهر درخشان يك  وقت همه جا روشن شد و اكنون ديگر صبح يك و آن

روز چهارشنبه بود و او با رضايت خاطر توانست ناباوران را ببيند كه با دهان باز به بزرگترين 

به گل نشسته بود، از هر كشتي اقيانوس پيماي اين جهان خيره شده بودند كه جلوي كليسا 

اش بيست مرتبه بلندتر از برج ناقوس كليسا و با طول نود و هفت  سفيدي سفيدتر، بلندي

: تر از طول سرتاسر دهكده با اسمش كه با حروف فلزي روي بدنه حك شده بود مرتبه بيش
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