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 رمان: دزیره

 نویسنده : آن ماری سلینکو

 فصل اول

وع ژرمینال سال دوم انقالب  : ماریس شر

 طبق تقویم سابق 4971آخر مارس 

************************** 

 معموال یک زن یم تواند آنچه را که یم خواهد از یک مرد بگ
 

ط آنکه دارای صورت زیبا و اندام قشنگ د به شر  یر

 خواهم
 

ن دلیل تصمیم گرفته ام چهار دستمال درسینه ی خود جای دهم . آن وقت دارای اندام قشنگ  باشد . به همیر

 بود . در حقیقت من دخیر بالغن هستم ویل کیس از این موضوع مطلع نیست به عالوه اندام و شکل ظاهری من بالغ

 . نشان نیم دهدبودن مرا 

 : نوامیر گذشته چهارده ساله بودم . پدرم یک دفیر خاطرات روزانه ی زیبایی با مناسبت روز تولدم به من هدیه کرد

 درکنار این دفیر قفل کوچگ وجود دارد که یم توانم آنرا ببندم . حتر خواهر من ژویل نخواهد فهمید که من

خاطراتم چه نوشته ام .این دفیر    خاطرات آخرین هدیه ای بود که پدرم به من داد.پدرم تاجر مصنوعاتدراین دفیر

 .ابریشیم درماریس بوده است ونام اوهم فرانسواکالری بود.درماه قبل دراثر امراض ریوی فوت کرد

ن دیدم ازپدرم سوال کردم ن هدایای دیگردرروی میر ت دربیر خاطرات را باحیر  :وقتر که این دفیر

 ویسمچه دراین دفیر باید بن-

 :پدرم خندید وپیشاین مرا بوسید آنگاه با حالتر متاثر به من نگاه کردوجواب داد

 داستان همشهری اوژین دزیره کالری-

وع میکنم . زیرا آنقدر تهییج شده ام که نمیتوانم بخوابم .آهسته از  امشب تاریخچه و داستان آینده ی خود را شر

ون خزیدم .فقط امیدوارم ژویل خ  واهرم که در آنجا خوابیده در اثرلرزش نور شمع از خواب بیدارنشودتختخواب بیر

 .برای آنکه مرافعه ی وحشتنایک به پا خواهد شد

ن با  علت تهییج من این است که فردا با زن برادرم سوزان به دیدن آقای آلبیت خواهم رفت تا درمورد اسختالص اتییر

 اودرخطر است
 

ن برادر من وزندگ ن حوادیی در .دوروزقبل پلیس ناگهان اوراتوقیف کرد.  او صحبت کنم .اتییر  چنیر

 این روزهازیاد رخ میدهد .فقط پنج سال از انقالب کبیر گذشته ومردم میگویند که هنوز انقالب به پایان نرسیده است



ن .   داشیر
 

ن اعدام میشوند .این روزها بستگ   بابه هرجهت هرروز تعداد زیادی درمیدان شهرداری به وسیله ی گیوتیر

ن اشخایص نسبتر نداریم .پدرم راه ورسم وکسب وکار  آیستوکرات ها خطرناک است .خوشبختانه ما باچنیر

کت های ابریشم ماریس ین شر پدربزرگم را به صورت یگ از بزرگیر ن  خودراپیش گرفت ومغازه ی کوچک و ناچیر

 بازرگان دربار منصوب شدومقداریدرآورد.پدرم درباره ی انقالب بسیار خوشحال بود.قبل از انقالب اوبه سمت 
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ن میگوید هنوز پول این پارچه هارا دریافت نکرده است .پدرم  پارچه ی ابریشیم آیر ومخمل برای ملکه فرستاد.اتییر

یخت  .وقتر که اعالمیه ی حقوق بشر را برای ماقرائت میکرداز شوق و خوشحایل اشک میر

ن شغل و کسب پدرم را بعد از مرگ او ادار  ن ما که سابقا دایه ی مناتییر ن توقیف شدماری آشی   ه میکند.وقتر که اتییر

 :بود آهسته به من گفت

ن را اززندان رها اوژین شنیده ام آقای آلبیت به ماریس یم آید. -  زن برادرتوبایدبه مالقات اوبرودوهمشهری اتییر

 .سازد

 . ماری همیشه میداند که درشهرچه خیر است

ن خایل بود:صندیل پدرم که درکنار مادرمدرموقع شام همه ی ما بسیار   متاثرواندوهناک بودیم .جای دونفردرشمیر

ن که درکنار سوزان است خایل بود.مادرم اجازه نمیدهد کیس از صندیل پدرم استفاده کند  قرارگرفته وصندیل اتییر

ن انگشتان خود گلوله یم کردم .این حرکت من   باعث ناراحتر ژویل شدهدرحایل که به آلبیت فکریم کردم نان را بیر

ی نماید.این رفتار  بود ژویل فقط چهار سال ازمن بزرگیر است اما همیشه یم خواهد نسبت به من مادری و بزرگیر

 : اومرا دیوانه میکند .ژویل گفت

 . اژین این عمل تو پسندیده نیست-

ن گذارده و گفتم  : نان را روی میر

 .آلبیت به ماریس آمده است-

 : معمواال وقتر که من صحبت میکنم کیس به من توجه نیم کند.مجددا تکرارکردمکیس متوجه نشد 

 . آلبیت اینجاست به ماریس آمده است-

 : مادرم گفت

 اوژین آلبیت کیست ؟-

بودم  سوزان توجیه نداشت ودرضمن خوردن سوپ گریه میکرد .من در حایل که از اطالعات خودمغرورومتکیر



 :گفتم

  است .یک هفته اینجاست وهمه روزه درشهرداری خواهد بود .فردا سوزان بایدبه مالقاتآلبیت نماینده ی ماریس-

ن راتوقیف کرده اند  . اوبرود وسوال نماید به چه مناسبت اتییر

 : مادرم با شک و تردید گفت

 درخواست نماید که به مالقات آلبیت برود-
 

است سوزان ازوکیل خانوادگ  .بهیر

 م مرا ناراحت میکنند .مادرم خانه دار قابیل است ویل بعضن مواقع اهمیت زیادی برای اینبعضن مواقع فامیل وبستگان

 دیوانه ی من قایل است .تصورمیکنم تمام بزرگیر ها این طور هستند . درجواب مادرم گفتم
 

 : وکیل خانوادگ

ن است باید حتما به د-  یدن اوبرود .سوزان اگرما خودمان باید آلبیت را مالقات کنیم وسوزان چون همش اتییر

یس من شخصا خودم خواهم رفت وازآلبیت استخالص برادرم را درخواست خواهم کرد  .تومییر

 :مادرم فورا جواب داد

 راستر جرات میکتن به شهرداری بروی؟-

 . وسپس مشغول خوردن سوپ خود شد

 ... مادرفکر میکنم-
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 . میل ندارم در این مورد صحبت کنم-

 .یه میکردسوزان هنوز گر 

.معموال لمان رفتم تاببینم که آقای پرسن persson مراجعت کرده است یا خیر ن  پس از شام به طبقه ی دوم مین

 شبها به پرسن فرانسه درس میدهم .او بامزه ترین مرد صورت استر است که میتوانم فکرکنم .خییل بلند والغراندام

اشد.فقط خدا میداندکه سوئد کجاست .یک جایی نزدیک است.موهای اوکامالبوروطالیی است زیرااهل سوئد میب

 قطب

 فکرمیکنم پرسن یک مرتبه سوئد را روی نقشه به من نشان داد ویل فراموش کرده ام کجاست .پدرپرسن درشهر .

ن   دارد به همیر
 

کت ما بستگ  استکهلم به معامالت مصنوعات ابریشم مشغول است وکار وشغل او به ترتیتر با شر

 ه مدت یک سال به ماریس آمد تامعاون کارهای پدرم باشد و ورزیده شود.همه میگویند معامالتدلیل پرسن ب

ن روز ما یک کلمه از گفته های ل ماآمد .در اولیر ن  ابریشم راباید درماریس آموخت .به این ترتیب روزی پرسن به مین

ن شباهت داشت جز فرانسهاورا نفهمیدیم .خودش اظهار میکرد فرانسه صحبت میکند ویل صحبت اوبه همه چ  . یر



 نماید
 

 درطبقه ی باال برای او ترتیب داد وگفت بهیر است در این روزهای غیر عادی پرسن با ما زندگ
ر
 . مادرم اطاق

ایم است .با هم در اطاق  وقتر که به طبقه ی دوم رسیدم متوجه شدم که پرسن مراجعت کرده .راستر مرد قابل احیر

 یم .او معموال قسمتر از روزنامه روزانه را میخواند ومن تلفظ اورا تصحیح میکنم .من یکپذیرایی طبقه ی دوم نشست

ل آورده بود برداشتم .من واو هریک جداگانه آنرا قرائت کردیم ن  مرتبه دیگر اعالمیه ی حقوق بشر را که پدرم به مین

 وقار ومتانت خایص به خود گرفتزیرا میخواستیم این اعالمیه لوح محفوظ ما باشه .صورت کشیده ودراز پرسن .

 وگفت که نسبت به من عالقه اهمیت زیادی قایل است زیرا من به ملتر تعلق دارم که این افکار بزرگ وبرجسته را به

 : حکومت مردم ".سپس درحایل که کنارمن نشسته بود به صحبت خود ادامه داد-مساوات-دنیا تقدیم داشته "آزادی 

 در این را کشته شده اند .مادموازل این خونها یر خونهای زیادی برای استق-
ن ریخته شده .چه بیگناهاین  رار این قوانیر

 . جهت وبه راه بد ریخته نشده

 البته پرسن یک مرد خارجر است وهمیشه مادرم را "مادام کالری"ومرا "مادموازل اوژین "خطاب میکند .درصوریر 

 . تیمکه این القاب ممنوع شده وما "همشهری کالری "هس

 : ناگهان ژویل وارد اطاق شد و گفت

 . اوژین خواهش میکنم یک دقیقه بامن بیا

ن خم شده بود آهسته  دست مرا گرفت وبه اطاق سوزان برد.سوزان روی نیمکت نشسته ودرحایل که به طرف پاییر

اب معموال برای تقویت است وتا به حال به من از  اب پورت داین مینوشید.این شر ا ب حتر  وجرعه جرعه شر  این شر

ان جوان احتیاجر به تقویت ندارند.مادرم درکنار سوزان نشسته  یک گیالس هم نداده اند . زیرا به قول مادرم دخیر

د بیش از مواقع ن قیافه ای به خود میگیر ن نشان دهد ویل هروقت چنیر  بود.فهمیدم سغ میکند خود را مقتدرومطمی 

ن  سد .درچنیر  مواقغ شانه های باریک خود را باال نگه میدار د وصورت اودرزیر کالهدیگر سست وناتوان به نظر میر

 مخصوص زنان بیوه که دوماه است آنرا به ش میگذارد کوچکیر جلوه میکند .مادر بیچاره ام بیشیر به یک طفل یتیم

 : شباهت دارد تابه یک بیوه .مادرم پس او لحظه ای گفت

 .مالقات آلبیت برودما تصمیم گرفته ایم که سوزان فردا به -

 :سپس گلوی خود را صاف کرد ه وبه صحبت ادامه داد

 . اوژین شما هم با سوزان خوایه رفت-
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 :سوزان آهسته زمزمه کرد



ن این همه مردم وجمعیت بروم- سم که تنها در بیر  . من مییر

ن وخوا اب نه تنها اورا تقویت نکرده است بلکه اورا غمگیر  ب آلود نموده .تعجب کردم کهبالفاصله متوجه شدم که شر

 : چرا من باید همراه او بروم نه ژویل.مادرم باز به صحبت خود ادامه داد

ن و راحتر سوزان خواهد بود- جان وجود توباعث تسکیر ن اینطور تصمیم گرفته .دخیر  .سوزان برای نجات اتییر

ن موقع ژویل صحبت مادرم را قطع کرده و گفت  : درهمیر

 .بایسر وسوزان باید صحبت کندالبته توباید ساکت -

ین وتنها کاری بود که میتوانستند ود وبه عقیده ی من این بهیر  راستر خوشحال بودم که سوزان به مالقات آلبیت میر

 انجام دهند ویل آنها طبق معمول با من مثل یک کودک رفتار میکردند .من ساکت بودم.مادرم درحایل که ازروی

 :صندیل برمیخاست گفت

 .وزخسته کننده ای خواهد بود بهیر است زودتر بخوابیمفردا ر -

 به طرف مهمانخانه ی طبقه ی دوم دویدم به پرسن گقتم که باید زودتر به اطاقم بروم وبخوابم .پرسن روزنامه را

 : برداشت ودرمقابل من خم شد وگقت

 .ازل کالریامیدوارم به راحتر بخوابید شب خویسر را برای شما آرزو میکنم .شب بخیر مادمو -

ن دیگری زمزمه کرد .به طرف او برگشتم  . کنار در خروجر رسیده بودم که ناگاه پرسن چیر

ی گفتید - ن  :آقای پرسن چیر

 ...فقط -

 به طرف او رفتم وسغ کردم دراطاق نیمه تاریک صورت اوراببینم وچون موقع خواب بود نخواستم مجددا شمعها را

 . ریده ی اورا ببینمروشن کنم فقط میتوانستم صورت رنگ پ

 میخواستم بگویم ...بله مادموازل در آینده نزدیگ من باید به کشورم مراجعت نمایم-

 اوه آقای پرسن بسیار متاثرم چرا ؟-

 هنوز این موضوع را به مادام کالری نگفته ام نمیخواستم اورا ناراحت کرده باشم .آیا شما متوجه هستید مادموازل-

 لکه بیشیر اینجا بوده ام وپدرم میل دارد که مجددا به استکهلم مراجعت کرده و به کارمن درحدود یک سال ب.

ن هست  نیر
ن کالری مراجعت کند تمام کارها روبه راه خواهد شد منظورم کارهای تجاریر دازم .وقتر که آقای اتییر  بی 

 .آن وقت من به استکهلم مراجعت میکنم.

 زپرسن شنیده بودم .تا اندازه ای فهم مطلب برای من مشکل بود که چرااین طوالین ترین صحبتر بود که تاکنون ا

 قبل از آنکه سایرین را از مراجعت خود مطلع سازد مرا آگاه کرده بود من همیشه تصور میکردم که اهمیتر که برای

ن   جهت به طر فسایرین قایل است برای من قایل نیست ویل البته اکنون میل داشتم که او بیشیر صحبت کند به همیر



 نیمکت چریم که در گوشه ی اطاق جای داشت رفتم وبا اشاره وژست بسیارخانمانه ای به او فهماندم که میتواند در

 کنار من بنشیند .وقتر که نشست فامت بلند و کشیده ی او مانند چاقو تا شده بود ارنج خود را روی زانوهایش قرار

 : ا نهایت ادب از او سوال کردمداد .متوجه شدم که نیم داند چه بگوید .ب

 آیا استکهلم شهر زیبایی است ؟-
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ن رنگ یخ روی رودخانه ی ماالر حرکت میکنند-  برای من زیبا ترین شهر های جهان است قطعات بزرگ و سیر

سد .البته این . آسمان آنقدر شفاف و درخشنده است که مانند مالفه ای که تازه شسته شده باشند به نظر میر

 یفتوص

 .زمستان است ویل زمستان استکهلم خییل طوالین است

ن رنگ از کجا یم آیندو ن توصیفن شهر استکهلم به نظرم زیبا جلوه نکرد .بعالوه متعجب بودم که یخ ها ی سیر  با چنیر

 :به کجا یم روند .پرسن با تکیر خایص به صحبت خود ادامه داد

 اتانمحل کار ما درواسیر النگ vastra langgatan .است

 من در واقع به صحبت او گوش نیم کردم وبه فردا فکرمیکردم .باید چند دستمال در سینه ی خود جای دهم .در این

 : موقع شنیدم که پرسن میگفت

 . مادموازل کالری یم خواستم ازشما درخواستر بنمایم-

ن را رها سازند و  : یل درکمال ادب سوال کردممن باید هرچه میتوانم زیبا تر جلوه کنم تا محض خاطر من اتییر

 درخواست شما چیست ؟ -

 :پرسن با چاپلویس وچرب زباین جواب داد

ل آورده بودند به من بدهید البته یم - ن  بسیارمیل دارم که آن ورقه ی اعالمیه ی حقوق بشر را که آقای کالری به مین

 . دانم که این درخواست یر معتن است

ن کوچگ که در کنار تختخواب او جا ی البته درخواست اویر معتن بود زیرا   پدرم این اعالمیه را همیشه روی میر

 :داشت میگذارد وپس از مرگ او این اعالمیه را من برای خودم برداشتم .پرسن گفت

 .مادموازل این اعالمیه رامانند گنجر حفظ خواهم کرد وهمیشه به آن مراجعه خواهم نمود -

 :جن کردمسپس برای آخرین مرتبه من با او شو 

 " خوب آقا !جمهوری خواه شده اید ؟!دیگر نخواهید گفت "من سوئدی هستم مادموازل -



 : وی در جواب گفت

 . سوئد یک مملکت سلطنتر است -

ید وبه رفقای خود درسوئد نشان بدهید.اعالمبه را به شما میدهم -  . شما میتوانید اعالمیه حقوق بشر را بیر

ن لحظه دراتاق باز شد  ن انداز شد در همیر  :وصدای ژویل توام با خشم وغضب طنیر

 اوه ...اوژین چه وقت میخوایه بخوایر ؟نمیدانستم هنوز دراینجا با آقای پرسن مشغول صحبت هستر .آقا این بچه _

 . باید بخوابد .بیا اوژین 

د ن ن فرهای کاغذی به شم بودم در تختخواب غر میر  .ژویل تقریبا تامدیر که مشغول بسیر

 رفتار تو افتضاح آور است .پرسن مردجواین است وشایسته نیست که تو درتاریگ با مرد جواین بنشیتن  اوژین  -

یم بوده است و این.  فراموش کردی که تو دخیر فرانسوا کالری هستر .پدرمان همشهری بسیار شایسته و محیر

 وننگ تمام
 

 .فامیل خوایه بود پرسن هنوزنمیتواند فرانسه را صحیح صحبت کند .تو باعث ششکستگ

 .با خود گفتم
ن
 : وقتر که شمع را خاموش کرده و به رختخواب رفتم با خود فکرمیکردم چه آشغال مزخرق

 من آسان وراحت تر بود -
 

 .ژویل به شوهراحتیاج دارد باید فکری برای اوکرد .اگر ژویل شوهر داشت زندگ
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ن سغ کردم بخوابم ویل نیم توانستم ازفکر مالقات فر   دا درشهرداری منرصف شوم .به افکار خودادامه دادم .همچنیر

ن اندیشیدم غالبا آنرا دیده بودم ازخییل نزدیک .وقتر که سغ نمودم به خواب بروم شخودرا د ربالش  به گیوتیر

ن وشهای قطع شده را ازمغز خود خارج سازم  . فرومیکردم تاافکار مالیخولیایی ووحشتناک این چاقوی خونیر

ن جمعیتر که دراطراف دوسال ما مخفیانه مراباخودبه میدان شهرداری برد.ما راه خودرابافشاردربیر ن  قبل ماری آشی 

راببینم .دندانهایم رابه یکدیگر فشارمیدادم زیرا اطرافیانم ن دند باز کردیم .میخواستم همه چیر ن  صفه اعدام موج میر

 مردوزن را باخود یم آورد .تمام آنها لباس زیبابالهجه ی زننده مشغول وراجر بودند .ارابه ی قرمزبیست نفر 

ن های سفید زنها دیده  دربرداشتند ویل کاه وقطعات زرد رنگ وکثیف حصیر روی شلوارهای ابریشیم مردها وآستیر

 . میشد دستهایشان با طناب ازپشت بسته شده بود

ن وروی صفه ی خاک اره ریخته شده بود هرروزصبح وعرص پس از   اعدام خاک اره تازه روی صفهدر اطراف گیوتیر

ن رنگ زرد و قرمز وحشتناک خود را حفظ یم کند .تمام میدان شهرداری  یم ریزند معذالک خاک اره اطراف گیوتیر

ن قرمزرنگ است ویل رنگ ن هم مانند ارابه ی حمل محکومیر  ازبوی زننده خون خشک شده وخاک اره مملوبود.گیوتیر

ن درمیدان شهرداری قرار داردقرمز آن پوسته پوسته شده زیرا سالها  .ی درازاست که این گیوتیر



ن روابط مخفیانه با ن آوردند مردی بود که به مناسبت داشیر ن نفری راکه به پای گیوتیر  در آن روزبعد از ظهر اولیر

 دشمنان مملکت درخارج محکوم به اعدام شده بود .وقتر که اورا به طرف صفه یم بردند لبهای او حرکت میکرد

 . نم دعا میخواندفکرمیک

ن را شنیدم وقتر که چشمانم را بازکرده  وقتر که محکوم به زانو در آمد چشمانم را بستم .صدای افتادن تیغه ی گیوتیر

ن دردست دارد صورت این ش مانند گچ سفید بود .چشمان اوکامال باز وبه  وبه باال نگاه کردم دیدم جالد شی خونیر

 تاد.دهان این صورت رنگ پریده کامال بازوفکرمیکنم که فریاد درگلوی اوخشکمن نگاه میکرد .قلبم ازحرکت ایس

 شده بود .این فریاد خشک وساکت او پایان نداشت .صداهای مغشوش ودرهیم دراطراف خودمیشنیدم یگ هق هق

ن به نظر یم رسید که این اصوات درهم ومغشوش  میکرد.زن دیگری باصدای زننده ووحشتنایک یم خندید .چنیر

ن جلوی چشمانم تاریک شد .بعد از شدت وحشت ضعف سد.آن گاه همه چیر  ازیک منبع دور خییل دور به گوش میر

 . کردم

امیگفتند که چرا  پس از مدت کوتایه حالت طبیغ خودراباز یافتم ویل اطرافیانم مرالعن ونفرین میکردند وناشن

 نم را بستم تاش خون آلود را نبینم .ماری ازطرزتعادل خودراازدست داده بودم .کفش یک نفر را لگد کردم .چشما

مساربود .مرا در ازدحام جمعیت به خارج برد.وقتر که ازجمعیت یم گذشتم فحش و  رفتار من خجلت زده وشر

ای آنها را یم شنیدم ازآن وقت تاکنون هر وقت به چشمان باز و وحشت زده وفریاد ساکت و وحشت آور آن  ناشن

 .م قدرت خوابیدن ازمن سلب میشودش خون آلود فکریم کن

یختم .پدرم دستش را دور شانه ام حلقه کرده وگفت  : وقتر که به خانه برگشتم گریه میکردم .اشک میر

 مردم فرانسه صد ها سال رنج کشیده اند .از رنج و تعب این ملت ستم دیده که تحت فرمان روایی جباران خواری و -

 یم کشد یگ شعله ی عدالت دیگری شعله ی کینه وغضب .شعله ی غضب و زبوین کشیده در شعله مختلف زبانه

م آن شعله ی مقدس هرگز کامال خاموش  کینه با جوی ها ی خون فرو خواهد نشست ویل شعله ی عدالت دخیر

 .نخواهد شد

 حقوق بشر لغو نخواهد شد پدر؟ -
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لغونخواهد شد ویل ممکن است موقتا مخفیانه -  یا علنا پایمال گردد ویل آنان که این حقوق را خیر .هرگزحقوق بشر

 پایمال میسازند در مقابل تاری    خ ونسل های آینده بد ترین وگناهکارترین افراد به شمارخواهند رفت .هرگاه

 درهرزمان ومکان کیس برادران هموطن خود را از حقوق آزادی ومساوات محروم کند کیس اجازه طلب بخشش



داران یکسان از این حقوق برای آن شخص نخواهد داشت م پس از اعالم حقوق بشر حکمروایان و فرمانیر  .زیرا دخیر

 .برخوردار میشوند

کرده بود وراستر همانطوری که من انتظار داشتم آهنگ  وقتر پدرم این سخنان را میگفت آهنگ صدای او تغییر

 . به منظور اوواقف یم شومصداین او گوش نوازبود وهر چند زماین ازگفتارآن شب پدرم یم گذرد بهیر 

ن مالقات فردا در شهرداری نگرانم .ویل هنگام ن وهمچنیر  امشب پدرم را خییل نزدیک به خود حس میکنم برای اتییر

 . شب زودتروساده تراز روز دچار وحشت میشوم

 من توام با خوشحایل یا غم واندوه خواهد بود ؟یم خواهم ت
 

 جربه یچه خوب بود اگر میدانستم شگذشت زندگ

ن باید شوهری برای ژویل دست وپا کنم وباال تر ن تجربه ی معمویل وعادی باشد .اما قبل از هرچیر  نیر
 

 من در زندگ

 . ازهمه باید به هرترتیتر است برادرم ازقید زندان خالص شود

 ام کرده ام
 

ن داستان زندگ وع به نوشیر ؟شر پدر میبیتن  .شب بخیر

 فصل دوم

 . مایه ی ننگ و رسوایی فامیل هستم بیست و چهار ساعت بعد ، من

******************************** 

ن آزاد ن اتییر ح بدهم .قبل از هرچیر  پس از ننگ و رسوایی فامیل اتفاقات زیادی رخ داده . نیم دانم چگونه همه را شر

ن در اتاق غذا خوری با مادرم ژویل وسوزان نشسته وچنان غ  ذا میخورد کهشده است وهم اکنون درطبقه ی پاییر

 . گویی ماه هاست رنگ غذا را ندیده است .درصوریر که بیش از سه روز زنداین نبوده

 ثانیا با مرد جواین که دارای صورت قابل توجه ونام بسیار مشکل وغیر قابل تلفظن است مالقات کردم .نام یوناپارت یا

ی از این اسایم است ن  . بوناپارت چیر

ن همه ازمن عص  . باین هستند .مرا مایه ی ننگ فامیل خطاب کرده وبا تغیر مرا به اتاق خوابم فرستادندثالثا:آن پاییر

ن را جشن گرفته اند وباوجود اینکه مراجعه ومالقات آلبیت را اصوال با پیشنهاد من بوده همه مرا  آنها مراجعت اتییر

 ارت صحبت کنم .اسم بسیارشزنش ومالمت میکنند وهیچکس نیست که بتوانم با او درباره ی همشهری بوناپ

 مشکیل است هرگز نمیتوانم به خاطر بیاورم.راستر کیس نیست که من بتوانم درمورد این مرد جوان با اوگفتوگو کنم

ن  کنند.به همیر  ویل پدرخوب وعزیز من یم دانست چقدربه انسان سخت یم گذرد اگرمنظوراورانفهمند وباید تعبیر

 .علت این دفیر خاطرات را به من داد

وع کرده ام .غرغرواوقات تلجن به دنبال یکدیگر به شاغم آمده اند .اوال  امروزرابااوقات تلجن ودعواومرافعه شر

ی نکبت را بپوشم والبته باید آن یقه سه گوشه ابریشیم اهن بلند خاکسیر  ژویل گفت مادرم دستورداده است آن پیر

 : از همه ژویل گفت را هم با آن بند درازوتنگش به گردنم ببندم .اما بدتر 
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 تصورمیکتن به تو اجازه یم دهیم که با لباس کوتاه مثل یک دخیر بندری به یک اداره ی دولتر بروی؟ فکرمیکتن -

 !میگذاریم بدون یقه ازاینجا خارج شوی ؟

ن سال تولدم یک  به محض اینکه ژویل ازاتاق خارج شد جعبه ی کوچک شخاب اورا برداشتم.درروزچهاردهمیر

 یط شخاب به من داده اند ویل رنگ آن آنقدر روشن وبچگانه است که راستر ازآن متنفرم .شخابقو 

"ژویل بیشیر به صورت من برازنده است .بادقت کیم شخاب به صورتم مالیدم وفکرکردم برای خانم"  آلوبالویی

ده نوع شخاب وکرمهای مخ ن  تلف را یگ روی دیگری بههایی که درورسای بوده اند چقدر مشکل بوده است که سیر

 صورت خود بمالند تا اثر حقیفر وواقغ آرایش را به دست آورند .من این موضوع را درروزنامه درمقاله ای که

ن اعدام شد نوشته بودند خواندم .ژویل وارد اطاق شد وبا خشم  درباره ی "بیوه ی کاپت "ملکه ی ما که با گیوتیر

 :وغضب گفت

 ایدبه توبگویم که ازوسایل من بدون اجازه ی قبیل نباید استفاده کتن ؟شخاب من !چند مرتبه ب-

 با عجله ی تمام صورتم را پودرزده وموهای ابروومژه ام را با انگشتان مرطوبم صاف کردم .وقتر که ابرو ومژه ام را

سد .ژویل درگوشه ی تختخواب نشست وبانظر تنقید به من نگ  به نظرمیر
وعمرتب میکنم خییل قشنگیر  اه میکرد.شر

کرده بودند .این شلعنتر من دارای  به باز کردن فرهای کاغذی شم کردم اما تقریبا تمام کاغذ ها درموهایم گیر

 موهای مجعدی است وبسیار مشکل است که این موها ی سخت را به صورت حلقه ها ی یکنواختر که روی شانه

 .آویزان میشوند درآورد

 : صدای مادرم ازخارج شنیده شد

 .هنوز این بچه حاضن نشده ؟اگرسوزان واوژین باید در ساعت دو درشهرداری حاضن شوند ، حاال باید غذا بخوریم-

 . سغ کردم زود تر حاضن شوم ویل عجله ی من کاررا خرابیر کرد .نمیتوانستم موهایم را مرتب کنم

؟  ژویل میتواین به من کمک کتن

 : کرد.آهسته گفتم  ژویل درظرف پنج دقیقه موهای مرا مرتب

ن دوفونتاین را دیدم .اوموهای خود را کوتاه کرده ودارای حلقه ها ی کوچگ -  دریگ از روزنامه ها عکس مارکیر

 . است واین حلقه ها را با شانه روی پیشاین خود آرایش میکند .موی کوتاه به صورت من خوب یم آید

ن نجات یافته موهای خود را آنطور آرایشبرای آنکه به همه بفهماند که درست وبه موقع ازت -  یغه ی برنده ی گیوتیر

ن  Tallien درزندان اورا  یم کند اما ازوقتر که اززندان رها شده موی خود را کوتاه نکرده .وقتر که نماینده تالییر



 .دیده قطعا دارای موهای بلندی بوده

 : سپس ژویل مثل خاله ی مسن بدون شوهر گفت

 . صیحت کنم که مقاالیر را که درباره ی فونتانتر یم نویسند نخواین اوژین باید به تو ن -

ن ، فونتانتر زیبا را - ی کتن .من دیگر بچه نیستم وخوب میدانم که چرا تالییر  ژویل الزم نیست توبرای من بزرگیر

 ... اززندان نجات داد وبعد از آن چه شده به عالوه

خانه ؟راستر تو دخیر بدی هستر اوژین ، گ همه ی  - ن  اینها را به تو گفته ؟ماری درآشی 

 : مادرم مجددا با تشددفریاد کرد

 ژویل این بچه کجاست؟ -

ن یقه ام یم باشم و چها ردستمال در پیش سینه ی لباسم فرو کردم ن وانمود کردم که مشغول بسیر  چنیر
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 : ژویل گفت

ون بیاور تو نیم تواین با این قیافه  ل خارج شویفورا آن دستمال هارا بیر ن  . ازمین

رایگ یگ برای پیدا کردن روبان انقالیر که درآن روزها ن ی کشوهای میر  گفته های اورانشنیده گرفته وبا یر صیر

ون کشیدم وطبعا آنرا درآخرین کشو یافته وآنرا به خودم سنجاق کردم .سپس دند بیر  بعضن از زنان آنرابه کارمییر

 . مبا عجله باژویل به اتاق غذاخوری دوید

وع انقال ب  مادرم وسوزان مشغول خوردن بودند .سوزان هم روبان سه رنگ انقالیر خود را نصب کرده بود .درشر

 همه این روبان را مورد استفاده قرار میدادند

وند به خود نصب میکنند .طبعا هنگام ن ها و یا اشخایص که به مالقات مقامات رسیم دولتر میر  ویل این روزها ژاکوبیر

 مثال سال گذشته که ژیزوندیست ها را شکنجه یم کردند وتوقیف دسته جمغ اجرا مینمودند کیس جرات اغتشاش

ل خارج شود ن  .نداشت بدون عالمت سه رنگ آیر وسفید و قرمز جمهوری از مین

 اول من این "روزت "ها را که رنگ های میل فرانسه را نشان یم دهند را دوست داشتم ویل حاال ازآن خوشم نیم

 . ید زیرا نشانه ی معتقدات وفداکاری های سایرین را به لباس یایقه ی کت نصب کردن را یکنوع پستر یم دانمآ

اب پورت داین را برداشت .دیروز فقط سوزان یک گیالس  پس از ضف غذا مادرم تنگ بلوری خوش تراش شر

اب آشامید ویل امروز مادرم دو گیالس پرکرد یگ را به سوزان ود  : یگری را به من داد وگفتازاین شر

اب قوی است -  . کم کم بخور این شر



ن  ن حال گزنده بود .دریک لحظه تمام بدنم را مرتعش کرد وهمچنیر ین ودرعیر  یک جرعه ی بزرگ نوشیدم .شیر

 خویسر وشادی شاپایم را فرا گرفت و به روی ژویل لبخند زدم ویل اشک درچشمان اودیدم .ژویل معموال بازوی

 : شانه ام حلقه یم کند وصورتش را به صورتم یم چسباند .ژویل آهسته گفت خود را دور 

 . اوژین مراقب خودت باش -

 دماغم را برگونه ی ژویل مالیده و گفتم
 

اب مرا زنده وشاداب کرده بود برای خوشمزگ  : این شر

 .شاید تو از این متوحیسر که مبادا نماینده آلبیت مرا اغوا کند وقر بزند -

 :مال ناراحت شده و جواب دادژویل کا

ن تحت تعقیب است شوجن وبچگانه - ن به شهرداری درحایل که اتییر ؟رفیر ن بایسر  تو هرگزنیم تواین مودب ومتیر

 .نیست

اب را آشامیده وگفتم  : ژویل ناگهان ساکت شد.آخرین جرعه ی شر

دستگیر شده اند . طبعا منیم دانم ژویل .یم دانم منظورتو چیست .معموال بستگان نزدیک توقیف شده گان  - ن  نیر

ن جهت ممکن است وید به همیر  وسوزان درخطرهستیم توومادرهم درخطرهستید ویل چون شما به شهرداری نمیر

 .کیس متوجه شما نشود

 : ژویل درحایل که لبانش یم لرزید وخود را کامال حفظ کرده بود جواب داد

 گرحادثه ای برای شما رخ دهد مادربه من احتیاج خواهدکاش من یم توانستم با سوزان بروم ویل فکر میکنم ا  -

 . داشت

 رخ نیم دهد ویل اگر مارا توقیف کردند من اطمینان دارم که تو مراقب مادرهستر وسغ خوایه کرد مرا -
ر
 اتفاق

 نجات دیه .ما دونفرباید همیشه مراقب هم بوده وازیکدیگرجدا نشویم این طورنیست ژویل؟
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ن   راه تامرکزشهر صحبتر نکرد . تند و شی    ع راه یم رفتیم وقتر که ازمقابل مغازه های خیایط و مدسوزان دربیر

یم گذشتیم سوزان حتر شخود را به راست یاچپ برنگردانید .وقتر که به میدان شهرداری رسیدیم ن  درخیابان کانبیر

ن رانبینم ویل هنوزبوی خون  خشک شده وخاک اره درفضا اوناگهان بازوی مراچسبید .من سغ کردم گیوتیر

بود .همشهری رناردراکه سالیان درازکاله های مارایم دوخت دیدم ظاهرا اومطلع شده بود که یگ ازافراد  منتشر

 .فامیل کالری را توقیف کرده اند

 جمعیت زیادی درمقابل درورودی شهرداری دیده یم شد .هنگایم که سغ کردیم با فشارراه خود را به سمت



 .باز کنیم یک نفر بازوی سوزان را چسبید .بیچاره سوزان ازترس لرزید ورنگ اوسفید شدشهرداری 

 همشهری چه میخواهید ؟ -

 : من باعجله وبا صدای بلند گفتم

 . میل داریم با نماینده آلبیت مالقات کنیم -

 : آن شخص که گمان میکنم دربان بود بازوی سوزان را رها کرده وجواب داد

 .دومدست راست در  -

 ازداالن کوتاه نیمه تاریگ گذشته وبه درورودی رسیده ودررابازکردیم وازهمهمه وصداهای درهم و محیط خفه

 . وناراحت کننده ی مقابل خود وحشت کردیم

ن وحله نیم دانستیم چه باید کرد . اشخاص زیادی دراتاق کوچک انتظار که به زحمت میشد درآن حرکت  دراولیر

ن هاکرد نشسته و یا ایست  اده بودند .درانتهای دیگر اتاق دردیگری که درمقابل آن مرد جواین با لباس کلوپ ژاکوبیر

دار ایستاده بود جلب نظر یم کرد.کت ابریشیم یقه بلندی باشدست ابریشیم بسیارظریفن دربر و کاله  به حال خیر

 رکردم این شخص یگ ازمنیسر بزرگ سه گوش باروبان سفید برشداشت وعصایی زیربازوی خود گذارده بود .تصو 

 های آلبیت است .بازوی سوزان را گرفته وسغ یم کردم اورا به طرف آن مرد بکشانم .دست سوزان یم لرزید

 مانند یخ شد ویر روح بود ویل من قطرات عرق را روی پیشاین خود حس کرده ودستمالهایی که درسینه ام جای

 رما تقریبا ازعرق خیس شده بودند .وقتر که به آن مرد نزدیک شدیمداده بودم ناراحتم یم کردند زیرا ازشدت گ

 : سوزان آهسته زمزمه کرد

 . یم خواهیم با آقای آلبیت مالقات نماییم -

 : مرد باصدای خشتن گفت

 چه ؟ -

 : سوزان با لکنت گفت

 . یم خواهیم آقای آلبیت را ببینیم -

 ات کنند آیا نام خودتان را به اطالع ایشان رسانده اید؟همه دراین اتاق یم خواهند آقای آلبیت را مالق -

 : سوزان شخود را به عالمت منفن حرکت داد . من سؤال کردم

 چطور باید به اطالع ایشان برسانیم ؟-

 نام خود وعلت مالقات را روی یادداشت بنویسید اشخایص که نیم توانند من برای آنها یم نویسم البته این کار -

 .خرج دارد

 :مرد با دقت شاپا ولباس ما را براندازیم کرد .سوزان جواب داد
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 . ما خودمان یم توانیم بنویسیم -

 . همشهری آنجا نزدیک پنجره کاغذ ودوات وقلم خواهید یافت -

ن ملک دربان دروازه های بهشت بوده است . با عجله به سمت پنجره رفتیم .سوزان ورقه ای  شاید این جوان ژاکوبیر

Desirei Clary Bernardin پرکرد.نام؟همشهری سوزان کالری وبرناردین اوژین دزیره کالری 

ت ونگراین گفتم  Eugeni : منظورمالقات ؟باحیر

 . حقیقت را بنویس -

 .به هرحال قبل از مالقات ازما تحقیقایر خواهند کرد -

 : با تندی وشعت گفتم

 . در آینده کارها آنقدرساده و آسان نیست -

 : زان درحایل که ناله یم کردگفتسو 

 . ساده ! البته که ساده نیست -

ن کالری  . منظورمالقات ؟مربوط به بازداشت همشهری اتییر

 سپس ازمیان ازدحام جمعیت به آن جوان دربان نزدیک شدیم .وی با یر اعتنایی نگایه به ورقه انداخت وزیرلب

 : غرزدو گفت

 . منتظرباشید

 ت آن ازنظر ناپدید گردید.تصورکردم برای ابد وهمیشه ازنظرمخفن شده است ویل پسسپس دررابازکرده ودرپش

 : ازمدیر مراجعت کردوگفت

 .ممکن است دراینجا منتظر باشید؟همشهری آلبیت شمارامالقات خواهد کرد.شما رابه نام صدا خواهند کرد -

ی گفت.سپس دربان ف ن  :ریاد زدکیم پس از آن مجددا دربازشد و شخض به دربان چیر

 . همشهری ژوزف پتر  -

مردی رادیدم که بادخیر جواین ازروی نیمکتر که درکناردیواربود برخاست .باعجله سوزان را به طرف نیمکت  پیر

 . راندم

 . بهیر است بنشینیم ساعتها طول خواهد کشید تا نوبت ما برسد -

شده بود .روی نیمکت چویر نشسته به دیوارتکیه داده   مچوضعیت ما بهیر
 

 و چشمان خود رابستم .برای رفع خستگ



شدم .پش  پایمان را حرکت یم دادیم . پس از لحظه ای به اطراف نگریستم .بالفاصله متوجه کفشهای سیمون پیر

 اوسیمون جوان ازخاطرم گذشت که چگونه هجده ماه قبل با پای شل خود لنگان لنگان به همراه مرکب داوطلبان

 .حرکت یم کرد

 هجده ماه قبل این صحنه رادیده وتا عمردارم این منظره را فراموش نیم کنم .مملکت ازهمه طرف مورددرآن موقع 

 تهاجم دشمنان واقع شده بود .کشورهای دیگر نیم توانستند اعالم جمهوری مارا تحمل نمایند . گفته یم شد که

 .اما یکروزصبح براثرصدای شودی که ارتش ما قادرنخواهد بود مدت زیادی درمقابل برتری دشمنان مامقاومت کند 

وم پریده وبه طرف بالکن اتاقم دویدم سید ازخواب بیدارشدم .ازتختخواب بیر  . زیرپنجره ی اتاقم به گوش میر

 داوطلبان جنگ را که درخیابان رژه یم رفتند دیدم سه عرابه توپ را ازاستحکامات شهر آورده بودند وبا خود

 .دست خایل درمقابل وزیر جنگ درپاریس ظاهر شوندمیکشیدند زیرا نیم خواستند 
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 بیشیر آنها را یم شناختم .نوه های دوا فروش محله وخدا!سیمون لنگ پشکفاش محله که سغ یم کرد هم آهنگ

 نو مانند دیگران قدم بردارد.لئون . لئون شاگرد مغازه ی پدرم با آنها بود .او حتر اجازه هم نگرفته وفقط به داوطلبا

 پیوسته وبرای حفظ مرزهای وطن عزیزبه جبهه یم رفت .پشت شاوجوانان برجسته سیاه چشم وسیاه مو را دیدم

همان آزادی وتساوی اجتمایع را که به سایرین داده بود.  اینها پشان رئیس بانک ماریس بودند . اعالمیه حقوق بشر

ین لباسهای خودر  تقدیم داشته است . آنها بهیر ن  ا دربرکرده وبرای نجات فرانسه به جنگ یم رفتندبه اینها نیر

 : باصدای بلند فریاد کردم.

. Levi - به امید دیدارلوی 

 هرسه جوان باهم شخود را به طرف من برگردانیده ودست خودرا حرکت دادند .پشت ش آنها پشان قصاب محله

 به تن داشتند درحرکت بودند .پشت شهم درحرکت بودند پس از آنها کارگران اسکله ماریس که لباس آیر راه راه

 حرکت یم کردند وهمه باهم یم خواندند"برویم فرزندان وطن" این شود درظرف یک شب درماریس شهرت ابدی

باآنها هم آهنگ شدم . ناگهان ژویل را درکنار خود یافتم .باهم گلهای شخ را ازدرختر  ن  خود را کسب کرد .من نیر

 . ن بود چیده وبه طرف داوطلبان پرتاب یم کردیمکه درکنار پنجره ی اتاقما

 روزفتح فرارسیده " غرش این آهنگ فضا را مرتعش کرد. اشک روی گونه های ما جاری بود . درزیر پنجره ،"

 فرانشون خیاط شهر ، گل شخ ها را ازهوا گرفته به طرف ما نگاه کرد و خندید .ژویل دستهای خود را به طرف او

 "هییج فریا د کرد "همشهریان اسلحه بردارید اسلحه برداریدحرکت داد و با ت



 چریم وکفشهای چویر خود همشهریان عادی ومعمویل بودند
ن  .آنها هنوز درلباس تاریک وبا شلوار آیر پوطیر

ن   برای همه موجود نبود ویل همیر
ن
 درپاریس فقط به عده ی معدودی لباس اونیفورم داده بودند.زیرا لباس کاق

دهای والیم و اتیتن فاتح شده بودند.اکنونداوطلبان ب  ا اونیفورم و یا بدون آن دشمن را درهم شکسته ودر نیر

 شودی که سیمون ، لئون ، فرانشون ولوی یم خواندند وبه طرف پاریس حرکت یم کردند درشتاش فرانسه

ن نامیده شد " از این جهت مارسیر ن  ه که به وسیله ی مردان شهرمامشهور شده .همه این شود را یم خوانند ."مارسیر

 . به تمام نقاط فرانسه انتقال داده شده

ن ازدحام جمعیت به طرف ما باز کرده وبا ما  درحایل که به آن مناظر یم اندیشیدم سیمون پیر راه خود را از بیر

 ه ما ثابت کند.سپسنزدیک شد .با اشتیاق توام با نگراین با ما دست داد و به این وسیله یم خواست عالقه ی خود را ب

 با عجله درباره ی چرم ونیم تخت که این روزها بدست آوردن ان بسیار مشکل است صحبت کرد وآنگاه درمورد

ی از او نداشت و یم خواست با آلبیت ن درخصوص پشش که تاکنون خیر  تخفیف مالیات که دراین باره وهمچنیر

 .د .او ازمن جداشده وبه طرف اتاق آلبیت رفتبحث نماید گفتگوکرد در این موقع نام او را صدا کردن

 ساعتها منتظرشدیم چند مرتبه چشمانم را بسته به سوزان تکیه دادم . هردفعه که چشمم را باز میکردم نور آفتاب با

 زاویه تندتر و رنگ قرمزتر ازخالل پنجره چشمم را یم آزرد . حاال دیگر بیش از چند نفر دراتاق انتظار نیستند به

 آقای آلبیت با مالقات کننده گان کمیر صحبت میکند زیرا دربان تندتر نام مالقات کننده گان را صدا یم کند نظرم

 : ویل هنوز خییل ها که قبل ازما آمده بودند اینجا هستند . به سوزان گقتم

ان وستارگان ای -  ن داستانها درسنباید برای ژویل شوهری پیدا کنم . درداستانهایی که اویم خواند معموال دخیر

ن را مالقات کردی ؟  عاشق شده اند ، راستر سوزان کجا اتییر
 

 هیجده سالگ

 : سوزان درحایل که به در دفیر نگاه یم کرد گفت

 

 

1 4 

 .ناراحتم نکن یم خواهم افکارم کامال متوجه صحبتم با آلبیت باشد -

 ها را منتظر نخواهم گذارد وبالفاصه آنها رااگرروزی قرار شود که من اشخاص را برای مالقات بپذیرم هرگز آن -

ن یم نمایم و یگ را پس از دیگری یم پذیرم  . خواهم پذیرفت .و وقت معیتن برای هریک تعییر

 چقدرمزخرف یم گویی اوژین .مگر ممکن است روزی تو اشخایص را بپذیری ؟ -

اب پورت داین معموال ا  شخاص را با نشاط و پس از مدیر خوابساکت شدم .خواب بیشیر برمن غلبه کرده بود. شر

 : آلود وباالخره خسته وکسل یم کند .ویل محققا روحیه ی انسان را تقویت نیم کند .سوزان آهسته گفت



 این عمل یر ادیر است -
 . خمیازه نکش اوژین

 بسته میشد جواب دادم
 

 : درحایل که چشمانم ازخواب وخستگ

-  
 

 .یم کنیماوه ویل ما ، در جمهوری آزاد زندگ

** 

 سپس با وحشت ازخواب پریدم زیرا دربان نام دیگری را صداکرده بود .سوزان دست شد و یخ کرده ی خود را

 . روی دست من گذاشت

 . هنوزنوبت ما نرسیده -

 فرورفتم که گویی درتختخواب نرم خود خوابیده ام . ناگهان به علت
 باالخره واقعا خوابیدم . آنچنان به خواب عمیفر

 : ورزننده ای ناراحت شدم . چشمانم را بازنکردم و تصوریم کنم گفتمن

 . ژویل بگذار بخوابم خسته هستم -

 : صدایی درجوابم گفت

 . همشهری بیدارشو -

 . ویل من توجه نکرم . باالخره یک نفر شانه ی مرا تکان داد

 . همشهری بیدارشو . اینجا جای خواب شما نیست -

 . بروراحتم بگذار -

 گاه کامال بیدارشدم . چشمانم را بازکردم . متوحش بودم . دست آن مرد غریبه را به شدت ازروی شانه ام عقب زدمنا 

 نیم دانستم کجا هستم . دراتاق تاریگ بودم ومردی با چراغ دستر روی من خم شده بود . خدایا کجا هستم . آن

 : گفت  مرد ناشناس با صدای نرم و خوشایند ویل با تلفظ غیر عادی

سید همشهری -  . نیر

 . شاید خواب وحشتنایک یم دیدم . سغ کردم که افکارم را متمرکزکنم .فکرمیکردم کجا هستم و این مرد کیست

 مرد ناشناس چراغ دستر را ازجلوی صورتم عقب برد حاال یم توانستم شکل واقغ اورا به طوروضوح ببینم . این مرد

یتن درلبان او دیده یم شد ناشناس واقعا جوان زیبایی بود .   داشت ولبخند شیر
 

 موها وچشمان اوسیاه وصورت قشنگ

 دربرداشت وکت سیایه روی آن پوشیده بود . مرد ناشناس درنهایت ادب گفت .
 

ه رنگ  : لباس تیر

لم مراجعت نمایم و یم خواهم اتاق دفیر آقای آلبیت را ببند - ن  . ممتاسفم اگر شمارا ناراحت کردم . باید به مین

 . دفیر ؟من چطوربه این اتاق دفیر وارد شدم -
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ن و ناراحت بود با عجله پرسیدم  : شم به شدت درد یم کرد و زانوهایم مانند شب سنگیر

 کدام دفیر ؟شما که هستید؟ -

Joseph - دفیر نماینده آلبیت ونام من درصوریر که موردتوجه شما باشد همشهری ژوزف بوناپارت 

 buonaparte کمیته ی امنیت اجتمایع پاریس و معاون و منیسر آقای آلبیت دراین مسافرت او  است من منیسر 

 به ماریس آمده ام و ساعت کارما مدیر قبل تمام شده ومن باید درها را قفل کنم و حضور اشخاص درهنگام شب

ند درشهرداری علیه قانون و مقررات است و من باید ازهمشهری استدعا کنم که بیدارشده و  یف بیر  . تشر

 شهرداری ... آلبیت ... حاال یم فهمم کجا و چرا اینجا هستم . اما سوزان . سوزان کجاست ؟ من گم شده ام ؟ ازآن

 : مرد ناشناس که رفتار دوستانه ای داشت پرسیدم

 سوزان کجاست ؟ -

 :دراین موقع تبسم او به خنده تبدیل شده و جواب داد

 اشته ام فقط یم توانم بگویم که آخرین نفر مالقات کننده گان دو ساعت قبل از اینجاافتخارشناسایی سوزان را ند -

لم بروم ن  . رفته اند و تنها من در اینجا هستم و حاال یم خواهم به مین

 : با اضار گفتم

 ..ویل من باید منتظر سوزان باشم .ببخشید همشهری بو..بو..بو -

 : خروجر یم برد گفتجوان درحایل که مرا با مالیمت به طرف در 

 بوناپارت -

این -  ویل همشهری بوناپارت باید مرا ببخشید من اینجا هستم و اینجا خواهم بود تا سوزان مراجعت نماید .درغیر

اف نمایم که سوزان را در شهرداری گم کرده ام دچار شزنش ومالمت ل مراجعت کنم و اعیر ن  صورت اگرتنها به مین

 . شما کامال متوجه این موضوع هستید این طورنیست ؟ومرافعه ی شدیدی خواهم شد 

ن گذارد و روی نیمکت کناری من نشست و گفت  : جوان درحایل که آه یم کشید چراغ دستر را روی زمیر

 شما خییل پافشاری یم کنید نام فامیل این سوزان چیست ؟چرا به مالقات آقای آلبیت آمده بود ؟-

ن توقیف شده بود .من و سوزان برای اختالص او به دیدننام او سوزان کالری است .همش برا ن است . اتییر  درم اتییر

 . آقای آلبیت آمدیم

 قدری تامل کنید -

 جوان برخاست چراغ را برداشت و به طرف دری که دربان آنجا ایستاده بود رفت .به دنبالش رفتم . اوروی

ن انبویه از پرونده ها و مراس  خم شده بود و در بیر
 

بزرگ ن ی را جستجو یم کردمیر ن  . الت چیر



 اگر آقای آلبیت زن برادر شما را مالقات کرده باشد باید پرونده ی او اینجا باشد . آقای آلبیت همیشه قبل از -

ن بازداشت شده گان پرونده ی آنها را یم خواهد و مطالعه یم کند  . مالقات با منسوبیر

 : نیم دانستم چه بگویم زیرلب زمزمه کردم

 . بیت مرد درستکار و مهرباین استآقای آل-

 . شخود را بلند کرد و با تمسخر به من نگریست

ن دلیل همشهری روبسپیر رئیس کمیته- ن مرد مهرباین است شاید خییل رئوف و مهربان است و به همیر  بیش ازهرچیر

 . ی امنیت اجتمایع مرا به عنوان به معاونت او منصوب کرده است
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ین دوستان خود را توقیف اوه خدا! در اینجا   شخض وجود دارد که روبسپیر را که برای خدمت به جمهوری نزدیکیر

 : یم نماید یم شناسد . بدون تفکر گفتم

را یم شناسید ؟-  راستر ؟ شما آقای روبسپیر

 : جوان به خوشحایل گفت

ن کالری تاجر ابریشم درماریس صحیح است ؟ -  اوه پیدا کردم .اتییر

 : د را حرکت داده وگفتمبا اشتیاق شخو 

 . بله ویل به هرحال توقیف او اشتباه بوده است -

 همشهری بوناپارت به طرف من برگشت

ی اشتباه بوده است ...؟ - ن  چه چیر

ن شده اشتباه بوده -  . هرعلتر که باعث توقیف اتییر

 : جوان قیافه ی رسیم وشدی به خود گرفته گفت

 چرا او را توقیف کرده اند ؟ -

 . قت این است که علت توقیف او را نیم دانم ویل به شما اطمینان یم دهم که توقیف او اشتباه بوده استحقی -

 : سپس فکری به خاطرم رسید و به صحبت خود ادامه دادم

رئیس کمیته ی امنیت اجتمایع را یم شناسید شاید شما بتوانید به -  گوش کنید . شما گفتید که همشهری روبسپیر

ن فقط اشتباه بوده استاوبفهمانید    . که توقیف اتییر

 : قلبم ازکارایستاد .زیرا مرد جوان شخود را با حالت رسیم و اداری حرکت داده و گفت



 . هیچ کاری درمورد این پرونده ازمن ساخته نیست کاردیگری نیم شود کرد-

 : باوقار و متانت پرونده را برداشت وگفت

 ه نوشته استآقای آلبیت تصمیم خود را درپروند -

 : جوان پرونده را جلوی روی من گرفت و صفحه ی کاغذی را نشانم داد و گفت

 . خودتان بخوانید -

ی ن  روی پرونده که مقابل من نگاه داشته شده بود خم شدم . جوان چراغ را باال نگه داشت تا بتوانم آن را بخوانم . چیر

م نشد . کاغذ و کلمات در   مقابل چشمانم یم رقصیدند درحایل که چشمانم پر ازاشکازآن نوشته های درهم دستگیر

 : بود گفتم

 . بسیارمضطرب و پریشانم خواهش یم کنم شما خودتان برای من بخوانید -

 مرد جوان روی کاغذ خم شده و اینطور قرائت کرد

 ". موضوع دقیقا مورد برریس قرارگرفت و متهم آزاد شد "

 : تمام بدنم مرتعش شده و گفتم

ن .. یعتن یعتن  -  .  این که اتییر

ل و نزد سوزان خود رفته و اکنون با سایر افراد خانواده - ن  البته برادر شما آزاد شده است شاید چند ساعت قبل به مین

 مشغول ضف غذا است و تمام فامیل مدام از او سوال یم کنند و ازحضور او کامال خوشحال یم باشند و به طور قطع

 د ویل ... همشهری شما را چه یم شود ؟شما را فراموش کرده ان
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 با شدت گریه یم کردم اشک یم ریختم و نمیتوانستم خودداری نمایم .قطرات اشک روی گونه ام جاری بود گریه

ن نبودم بسیارخوشحال بودم و نیم دانستم که انسان از شدت  یم کردم و فقط نمیدانستم چرا گریه یم کنم . غمگیر

 :  کند . درحایل که هق هق یم کردم گفتمخوشحایل هم گریه یم

 . آقا آنقدرخوشحالم ....خوشحالم که حد ندارد -

ن نشست و خود را شگرم کرد . با عجله کیف کوچک  ظاهرا این منظره جوان را ناراحت کرده بود زیرا پشت میر

 . ستمال همراهم بیاورمدستر خود را بازکردم و هرچه گشتم دستمال پیدا نکردم . ظاهرا فراموش کرده بودم د

اهن یقه بازم داخل نمودم و  بالفاصله دستمایل که در پیش سینه ام داشتم به خاطرم آمد دست خود را به سینه ی پیر

ن موقع مرد جوان شخود را بلند کرد چشمانش از تعجب باز شد . نیم توانست باورکند :دو ..سه ..چهار  درهمیر



ون آم  د . درست مثل اینکه من شعبده باز هستم . درحایل که ازخجالت شخ شدهدستمال کو چک از سینه ام بیر

 : بودم به تصور اینکه باید جوایر داده باشم گفتم

ل بامن مثل - ن  هستم .نمیدانید همه درمین
 

 اینها برای این درسینه ام جای داده ام که همه تصورکنند من دخیر بزرگ

 . یک بچه رفتارمیکنند

جوانخیر شما بچه نیستی - لتان خواهم برد زیرا برای یک دخیر ن  د خانم جواین هستید و من حاال شما را به مین

 . پسندیده نیست که تنها دراین موقع شب در شهر عبورومرور نماید

 : با لکنت و ناراحتر گفتم

 د بهنهایت لطف و محبت شما است ویل نمیتوانم این مرحمت را بپذیرم زیرا همان طوری که گفتید یم خواهی -

لتان بروید ن  . مین

ون آورده جلوی من ن را بازکرد و جعبه ای ازآن بیر  کشوی میر

یتن لذیذی بود .سپس گفت  : گرفت در داخل آن شیر

یتن یم گذارد یگ دیگر بردارید . خوشمزه است . این طورنیست ؟این - خود شیر ن  آقای آلبیت همیشه در کشو میر

ن شیر   . یتن ها ی مطبویع را میل کنندروزها فقط نماینده گان قادرند که چنیر

ن حال که میل  آخرین جمله ی او تقریبا با لحن گزنده ای ادا شد . هنگایم که ازاطاق انتظار خارج میشدیم درعیر

 نداشتم پیشنهاد همرایه او را رد کنم .زیرا برای زنان جوان مناسب نیست در هنگام شب در شهر رفت و آمد نمایند

 : ارزیبا بود و میل نداشتم از لذت همرایه او محروم شوم لذا با قیافه گناهکاری گفتمبه عالوه این جوان بسی

ل من درانتهای دیگر شهر است و راه من با شما یگ نیست - ن  . مین

 : پس از لحظه ای گقتم

 . راستر از گریه کردن خود خجلم -

ن سازد  . بازوی مرا فشار داد و با این حرکت میخواست مرا مطمی 

 ه احساسات شما هستم و میدانم چقدر ناراحت بوده اید . من هم چند برادر و خواهردارم . عاشق آنها هستم،متوج -

 . دو نفرازخواهرانم هم سن شما هستند

 : پس از آنکه خجالت و ناراحتیم برطرف شد ازاوسوال کردم

 شما درماریس مقیم هستید این طورنیست ؟ -

 یم کنندتمام فامیل من به جز برادرم درم -
 

 . اریس زندگ
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 . لهجه و تلفظ شما با ما فرق دارد -

 من اهل کریس هستم یک پناهنده ازکریس . تمام ما تقریبا یک سال قبل به فرانسه آمدیم . من مادرم خواهران و

 خو 
 

 خود را رها کرده و تقریبا لخت و برهنه زندگ
 

 د را نجاتبرادرانم به فرانسه پناهنده شدیم مجبوربودیم زندگ

 . دهیم

 : گفتاراویر شباهت به داستان نبود درحایل که ازشدت اضطراب نفس در سینه ام حبس شده بود پرسیدم

 چرا ؟ -

 . زیرا ما و طن پرست هستیم -

قابل تصوراست  من غیر
 جهل و ناداین

 آیا جزیره ی کریس متعلق به ایتالیا نیست ؟ -

 : تقریبا با خشم و غضب جواب داد

ن سوایل را بنمایید ؟ مدت بیست و پنج سال است که این جزیره به فرانسه تعلق دارد چگونه -  . ممکن است شما چنیر

ن دلیل نتوانستیم با جمعیت سیایس کریس که یم  ما تبعه ی فرانسه هستیم تبعه ی وطن پرست فرانسه و به همیر

 انگلستان ناگهان خواست کریس را به انگلستان واگذار کند موافقت نماییم آنگاه یک سال
 

 قبل کشتر های جنگ

 درسواحل ما ظاهرشدند شما باید این موضوع را شنیده باشید ؟

ن را فراموش کرده  شخود را به عالمت تایید تکان دادم شاید سال گذشته این جریان را شنیده ام ویل اکنون همه چیر

 . ننده بودام مجددا صدای او به گو شم رسید این مرتبه آهنگ صحبت او تلخ و ز 

 . مجبوربودیم همه ی ما با مادرم فرار کنیم -

 پهلوان پناهنده ی یر پناهان . سپس سوال کردم
سید . یک پهلوان حقیفر  : مانند پهلوان داستانها به نظر میر

 آیا دوستاین درماریس دارید؟ -

ی از حکومت برای مادرم دریافت - ن  کند زیرا مادرم و اطفال او به  برادرم به ما کمک میکند او توانست مقرری ناچیر

 علت تهاجم انگلییس ها فرار کرده بودند برادرم تحصیالت خود را درفرانسه به پایان رسانیده او فارغ التحصیل

ام گفتم ن و احیر  : دانشکده افشی است برادرم ژنرال است . باتحسیر

؟ -  اوه راستر

ل کنم او انسان وقتر که یم فهمد برادر یک ژنرال است باید الاقل ی بگوید. دیگر قادرنیستم افکارم را کنیر ن  چیر

داد  . موضوع صحبت را تغییر

 شما دخیر آن تاجرابریشم ماریس کالری هستید اینطورنیست ؟ -



 . کیم ناراحت شدم

 شما ازکجا فهمیدید ؟ -

 : خنده ای کرد و جواب داد

ن را یم بیند و من چون یگالزم نیست تعجب کنید ممکن است به شما بگویم که چشمان قانون ه -  مه جا و همه چیر

 ازصاحب منصبان جمهوری هستم یگ ازآن همه چشمان قانون یم باشم اما حقیقت را به شما یم گویم و تایید یم

ن  ن کالری هستید و من درپرونده خواندم که پدر اتییر  کنم که خود شما به من گفتید . شما گفتید که خواهر اتییر

 . فرانسوا کالری است
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 . با عجله و تند تند صحبت میکرد و چون لهجه ی خارجر داشت به زحمت یم توانستم گفته ها ی او را دنبال کنم

 : ناگاه گفت

 راستر مادموازل حق با شما بود توقیف برادرشما فقط اشتباه بوده است . دستور توقیف به نام پدرشما فرانسوا -

 . کالری صادر شده بود

 . ده نیستویل پدرم زن -

ن به نام برادرشما نوشته شده بود . بازریس بعضن  -  صحیح است . فوت پدرشما اشتباه را رفع کرد . ویل همه چیر

 شده بوده است
ن
اق  . مدارک قبل از انقالب تایید میکند که برای پدرشما درخواست لقب اشر

 : متعجب شده و گفتم

 ا نیم فهمم .پدرم که هرگز طرفدار اریستو کرایس نبود چرا بایدراستر ؟ ماازاین موضوع یر اطالع بودیم و حقیقت -

 نظیر دوک و کنت و بارون و مارگ
ن
اق ن درخواستر کرده باشد . (بعد از انقالب کبیر فرانسه تمایم القاب اشر  چنیر

ن مردم الفاظ آقا و خانم را از خطاب های روزمره ی خود حذف کردند و به جای   آن تنهاو... لغو اعالم شد همچنیر

 ازلقب همشهری استفاده یم کردند و تخظ از این موضوع در نظر تمایم افراد جامعه محکوم وغیر قابل بخشش

 )بود/تایپیست

ی    ح کرد و گفت  : همشهری بوناپارت موضوع را تشر

 ودباید به علت کسب شغل باشد تصور یم کنم یم خواسته است به عنوان بازرگان دربارسلطنتر فرانسه منصوب ش -

. 

 بله یک مرتبه هم مخمل ابریشیم آیر برای ملکه به قرص ورسای فرستاد منظورم بیوه ی کاپت است . منسوجات -



 . ابریشیم پدرم به علت جنس عایل خود مشهوربوده است

 درخواست او یک نوع جرم ... این موضوع اصال با این موقع تناسب ندارد . به هرحال دستور توقیف او صادرشد -

ن کالری را یافتند و او را بازداشت کردند  وقتر  ی او رفتند فقط تاجر ابریشم اتییر ن ما برای دستگیر  . که ضابطیر

ن از آن درخواست یر اطالع است - ن هستم که اتییر  . مطمی 

ن علت -  تصوریم کنم همش برادر شما سوزان آقای آلبیت را درمورد بیگنایه شوهرش متقاعد ساخت و به همیر

 اد شد. باید زن برادر شما با عجله به طرف زندان رفته باشد تا شوهرش را زودتر دریابد . به هرحالبرادر شما آز 

ن دیگری مورد توجه من است  . حوادیی که رخداده مهم نیست چیر

 :بوناپارت با نریم و مالیمت مخصویص به صحبت ادامه داد

ی که مورد توجه من است شم - ن ا هستید . همشهری کوچولو اسم شما چیست فامیل شما مورد توجه من نیست چیر

 ؟

 . نام من برناردین اوژین دزیره است . معموال مرا اوژین خطاب میکنند ویل من نام دزیره را ترجیح یم دهم -

 تمایم اسایم شما قشنگ هستند ویل من شمارا چه خطاب کنم مادموازل برناردین اوژین دزیره کالری ؟ -

م و خجالت شخ شدم . خ  دا را شکرکه شب بود و تاریگ . و بوناپارت نیم توانست صورت مرا ببیند . حسازشر

 کردم که صحبت ما وارد مرحله ای میشود که مادرم به هیچ وجه اجازه نداده است و حتما مرا شزنش خواهد کرد

 : گفتم

 مادرم پیشنهاد خواهم کرد که مراهمان اوژین خطابم کنید مانند سایرین ویل شما باید به دیدن ما بیایید . درمقابل  -

 .... اوژین خطاب نمایید . آن وقت دیگر دعوا و مرافعه نخواهم داشت . معتقدم اگر مادرم بداند که
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وع به صحبت کرد  : صحبت خود را قطع کردم . بوناپارت شر

ت کنید؟ -  هرگز به شما اجازه نداده اند که با مردجواین قدم بزنید و معاشر

 . انم . تاکنون با مرد جواین آشنا نبوده امنیم د -

 : مجددا بازویم را فشارداده و خندید و گفت

 . ویل اکنون با یگ آشنا شده ای اوژین  -

 : از او سوال کردم

ل ما خواهید آمد ؟ - ن  گ به مین



وع به خنده نموده و جواب داد  : مجددا شر

 .آیا باید هرچه زود تر به مالقات شما بیایم؟ -

 . جواب ندادم . به موضویع که چند لحظه قبل به خاطرم آمده بود فکر یم کردم .ژویل فورا 

 ژویل که آنقدر به خواندن داستانهای عاشقانه عالقه مند است این مرد جوان را با لهجه ی خارجیش پرستش خواهد

 . کرد

 خوب چه جواب یم دهید مادموازل اوژین ؟ -

ل ما بیایید . اگرهوا گرم باشد یم توانیم درباغ بنشینیم ما باغ تابستاین فردا پس از اینکه مغازه ها تعطی - ن  ل شد به مین

 . کوچگ داریم که بسیارمورد توجه ژویل است

 . پیش خودم تصورکردم که دیپلمات خویر هستم

ن و سوزان صحبت کرده ایم این ژویل کیست ؟ -  ژویل ؟ تاکنون درمورد اتییر

ل شده بودیم ن ن  . اچاربودم تند ترصحبت کنمچون نزدیک مین

 . ژویل خواهرمن است -

 : با شوق و توجه زیاد سوال کرد

ازشما است ؟ -  کوچکیر یا بزرگیر

 . بزرگیر هیجده ساله است -

 خوشگل هم هست ؟ -

 . خوشگل !خییل خوشگل است -

ن ساختم . ویل متعجب بودم که آیا ژویل خوشگل جلوه یم کند یا خیر   ؟ بسیارمشکل است که مشتاقانه او را مطمی 

 . انسان درباره زیبایی خواهر خود قضاوت کند

 قسم یاد میکتن که خواهرت خوشگل است ؟ -

 : چون ژویل چشمان مییسر دارد گفتم

 . خواهرم چشمان مییسر و دلفریتر دارد -

عادی سوال کرد  : با لهجه ی غیر

ن هستر که مادرت ما را خواهد پذیرفت و خوشش خواهد آمد  -  ؟مطمی 
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ن ازاین موضوع اطمینان ن نبود که مادرم ازدیداراو خوشحال خواهد شد یا خیر و حقیقتا من خودم نیر
 بوناپارت مطمی 

ن ساختم چون یم خواستم موقعیتر برا ی ژویل به دست آمده باشد . به عالوه من  نداشتم . با قوت قلب او را مطمی 

 : خودم منظوردیگری هم داشتم لذا گفتم

ن بیاورید ؟ محققا  -  مادرم ازدیدن شما خوشحال خواهد شد . فکرمیکنید یم توانید برادرتان ژنرال را نیر

 : حاال دیگربوناپارت کامال تحریک شده بود . مشتاقانه گفت

 . البته ژنرال از این مالقات خییل خوشحال خواهد شد . ما دوستان معدودی درماریس داریم -

اف کنم که تاکنون ی -  . ک ژنرال حقیفر را ازنزدیک ندیده امباید اعیر

 مشغول مطالعه است ویل -
 

 خوب . فردا یگ خواهید دید . درحقیقت برادرم فرماندیه ندارد و روی یک طرح جنگ

 . حقیقتا ژنرال است

ن بودم که تاکنون یک ن شباهت دارد .ویل مطمی   بازحمت سغ میکردم که تصورنمایم یک ژنرال واقغ به چه چیر

 را مالقات نکرده ام . در حقیقت حتر از دور هم یک ژنرال ندیده بودم . تابلوهای ژنرال های قدییم آنژنرال 

مردان فرتوت با کاله گیس عاریه را فراوان دیده ام .پس از انقالب مادرم آن تابلوها را ازاطاق پذیرایی برداشت و  پیر

ل مخفن کرد .چون آن بوناپارت خییل جوان ن واین مین  : بود گفتم درزیرشیر

ن شما و برادرتان وجود داشته باشد -  . باید اختالف سن زیادی بیر

. اختالف زیادی نداریم تقریبا یک سال -  . خیر

 چه گفتید ؟ برادرشما یکسال از شما بزرگیر و ژنرال است ؟ -

ی د - ن ت انگیر . فقط بیست و چهارسال دارد . ویل مرد مهاجیم است . عقاید حیر یکسال جوانیر  ارد و باالخره فرداخیر

 . خودتان او را میبینید

 خانه ی ما ازدوردیده یم شد .پنجره های طبقه ی اول همه روشن بودند . بدون تردید اعضای خانواده مدیر است

 : دراطاق غذا خوری هستند . خانه را نشان داده و گفتم

 یم کنم -
 

ل ماست . من در آنجا زندگ ن  . آنجا مین

کرد . یک نوع حس عدم اعتمادی دراو بوجودحالت بوناپارت وقتر    که خانه ی سفید و جالب توجه مارا دید تغییر

 : آمده با عجله خداحافظن کرده گفت

ن هستم که بستگان شما نگران هستند اوه ....نه تشکر نکنید . هیچ مزاحمتر  -  نباید شما را معطل یم کردم . مطمی 

 سیارخوب و مطبوع بود . در صوریر که واقعا میل دارید . فردا بعد ازظهربرای من فراهم نشده . همراه بودن با شما ب

ن شما را ل شما را برای خود حفظ خواهم کرد . البته درصوریر که مادرشما مخالفت نکند و ما نیر ن  افتخار آمدن به مین

ن همراه خواهم آورد  که میل داشته باشید برادرم را نیر
 . ناراحت نکرده باشیم . درصوریر



کشیددره ل بازشد و صدای ژویل درسکوت وتاریگ شب صفیر ن ن لحظه درب مین  : میر

 . آنجاست کناردرباغ ایستاده -

ی فریاد کرد  : وسپس با یر صیر

 اوژین تو هستر ؟ اوژین ؟ -

 . آمدم ژویل یک دقیقه صیر کن آمدم -

ل یم دویدم بوناپارت گفت ن  : درحایل که به طرف مین
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 . ل اوژین به امید دیدارمادموز  -

 فامیل هستم
 

مندگ  . پنج دقیقه بعد به اطالع من رسید که من باعث شر

ن دراطاق غذا خوری بودند . غذا تمام شده و مشغول ضف قهوه بودند که ژویل با فتح و ظفرمرا  مادرو سوزان و اتییر

 : به داخل رانده و گفت

 .آوردمش -

 : مادرم گفت

 خدارا شکر کجا بودی بچه جان ؟-

 : ماین پرازشزنش و مالمت به سوزان نگریسته و جواب دادمبا چش

 .... سوزان به طورکیل مرا فراموش کرد. من به خواب رفتم و -

ن را محکم چسبیده و فشار یم داد . فنجان قهوه را  سوزان با دست راست فنجان را گرفته و با دست چپ دست اتییر

ن گذارد و گفت  : روی میر

 . کردم . چنان به خواب عمیفر دراتاق انتظارشهرداری فرورفت که نتوانستم اورا بیدارکنممن هرگز اورا فراموش ن -

 آقای آلبیت مرا خواسته بود و نیم توانستم اورا برای بیدارکردن مادموازل اوژین درانتظاربگذارم و حاال هم
ن
 ازطرق

 .... جرات یم کنند

 د با عجله و مستقیما به زندان رفتید و درنتیجه مرا فراموشگمان یم کنم که وقتر از اتاق آقای آلبیت خارج شدی -

 . کردید و حقیقتا من ازشما عصباین نیستم

 :ویل مادرم با نگراین سوال کرد

 ویل تا به حال کجابودی ؟ ماری را به شهرداری فرستادیم اما شهرداری تعطیل بود و دربان اطالع داد که کیس جز -



 ت . ماری نیم ساعت قبل مراجعت کرد . خدایا . تو تمام شهررا دراین وقت شبمنیسر آقای آلبیت درعمارت نیس

 .... تنها آمده ای وهروقت فکر یم کنم چه حادثه ای ممکن است رخ داده با شد

 . ویل من تنها نیامدم . منیسر آقای آلبیت همراهم بود -

م سوزان گفتماری ظرف سوپ را درجلوی من گذاشت . ویل قبل از آنکه قاشق سوپ را ب  : ه دهانم بیر

 منیسر آلبیت همان مرد خشتن که درمقابل درایستاده بود و نام اشخاص را صدا یم کرد ؟ -

را یم شناسد راستر من او و برادرش -  خیر او دربان است . منیسر آلبیت جوان بسیارمودیر است که شخصا روبسپیر

 .... را

اشیده بود و تقریباویل اجازه ندادند که صحبتم را تمام کنم . اتی ن که مدت سه روز ریش خود را درزندان نیر  یر

ی درصورت او دیده نیم شد صحبت مرا قطع کرد  : تغییر

 اسمش چیست ؟ -

ی شبیه به آن . اهل جزیره ی - ن  نام پیچیده و مشکیل دارد به زحمت یم توان اسم اورا یاد گرفت . بوناپارت یا چیر

 ... راکریس است . راستر من او و برادرش 

ن که تصوریم کرد جای پدر را گرفته فریاد زد  :بازهم موفق نشدم حرفم را خاتمه دهم اتییر

 و با آن مرداجنتر دراین وقت شب با هم ازشهر به اینجا آمدید؟-
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 بعضن فامیل ها قادرنیستند مرتب و منطفر فکرکنند .اول به خیال آنکه تنها آمده ام غرغرمیکردند و حاال عصباین 

 . هستند که چرا تنها نیامده و با یک مرد غریبه همراه بوده و تحت حمایت یک مرد بوده ام

 میکنند . ازجزیره ی کریس -
 

 کرد . فامیل او درماریس زندگ
ن
 او کامالغریبه واجنتر نیست . خودش را به من معرق

 .... مهاجرت کرده اند . راستر من او و برادرش را

وع به صحبت کرد  : مادرم شر

 . اول سوپت را بخور بعد صحبت کن و گرنه شد یم شود -

ن با تحقیر و تمسخر گفت  : اتییر

کت داشته اند و اکنون بخت و اقبال -  مهاجرین کریس حتما حادثه جویاین هستند که دراغتشاش سیایس کریس شر

ن ها (نام یک حزب) جستوجو یم کنند.حادثه جو  خود را تحت حمایت ژاکوبیر

ن گذاردم تا ازدوست جدید خود حمایت و طرفداری نمایم قاشقم را روی  . میر



ایم است و برادراو ژنرال است . راستر من او و برادرش را -  ..... تصوریم کنم دارای خانواده ی قابل احیر

 اسم برادرش چیست ؟ -

 ....نیم دانم گمان یم کنم بوناپارت باشد راستر من او و -

و  ن صحبتم را قطع کرد و شر  : ع به غرغر نموداتییر

-  
 

ون کرده اند و ژنرالهای جدید فاقد برازندگ ن اسیم نشنیده ام غالب افشان رژیم گذشته را ازخدمت بیر  چنیر

ن را قطع کرده و گفتم  : دانش و تجربه هستند . صحبت اتییر

د ها مجرب یم شوند . راستر من  -  یم خواستمما اکنون مشغول جنگ هستیم و این ژنرال ها درجریان این نیر

 .... بگویم

 : مادرم صحبتم را برید

 ....سوپت شد شد بخور -

م تمام شده بود نگذاشتم مادرم صحبتش را تمام کند  اما دیگر تحمل وصیر

 . چند مرتبه سغ کردم بگویم فردا هر دو نفر آنهارا به اینجا دعوت کرده ام -

وع به خوردن سوپ نمودم . زیرا یم دانستم  . همه ی آنها با وحشت و تعجب مرا نگاه خواهند کرد سپس با عجله شر

 : مادرم سوال کرد

 بچه ام چه کیس را دعوت کرده ای؟ -

 : باقوت قلب و رشادت جواب دادم

ن  -  دو آقای برازنده . همشهری ژوزف بوناپارت و برادرش را که نیم دانم اسمش چیست .برادرش ژنرال را نیر

 . دعوت کرده ام

ن درحایل که  نکوبید گفتاتییر  : مشتش را محکم روی میر

 توباید ازاین دعوت چشم پویسر کتن . وضعیت زمانه آنقدر بد و ناپایداراست که نیم توان ازدو فراری کریس و -

 . حادثه جوی ناشناس سیایس مهمان نوازی کرد

وع کرد  : حاال دیگرمادرم شر
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 به را که برحسب تصادف دراداره ی دولتر دیده ایبعالوه برای تو مناسب و پسندیده نیست که یک مرد غری -

 . دعوت کتن اوژین تو دیگربچه نیستر 



ن مرتبه است که همه متفقا تایید میکنند که من دیگرطفل نیستم . ژویل به آهنگ بسیارمتاثری گفت  : اولیر

ن خواهری مثل تو خجلم-  . اوژین ازداشیر

 : به طرف آنها جلب کرده باشم گفتمبه امید آنکه بتوانم قلب رئوف ومهربان مادرم را 

 . اما مهاجرین کریس تقریبا دراین شهرتنها هستند و آشنایی ندارند -

 :این شزنش ها مجددا ازطرف برادرم رسید

 بدون شک و تردید من و مادرم ازاصل ونسب آنها یر اطالعیم .اوژین آیا هرگزبه نام نیک و شهرت خواهرخودت -

 فکریم کتن ؟

 .دعوت ژویل را ناراحت نخواهد کرد وبه شهرت او لطمه نیم زندویل این  -

 درحایل که این کلمات را زیرلب یم گفتم به امید آنکه ژویل به من کمک خواهد نمود به اونگاه کردم ویل او مثل

ن را پایمال نمو  ل اتییر  ده ومجسمه ساکت نشسته بود . این تجربه ی تلخ سه روز زندان تقریبا حس خودداری و کنیر

 : با عصبانیت فریاد کرد

 و ننگ فامیل هستر  -
 

 . تو مایه ی ششکستگ

 :مادرم صحبت او را قطع کرد

ن اوژین بچه است و نیم داند چه کرده است -  . اتییر

 : دراین لحظه صیر و حوصله ام تمام شد و ازشدت خشم وغضب یم سوختم به پا ایستاده فریاد کردم

ن و آخرین مرتبه یم -  فامیلبرای اولیر
 

 .  خواهم همه بدانند و بفهمند که من نه طفل هستم و نه مایه ی شافکندگ

 : مادرم با لحن آرامانه گفت

 . فورا به اتاقت برو-

وع کرده ام -  . ویل من گرسنه هستم تازه غذایم را شر

 : زنگ نقره ی مادرم به شدت به صدا درآمد

 .ماری، غذای مادموازل اوژین را به اتاقش بیر  -

 :و سپس روبه من کرد

 و به کاری که کرده ای فکرنمایی تو باعث نگراین مادرخوب و برادر -
احت کتن  برو بچه جان امید وارم خوب اسیر

 .عزیزت شده ای . شب بخیر 

ن گذارد و خودش  یم کردیم آورد.غذا را روی میر
 

کا درآن زندگ  که من و ژویل مشیر
ر
 ماری غذای مرا به اتاق

 :  نشست وفورا سوال کردکنارتختخواب ژویل

 رخ داده ؟ چرا همه عصباین هستند ؟ -
ر
 چه شده؟ چه اتفاق



ن رفیق من است نه مستخدمه ی  من و ماری وقتر که تنها هستیم به طورخصویص صحبت یم کنیم او قبل از هرچیر

 من

ا . ل ما آمد اعیر ن  ف یم کنم او مرا بیش او طفلماری سالها قبل وقتر که من کودک بودم و به دایه احتیاج داشتم به مین

 یم کند دوست دارد . شانه های خود را حرکت داده و گفتم
 

 طبیغ خود ی  یر pierre که دریگ ازدهات زندگ

: 
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 . برای اینکه فردا دونفرمرد نجیب و برازنده را دعوت کرده ام -

 : ماری شخود را با تفکر حرکت داده و گفت

 . ست هستر . اکنون موقع آن رسیده است که مادموازل ژویل با مرد جواین مالقات نمایداوژین خییل باهوش و کیا -

 : من و ماری همیشه منظور یکدیگررا یم فهمیم و درک یم کنیم . آهسته درگوشم گفت

ه ی شخض خودمان برایت یک جعبه شکالت تهیه نمایم ؟ -  میل داری که ازذخیر

ک  ه ی مشیر های خوب هستیم که مادرازآن یر اطالع است . ماری بدونمن و ماری دارای یک ذخیر ن  ازچیر
 و مخفن

 . آنکه ازکیس سوال نماید این وسایل را ازمغازه ی خواروبارفرویسر تهیه یم کند

ن این حوادث کردم . اکنون نیمه شب است و ژویل به وع به نوشیر  پس از خوردن شکالت درحایل که تنها بودم شر

 . دن است. مادرتصمیم گرفته که فردا آنها را بپذیرد زیرا نیم توان دعوت را پس خوانداتاق آمده و مشغول لخت ش

 : ژویل با یر مییل گفت

ن و آخرین مالقات آنها خواهد بود -  .ویل این اولیر

 ژویل درمقابل آیینه ایستاده و به صورت خود کرم یم مالد . نام این کرم لییل دیو Lili dew است . ژویل

 درجایی خوانده است که مادام دوباری du barry هم این کرم را مرصف یم کرده . (مادام دوباری حتر درزندان

 یگ ازمعشوقه های لویی پانزدهم پدربزرگ لویی شانزدهم بوده است که درسالها ی پایاین عمر وی با او حشر و

 زیبایی و به
ن داشته است او بانویی زیبا بوده است که با استفاده از همیر  همراه هوش و حیله گری فراوان خود را نشر

 کرده و ازاین راه مزایا ی زیاد و پولهای هنگفت و درجات فراوان از آن خود وخانواده اش کرد او
ن
 به دربارمعرق

 تاپایان عمرلویی پانزدهم همراه وی بود .الکساندردوما درشی کتابهای ژوزف بالسامو اورا یگ ازعوامل مهم انقالب

فرانسه  ن معشوقه های متعدد دانسته استکبیر ن تک همشبودن لویی شانزدهم و عدم تمایل وی به داشیر  / و همچنیر

 .) تایپیست



 ویل ژویل نیم خواهد مادام دوباری باشد . اکنون ازمن سوال یم کند که آیا او خوشگل وزیبا است ؟ من درحایل که

 : خود را به نفهیم زده بودم گفتم

 گ؟ -

ل آورداین آقایی که ت - ن  .و را به مین

 . درزیرنورماه و چراغ دستر بسیارزیبا است . هنوز اورا درروشنایی روز ندیده ام -

 فصل سوم

وع ماه مه یا به گفته ی مامان ماه عشق  ماریس . شر

.Napoleone نام او ناپلئون است 

********************* 
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 ته متفکربودم تا ژویل تصورکند که خوابم سنگیتن بارعشقمصبح وقتر ازخواب بیدارشدم درحایل که چشمانم را بس

د و مانند شعله ای انسان را یم د . هرگزنیم دانستم چگونه عشق شاپای انسان را فرا یم گیر  قلبم را یم فشر

 . سوزاند . عشق شاپایم را فرا گرفته و قلبم را فشاریم دهد

است آنچه را رخ داده بنویسم . از بعد ازظهر ر  وعبهیر ل ما و به دیدن ما آمدند شر ن  وزی که برادران بوناپارت به مین

ن معموال  یم کنم . همان طوری که با ژوزف بوناپارت قرار گذارده بودم بعد ازظهر روز بعد به مالقات ما آمدند . اتییر

ل نیست ویل آن روز زودتر از معمول مغازه را تعطیل کرده و با مادرم در ش  ن  شای عمارتدر این وقت روز درمین

ن برخورد متوجه شوند که خانه ی ما بدون شپرست و مرد نیست  . منتظر آنها بودند تا این دو جوان در اولیر

 در تمام روز هیچکس بیش از چند کلمه با من صحبت نکرد و من متوجه بودم که هنوز آنها به علت رفتارنامناسب من

خانه رفت . با وجود عدم موافقت مادرم اورنجیده خاطر هستند ژویل پس از ضف نهار با عجله  ن  به طرف آشی 

د . مادرم هنوز تحت تاثیر گفته ی برادرم بود و فکریم کرد این دو برادر"حادثه جویان ن  تصمیم داشت کیک بی 

 . کریس " هستند

ن جوانه های   درخت یاسقدم زنان به طرف باغ رفتم پیش آهنگ بهار قشنگ و زیبا در هوا و فضا دیده یم شد . اولیر

ی ن علت از ماری یک گرد گیر گرفته به گرد گیر  خودنمایی یم کردند . باخود گفتم بهیر است حاضن باشیم . به همیر

خانه رفتم ژویل را درحایل که قالب کیک را از ن  اتاقهای تابستاین پرداختم . وقتر کارم تمام شد و با گردگیر به آشی 

ون یم آورد دیدم . صورت  خانه بیر ن  او از حرارت یم سوخت پیشاین او از عرق خیس شده بود و موهایشفر آشی 



 .ژولیده بود

 : آهسته گفتم

 . ژویل اشتباه کرده ای -

ن کیک به کاربردم خوایه دید که مهمانان از دست پخت من لذت خواهند -  چرا ؟ من دستورالعمل مادر را در پخیر

 .برد

 و موی و لباس تو است . وقتر که مهمانان آمدند تو بویمنظورم کیک و دست پخت تو نیست . منظورم صورت  -

خانه و غذا خوایه داد . پس از لحظه ای تامل ادامه دادم ن  : آشی 

ن کیک اهمیت -  ژویل خواهش یم کنم ازکیک ضف نظر کن . برو دستر به صورتت بکش ظاهر تو بیش از پخیر

 . دارد

 : ژویل با خشم و غضب جواب داد

 این بچه گوش یم کتن ؟ ماری تو به حرفهای -

 : ماری قالب کیک را ازدست او گرفته و گفت

 . مادموازل ژویل اگر از من سوال یم کنید این بچه حق دارد و صحیح یم گوید -

 درحایل که من کنار پنجره ی اتاقمان ایستاده بودم و افق را تماشا یم کردم ژویل با دقت موهایش را آرایش یم کرد

 :نه هایش مالید . ژویل با تعجب از من سوال کردو کیم شخاب به گو 

 لباست را عوض نیم کتن ؟ -

 حقیقتا علتر نیم دیدم که لباسم را عوض کنم . البته ژوزف را دوست داشتم ویل قبال او را برای ژویل کاندید کرده

 کرد و حتر فکرنیم کردم که  بودم و اما درمورد برادر او ژنرال . نیم توانستم تصور نمایم که او توجیه به من خواهد 

 

 

2 7 

د ی با یک ژنرال صحبت کنم فقط میل داشتم اونیفورم او را ببینم و امیدواربودم که در مورد نیر ن  درباره ی چه چیر

ن نسبت به آنها مودب و ن امیدواربودم که اتییر  والیم Valmy و واتیتن  watienies صحبت نماید و همچنیر

 ان خویسر داشته باشد . هرچه بیشیر به افق منظره شهر نگاه یم کردم درمورد اینمهربان بوده و این پذیرایی پای

ن به  پذیرایی بیشیر متوحش یم شدم . ناگاه متوجه گردیدم که این دو برادر وارد خانه ی ما شدند . در ضمن راه رفیر

 . نظر یم رسید که درباره ی موضوع مهیم بحث یم کنند

 . ژنرال شباز کوتاه قدی بود حتر کوتاهیر از ژوزف که مرد متوسط القامه ای استراستر نیم توانید تصور کنید . 



ی روی لباس او نیم درخشید . حتر یک ستاره ی ساده . حمایل و نشاین نداشت . فقط وقتر که به در ورودی ن  چیر

ن سیر و چکمه های گشادش کثی ل رسیدند شدوشهای طالیی اورا دیدم . رنگ اونیفورم او سیر ن  ف بود و واکسمین

 که به ش داشت مخفن بود یک روبان بزرگ جمهوری
 

 نداشت . نتوانستم صورت اورا ببینم زیرا در زیر کاله بزرگ

 : روی کاله او دیده یم شد . بسیار رنجیده خاطر و ناراحت شدم آهسته زیرلب گفتم

سد -  . خییل فقیر و بد بخت به نظر میر

 در پشت پرده مخفن شد . تصور یم کنم نیم خواست این دو نفر بفهمند که اوژویل هم نزد من کنار پنجره آمد و 

 : چقدرکنجکاو است . در جواب گفت

؟ نیم توان انتظارداشت که یک نویسنده ی شهرداری بدون عیب و نقص باشد بعالوه او بسیار -  چرا این را یم گویی

 . زیبا و برازنده است

 !!!!او بسیار برازنده و شیک است . اما به آن برادر کوچکش نگاه کن ژنرال اوه منظور تو آقای ژوزف است ؟ بله -

 . شم را حرکت داده و آه کشیدم

ن افشان کوتاه قدی درارتش وجود داشته باشند -  .چه آدم وارفته ای . هرگز تصور نیم کردم که چنیر

 تصورکرده ای چطورباید باشد؟ -

 : شانه هایم را حرکت داده و گفتم

 ر؟ مثل یک ژنرال مثل مردی که انسان بالفاصله متوجه یم شود و حس یم کند که واقعا قادراست امر کند وچطو  -

 .فرماندیه نماید

ن روزی که ناپلئون و برادرش را  راستر نیم توانم تصورنمایم که تمام این حوادث دو ماه قبل رخ داده ازاولیر

لمان دیدم تاکنون سالها به نظریم رس ن  د. وقتر که من ِو ژویل وارد اتاق شدیم هردو برادرتقریبا ازدرششای مین

ن   دور میر
 

 جای خود پریدند و درنهایت ادب نه تنها در مقابل ژویل بلکه درمقابل من هم خم شدند .پس از آن همگ

ن   چوب بلوط راست و مودب نشستیم . مادرم روی دیوان نشسته و ژوزف بوناپارت در کناراو بود. آن طرف دیگرمیر

ن و ن اتییر ن کنارژنرال و ژویل و من بیر ل قرارگرفته بود . اتییر ن  ژنرال ورشکسته روی ناراحت ترین صندیل های مین

 : مادر نشسته بودیم . مادرم گفت

ل آوردید - ن  همشهری ژوزف بوناپارت من هنوزدرباره ی لطف و محبت شما که دیشب اوژین را همراه خود به مین

 . فکریم کنم

ن موقع ماری ن سغ کرد با ژنرال مشغول صحبت شود و درهمیر  با لیکور و کیگ که ژویل پخته بود وارد شد . اتییر

 : گفت

کت دارند یر احتیایط باشد؟ -  فکر یم کنم اگر از همشهری ژنرال سوال نمایم که آیا درامر رسیم شهر ما شر
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ن لحظه ژوزف به جای ژنرال جواب داد  :در همیر

 ی فرانسه ارتش مردم است و با مالیات همشهریان نگهداری یم شود . دراین صورت هرهرگز .... ارتش جمهور  -

 همشهری حق دارد بداند که در ارتش چه یم گذرد و چه یم کنند اینطورنیست ناپلئون ؟

 :نام ناپلئون خییل عجیب به نظرمارسید و همه ی ما نتوانستیم از نگاه کردن به او خودداری کنیم ژنرال جواب داد

 همشهری کالری یم توانید هرچه بخواهید سوال کنید من هرگزطرح ها و عقایدم را ازکیس مخفن نیم کنم . به -

 عقیده ی من جمهوری فرانسه منابع خود را در راه این جنگ ها ی دفایع خسته کننده و پایان ناپذیر مرزها تلف یم

 .ه ای برای پرکردن خزانه ی خایل مملکت دربرداردکند .جنگ دفایع مطلقا گران است و بعالوه نه فتح و نه وسیل

 .مادرم قطعه کیگ که در بشقایر بود به ژنرال داد

 . متشکرم مادام کالری بسیارمتشکرم -

ن برگشت و به صحبت ادامه داد  : و بالفاصله به طرف اتییر

 وپا ثابت خواهد کرد کهما باید به جنگ تعریصن دست بزنیم . تعرض وضع مایل ما را شو صورت داده و به ار  -

 . ارتش مردم ارتش جمهوری فرانسه شکست نخورده است

 توجه من جلب شده بود ، البته نه به گفته های او بلکه به صورت او دیگر چهره اش زیر کاله عظیم مخفن نبود. البته

ن ترین صوریر بود که تاکنون چه در خواب و چه  در بیداری دیده صورت زیبایی نداشت ویل چهره اش شگفت انگیر

 . ام و اکنون متوجه شده ام که چرا دیروزآن قدرمجذوب چهره ی ژوزف بوناپارت شدم

 این دوبرادرشبیه یکدیگرند ویل صورت ژوزف آن خشونت نفوذ و تاثیر چهره ناپلئون را ندارد . چهره ی آنها آن

ن راصورت بانفوذی که من آرزو میکردم نشان یم دادند . چهره ی ناپلئون آرز   وی مرا برآورده بود . صدای اتییر

 : شنیدم که با تعجب و وحشت گفت

 جنگ تعریصن ؟ -

ن با ن تعجب آوری گفته است . اتییر  سکوت مرگباری فضای اتاق را فراگرفته بود . متوجه شدم که ژنرال جوان چیر

 : دهاین که ازتعجب باز بود به ژنرال نگاه یم کرد . پس از چند لحظه گفت

ن محدودی که بله ....  - ن  -ما یم دانیم  -. ویل همشهری ژنرال .آیا ارتش ما با وسایل ناچیر  دارد یم تواند به چنیر

 تعریصن دست بزند ؟

؟! لغتر که گفتید صحیح نیست . ارتش ما ارتش گدایان است . شبازان ما درمرز ها لباس کامل - ن  محدود ؟! ناچیر



ن است که شایدندارند و ژنده پوش هستند و با کفش چویر به جن  گ یم روند . توپخانه ارتش آن قدربد و ناچیر

وکمان دفاع کند .   تصورنمایید» کارنو « وزیرجنگ ما یم خواهد ازمرزها با تیر

 . به طرف جلو خم شده و با دقت او را نگاه کردم . ژویل بعدا به من گفت که این رفتارمن بسیار ناپسند بوده است

 دداری نبودم مخصوصا میل داشتم مجددا خنده ی او را ببینم . صورت ال غر و کشیده وویل به هرحال من قادر به خو 

داده و سوزانده است . موها ی خرمایی نزدیک به قرمز او جلب توجه یم  جذایر دارد آفتاب رنگ صورت او را تغییر

 ها را پودر نزده بودکند. موهای شش آنقدر بلند است که تا شانه اش یم رسد . موهای شش بافته نشده و آن

جم 41درقرن  « دند . /میر ن  » مردان کاله کت  به شیم گذاردند موهای خود را یم بافتند و پودربه موهای خود میر

به نظریم رسید. خودم را جمع و جورکردم  وقتر که یم خندید صورت او حالت بچه گانه ای به خود گرفته و جوانیر

 .زیرا یک نفربا من صحبت یم کرد
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 . به سالمتر شما مادموازل کالری -

 همه گیالس های خود را دردست داشته و آهسته نوشیدند . ژوزف گیالسش را به گیالس من نزدیک کرده نگاهش

 : یم درخشید . بالفاصله قراری که دیروزبا هم گذارده بودیم به خاطرم آمد به ژوزف گفتم

 . مرا اوژین صدا کنیداوه .... خواهش یم کنم شما هم مانند سایرین  -

ن هم که بسیار گرم صحبت بود متوجه نشد . برادرم از ژنرال سوال  مادرم ابروهایش را ازتعجب باال کشید و اتییر

 :کرد

د تعریصن قابل اجراست ؟ -  در کدام یک ازجبهه ها نیر

د برای ارت - ون خواهیم کرد. این نیر  ش فرانسه بسیارارزان و مناسبطبعا جبهه ی ایتالیا . ما اطریش را ازایتالیا بیر

 در آنجا از خود پذیرایی 
ی است . شبازان ما یم توانند به راحتر ن  تمام خواهد شد . ایتالیا مملکت متمول و حاصل خیر

 . نمایند

 . اما مردم ایتالیا هنوز به اطریش وفادار هستند -

 . حقوق بشر را در آنجا اعالم یم نماییمما ایتالیا را آزاد خواهیم ساخت . هرشهر و ناحیه را که فتح کنیم  -

ن او را ناراحت یم نماید . ژوزف  موضوع صحبت بسیارجالب توجه ژنرال بود و یم فهمیدم که مخالفت های اتییر

 : درحایل که از پنجره به باغ نگاه یم کرد گفت

 دارید -
 

 . باغ قشنگ



 : ژویل فورا جواب داد

 بشکفند زیبایی و هنوز خییل زود است اما وقتر که غنچه -
 های یاس و گل های شخ اطراف خانه ی تابستاین

 طراوت فراواین خواهد داشت . ژویل با نگراین صحبت خود را قطع کرد زیرا متوجه شده بود که گل شخ و گل یاس

 .در یک موقع به گل نیم نشینند

ن به ژنرال مجال نیم داد . تصوریم کنم عمل تعرض ارتش بسیار توجه ا  . و را جلب کرده بوداتییر

 آیا طرح تعرض به ایتالیا تهیه شده است ؟ -

 . بله عمال طرحهای این تعرض را تهیه و تکمیل کرده ام و اکنون مشغول بازریس استحکامات جنوب کشورهستم -

 آیا دوایر دولتر درمورد جبهه ی ایتالیا مصمم هستند ؟ -

وع همشهری روبسپیر طرح مرا شخصا قبول کرده و به - ن جهت مرا به این بازریس که به عقیده ی من قبل ازشر  همیر

 . عملیات جبهه ی ایتالیا حتیم و الزم االجراست فرستاده است

ن که کامال مجذوب گفته ها ی ژنرال شده بود گفت  : اتییر

 است طرح جسورانه ای است -
 

 . طرح بزرگ

ن به نظر یم رسید که خند ن تبسم یم کرد و چنیر  ه ی او برادر شسخت و کاسب کار مرا تحت تاثیر ژنرال به اتییر

ن مانند شاگردان مدرسه مشتاقانه گفت  : قرار داده است . اتییر

 . اگر این طرح این طرح بزرگ و جسورانه با موفقیت اجرا شود -

 : ژنرال درحایل که بریم خاست گفت

سید همشهری کالری این طرح با موفقیت روبرو خواهد شد -  . نیر
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 و ژویل هر دو برخاستیم ژویل به ژوزف تبسم یم کرد . نفهمیدم چه شد . دو دقیقه بعد ما چهارنفر بدون من

 حضورمادر و برادرم در باغ بودیم و چون خیابان شتن باغ بسیارباریک است ناچاربودیم دوبه دو حرکت کنیم . ژویل

ی بگویم . بسیار میلو ژوزف جلو رفتند . من و ناپلئون دنبال آنها قدم یم زدیم . ب ن  ه مغزخود فشار یم آوردم که چیر

ی توجه ندارد و در ن سید که او به چیر ن به نظرمیر  بگذارم چنیر
ر
 داشتم که خاطره ی خویر از خود درمغز او باق

 افکارخود غوطه وراست . آنقدرآهسته قدم بریم داشت که ژویل و برادرش رفته رفته ازما دورشدند . باالخره

 خصوصا آهسته حرکت یم کرده تا ژویل و ژوزف از ما دورشوند .ناگهان ناپلئون سکوت را شکسته وفکرکردم او م

 : گفت



 تصورمیکنید چه موقع برادرمن و خواهر شما ازدواج خواهند کرد؟ -

ن لحظه فکرکردم که متوجه گفته ی او نشده و منظور او را نفهمیده ام . با تعجب به او نگاه کردم و حس یم  دراولیر

 :کردم که حالتر وحشت زده دارم . مجددا تکرارکرد

 .خوب چه موقع ازدواج میکنند ؟ امیدوارم زودتر -

 : با لکنت گفتم

 ... بله ... اما تازه هم اکنون با هم مالقات کرده اند بعالوه ما نیم دانیم -

 : فورا جواب داد

 .داین دو نفربرای هم آفریده شده اند شما متوجه این موضوع هستی -

 : با چشماین که از تعجب گرد شده بود به او نگاه کرده و گفتم

 من ؟ -

ن این ن به گناه من واقف شود با این حالت به او نگاه یم کنم . اتییر  که خطایی کرده باشم و نیم خواهم اتییر
 من وقتر

ی دراو نکرده و گفت  : نگاه مرا نگاه کودکانه یم خواند . این نگاه من تاثیر

 . ه من نگاه نکنیداین طورب -

ن فرو خواهم رفت . وحشت زده و غضبناک بودم پس از لحظه ای مجددا گفت  : تصور کردم درزمیر

ان جواین  -  خود شما دیشب فکریم کردید که ازدواج خواهرشما و برادرمن ازدواج مناستر خواهد بود و بعالوه دخیر

 . به سن خواهر شما نامزد و کاندید ازواج هستند

 کردم که به طریفر ژویل را وجه المصالحه قرارداده ام . نسبت به ناپلئون عصباین نبودم . بلکهباخود فکر 

 . ازخودرنجیده خاطر و غضبناک بودم

ن فکری نکردم -  . ژنرال من چنیر

 ایستاده وبه صورت من نگاه یم کرد. فقط نصف ش و گردن ازمن بلند تربود. خییل خوشحال بود که یک نفر

 ود پیدا کرده و با نگاه به او تسلط دارد . هوا کم کم تاریک یم شد و غروب کبود رنگ بهاری پرده یکوتاهیر از خ

ن ما و ژویل و ژوزف کشیده بود . صورت ژنرال آنقدربه صورت من نزدیک بود که با جود تاریگ قادر  مبهیم بیر

 . ازدیدن مژه های بلند او متعجب بودمبودم چشمان نافذ و درخشنده ی او را ببینم . چشمان او یم درخشید و من 

ان جوان را ببینم و افکار - ی را ازمن مخفن کنید . من قادرم اعماق قلب دخیر ن  شما نباید هرگز چیر
 مادموازل اوژین

 نمایید
ن
 آنها را بخوانم .بعالوه ژوزف دیشب به من گفت که شما به او قول داده اید خواهر بزرگ خود را به او معرق
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 او گفته اید که خواهرشما بسیار زیبا است . این گفته ی شما صحیح نیست . مادموازل اوژین شما باید برای اینبه 

 . دروغ خود دلییل داشته باشید

 : من درجواب گفتم

 . بهیر است عجله کنید هم اکنون سایرین به خانه ی تابستاین رسیده اند -

نیست که به خواهر شما اجازه بدهیم که ق  بل از نامزد شدن بیشیر با برادر من آشنا شود ؟بهیر

 صدای ژنرال بسیارمالیم و تقریبا نوازش دهنده بود . لهجه و تلفظ او کمیر از برادرش سخت و غیر عادی بود . پس

 : از لحظه ای با آهنگ پرنفوذ و مصمیم گفت

 .درآتیه نزدیگ برادرم ازخواهر شما خواستگاری خواهد کرد -

 ریک بود که به زحمت صورت او را تشخیص یم دادم ویل یم توانم بگویم که متبسم بود . با تعجبهوا آنقدر تا

 : پرسیدم

 ازکجا فهمیدید؟ -

 . دیشب دراین خصوص صحبت کردیم -

د. با  آن قدر با اطمینان جواب داد که گویی این ازدواج صحیح ترین و طبیغ ترین کاری بود که باید انجام گیر

 : جواب دادمخشونت و غضب 

 .ویل دیشب هرگز برادر شما خواهر مرا مالقات نکرد ه بود -

 . سپس با مالیمت و مهرباین بازوی مرا گرفت . آن وقت نزدیک بودن او را به خودم در شاش وجودم حس کردم

ین دوست  و رفیق آهسته جلو رفتم و او آن قدربا مالطفت و اطمینان با من صحبت یم کرد که گویی سالهاست بهیر

 . یکدیگریم

ن یا دآوری کرد که فامیل شما فامیل متمویل است . یم دانم -  ژوزف داستان مالقات شمارا برای من گفت و همچنیر

 گذارده است فامیل و بستگان
ر
یه قابل تو جیه برای شما و خواهرتان باق ن  پدرشما فوت کرده و گمان یم کنم جهیر

 . من بسیار فقیر هستند

 : ه شب گذشته ژوزف راجع به خواهرش که هم سن من است صحبت کرده است آهسته گفتمبه خاطرم آمد ک

 شما خواهر هم دارید . این طورنیست ؟ -

ی از - ن ن کنیم . مادرم مقرری ناچیر  بله سه خواهر و سه برادرکوچک . من و ژوزف باید مخارج مادر و سایرین را تامیر

د زیرا مادرم را یگ از وطن پر   ستان ستم دیده مملکت شناخته اند . ویل این مقرری حتر کفاف اجارهدولت یم گیر

ن و کمرشکن است  این روزها چقدر سنگیر
 

 . ی خانه را نیم دهد . مادموازل اوژین شما نیم دانید مخارج زندگ



یه ی خواهرم با او ازدواج یم کند . سغ کردم این جمله را با شدی  - ن  و کیاستبا این ترتیب برادر شما برای جهیر

 .ادا نمایم ویل صدایم با لرزش و ترس توام بود

زیبایی است. بسیارمهربان و محجوب است و -
 مادموازل اوژین شما چرا این طورفکریم کنید؟ خواهرشما دخیر

 توام با خویسر و محبتر خواهند داشت
 

ن هستم ژوزف اورا خواهد پسندید و زندگ  دارد. مطمی 
 

 .چشمهای قشنگ

وع به ی گفتم باشعت شر ن ن کرد. این مساله برای اوحل شده بود با آهنگ تقریبا تهدید آمیر  : راه رفیر

 . هرچه شما گفتید به اطالع ژویل خواهم رسانید -
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ی    ح کردم . بله به ژویل بگویید تا مطلع باشد که - ن دلیل این امررا با دقت برای شما تشر  البته باید بگویید . به همیر

 .گ از او خواستگاری خواهد کردژوزف در آینده نزدی

ن این دو برادر را حادثه م و پررو است . به خاطرم آمد که اتییر  وحشت زده بودم فکریم کردم این مرد چقدر یر شر

 : جو خوانده است . با خونشدی گفتم

 ممکن است از شما سوال کنم که چرا این قدر به فکر ازدواج برادرتان هستید؟ -

 نکنید مادموازل اوژین . شما باید متوجه باشید که من باید قبل او قبول فرماندیه عایل جبهه ی هیس یواش . فریاد  -

 ایتالیا وضع فامیلم را ش و صورت دهم . ژوزف در رشته ادبیات و سیاست ذوق فراوان دارد . اگرنخواهد در پست

ن فتوحاتم درایتالیا بیشیر و های کوچک و یر اهمیت کارکند یم تواند در یگ ازاین دو رشته وارد شود.   پس از اولیر

 . بهیر مراقب افراد فامیلم خواهم بود

 : پس ازیک لحظه سکوت ادامه داد

 .باورکنید مادموازل خوب ازآنها پرستاری و مراقبت خواهم کرد خییل خوب -

 :به خانه تابستاین رسیده بودیم . ژویل ازناپلئون سوال کرد

 ل کجا بودید؟ژنرال با این بچه تا به حا -

 ویل ما به خویر متوجه شدیم که ژوزف و او به کیل ما را فراموش کرده بودند. با وجود آنکه صندیل و مبل های

 بزرگ و وسیع تری وجود داشت . هردو روی نیمکت کوچک کنار یکدیگر نشسته بودند و دست یکدیگررا در دست

 . اریگ غروب متوجه آنها نخواهد بودداشتند . تصوریم کنم که آنها گمان یم کردند کیس درت

ن گفت ل مراجعت کردیم . هردو برادر گفتند که باید هرچه زودتر مراجعت نمایند ویل اتییر ن  : هر چهارنفر به مین

 من و مادرم بسیار مفتخرخواهیم شد اگرهمشهری ژنرال و ژوزف بوناپارت شام را با ما ضف نمایند . پس ازمدت-



ن فرصتر  کت کنم مدیدی این اولیر یتن شر ن بحث شیر  . بود که توانستم درچنیر

ام و محبت به ژنرال نگاه یم کرد و اصوال توجیه به ژوزف نداشت  . ژویل درضمن صحبت با نگایه توام با احیر

 : من و ژویل با عجله به اطاقمان رفتیم تا موهایمان را مرتب کنیم ژویل گفت

ن ازاین دو برادر  -  . خوششان آمدهخدا را شکر . مادرو اتییر

 ....باید بگویم که ژوزف بزودی ازشما خواستگاری خواهد کرد -

 : ساکت شدم قلبم به شدت یم طپید سپس ادامه دادم

یه ی شما است - ن  به خاطر جهیر
 . البته بیشیر

 : صورت ژویل ازخشم و غضب شخ شده بود با وحشت گفت

ی را برزبان - ن ن کلمات نفرت انگیر  بیاوری ؟ چطورجرات یم کتن چنیر

 : سپس دو گل مخمیل مشگ روی موهایش سنجاق کرد در جواب گفتم

ی ازدواج نماید - ن  بدون جهیر
ن هستند و ژوزف نیم تواند با دخیر  . ژنرال به من گفت که فامیل او چقدر فقیر و یر چیر

نکمک کند تصور  خود نیر
د و باید به مادر و برادران کوچکیر ی از دولت یم گیر ن  یم کنم این نهایتژوزف حقوق ناچیر

 .... لطف و مرحمت او باشد واال

 : ژویل صحبتم را برید و گفت

 . اوژین اجازه نیم دهم دائما شخاب مرا مرصف کتن  -
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 : سوال کردم

 آیا به تو گفت که یم خواهد با تو ازدواج کند ؟ -

 الب کیل بحث کردیم او از برادران ونیم دانم چطور این فکردرمغز تو راه پیداکرده است . ما فقط راجع به مط -

 .خواهرانش صحبت میکرد

 وقتر که ازپله ها به طرف اطاق غذاخوری که همه دراطراف این دو مهمان جوان ما جمع شده بودند، یم رفتیم ناگهان

 ژویل دست خود را درگردنم حلقه کرد و صورتش را به صورتم چسباند : گونه های او ازحرارت یم سوخت . آهسته

 : درگوشم گفت

 . نمیدانم چرا این قدرخوشحال هستم -

 .دست او را دردستم گرفتم برخالف صورت گرم و سوزانش دستش مانند یخ شد بود



 تصوریم کنم این به علت عشق و محبت باشد. ویل من نه شد بودم و نه ازحرارت یم سوختم . اما سنگیتن عجیتر 

 م عجیتر ، خوب است ، انسان عاشق باشد ....ناپلئوندر قلب خود حس یم کردم . ناپلئون چه اس

ن مرتبه بوسه دادم و ژویل و ژوزف نامزد شدند. بوسه دادن  تمام این حوادث دو ماه قبل رخ داد و دیروز برای اولیر

 دارند . زیرا وقتر که ژویل و ژوزف درخانه تابستاین نشسته بودند
 

 من و نامزدی ژویل به طریفر به یکدیگر بستگ

 ن و ناپلئون کنار نرده ای که در انتهای باغ است ایستاده بودیم . نیم خواستیم مزاحم دیگران باشیم . مادرم به منم

ی جوان و از فامیل نجیب  گفته است وقتر که ژویل و ژوزف درباغ هستند من هم همیشه آنجا باشم زیرا ژویل دخیر

 . و شبلندی است

ن مالقات این دو برادر ت  .... قریبا هرروز به دیدن ما یم آمدندپس از اولیر

ل دعوت کرده است ن ن همیشه آنها را به مین ن ، راستر نیم توان باورکرد. حوادث تعجب آور زیاد است . اتییر  . اتییر

ن یگ از آن  هرگز ازصحبت با ناپلئون خسته نیم شود ( ناپلئون بیچاره چقدر باید دررنج و عذاب باشد ) . اتییر

ن روز وقتر که فهمید این دو برادرمرداین است که بر   ای اشخاص به نسبت موفقیتشان ارزش قایل است . در اولیر

 پناهنده ی جزیره ی کریس هستند به هیچوجه نیم خواست آنها را ببیند و یم گفت آنها حادثه جویان سیایس

 . هستند

 موده است به اونشان داد فریفته وویل از وقتر که ژوزف روزنامه ی ماه گذشته را که در آن از ناپلئون ستایش ن

 . عاشق ناپلئون شده است

ون رانده بود . این قضیه به این ترتیب اتفاق افتاد : انگلییس ها که همیشه در  ناپلئون انگلییس ها را از تولون بیر

 . امورداخیل ما دخالت یم کنند وقتر که م اپادشاهمان را به مرگ محکوم کردیم با ما وارد جنگ شدند

ن معامله را با پادشاه خود کرده اند(  ).اگرچه ناپلئون یم گوید انگلییس ها صد و پنجاه سال قبل همیر

وی نظایم ما شهر را  بله انگلییس ها با سلطنت طلبان تولون متفق شده و این شهر را اشغال کردند . پس از آن نیر

 سته بودند موفقیتر درانجام آن به دست آورندمحاضه کرد. ناپلئون به این ماموریتر که ژنرال های ارشدتر نتوان

ن  ون ریخت . برا ی اولیر د شهر را مورد حمله قرار داد و انگلییس ها را از آنجا بیر  اعزام شد . پس از ورود به این نیر

ن البته مزاحمت  بار نام ناپلئون بوناپارت دراحکام نظایم دیده شد و سپس به درجه ی شتیت  ارتقا یافت .اتییر

 ئون را فراهم کرده بود زیرا بوناپارت ناچار بود تمام جریان محاضه و حمله را برای او بازگو کند . ویل ناپلئونناپل

ده و فتح شهر مطلقا به علت وجود چند توپ نگ نظایم به کارنیر  گفت که درحمله و فتح شهر تولون هیچ خدعه و نیر
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 وپج  ماهری است و به خویر یم داند که توپ را در کدام موضع قراردر ارتش فرانسه بوده است .ناپلئون بوناپارت ت

 .دهد تا حداکیی بهره را داشته باشد

 پس از فتح تولون ناپلئون برای دیدن روبسپیر به پاریس رفت .روبسپیر برجسته ترین مرد انقالیر در کمیته امنیت

له ی حکومت و دولت ما  ن  است . ناپلئون برا ی آنکه به مالقات روبسپیر  اجتمایع است . درحقیقت این کمیته به مین

 بزرگ نائل شود ناچار بود روبسپیر کوچک برادر او را مالقات نماید.روبسپیر بزرگ افکار ناپلئون را برای حمله به

 با ایتالیا پسندید و این طرح را » کارنو « وزیر جنگ مورد مطالعه قرار داد و از او درخواست کرد که به ناپلئون اجازه 

 داده شود که طرح های خود را تهیه و تسلیم نماید. ناپلئون گفت کارنو از مداخالت روبسپیر بسیار عصباین یم شود

 
ن
 زیرا در حقیقت امور وزارت جنگ به او مربوط نیست . ویل هیچ کس جرات مخالفت با روبسپیر را ندارد . فقط کاق

ن دلیل کارنو با روی بسیار گشادهاست که او اخطاریه امضا نماید وشخص موردنظر با گ ن اعدام شود .به همیر  یوتیر

 : ناپلئون را پذیرفت و طرح های او را قبول کرد و به ناپلئون گفت

 همشهری ژنرال اول استحکامات جنوب کشوررا به دقت بازریس کنید . من طرح های شما را با دقت مطالعه خواهم -

 .کرد

ن و معتقد است  که طرح های او در وزارت جنگ دفن شده ویل روبسپیر به زودی ش و  ویل ناپلئون شخصا مطمی 

 .صوریر به این موضوع خواهد داد .ژوزف فکر یم کند که باید فرماندیه عایل ایتالیا به ناپلئون واگذارشود

ی به زبان نیم آورند زیرا بسیارخطرناک است .  ن متنفر هستند ویل هرگز چیر ن و تمام رفقای ما ازروبسپیر  گفته  اتییر

اعضای محکمه انقالیر را مجبور کرده است که عقاید و نظریات کارمندان رسیم و دولتر را  میشود که روبسپیر

 خصویص فرد فرد مردم را مورد مراقبت و تحت نظر
 

ن یم گویند زندگ  مخفیانه به او گزارش نمایند . و همچنیر

جمهوری خواه معتقد باید براساس و پایه ی  گرفته است . روبسپیر بیانیه ای صادرنموده و گفته است که هر 

 معتقدات

ا روبسپیر تمام فاحشه خانه های پاریس را بسته است . از ن بشمارد. اخیر  نموده و تجمل را خوار و ناچیر
 

 خود زندگ

ن پرسیدم مگر فواحش هم جزو تجمالت هستند؟ با خشم و غضب جواب داد که این کارها به تومربوط نیست و  اتییر

ن اکیدا ممنوع شده . راستر نباید د  راینگونه موارد صحبت کتن . بعالوه رقص های دسته جمغ درخیابانها و معابر نیر

 .مردم درتعطیالت از رقصیدن در خیابانها لذت یم برند

ن در هیچ موضویع مگرجبهه ی ن مطلقا قدغن نموده است که درمقابل بوناپارت از روبسپیر صحبت ننماییم . اتییر  اتییر

ن گفتایتال  : یا با ناپلئون صحبت نیم کند . ناپلئون به اتییر

ن مردم اروپا تزریق نماییم و درصورت   این وظیفه ی مقدس ما است که افکار -» آزادی ،مساوات و برادری « را دربیر

 . لزوم باید به وسیله ی توپ این عقیده را دراروپا حکم فرما سازیم



 این گونه صحبت های او را که حقیقتا کسلم یم کنند گوش یم کنم . بدترینمن فقط برای آنکه در کنارناپلئون باشم 

ن نادان و کودن هم تصور یم  ن میخواند و اتییر  موقع برای من وقتر است که او کتاب» توپخانه ی جدید « را برای اتییر

ی یم فهمد . ناپلئون بسیار لفظ قلم صحبت یم کند . اما وقتر که تن ن  ها هستیم هرگز از توپ وکند که از توپخانه چیر

 :تفنگ صحبت نیم کند و غالبا با یکدیگر تنها هستیم .ژویل همیشه پس از شام یم گوید

یم ؟ -  مادر بهیر نیست مهمانان خود را به باغ بیر

جواب یم دهد " بروید بروید بچه های من" و ما چهارنفر : ژوزف و ناپلئون ،ژویل و من درسمت خانه ن  مادر نیر

 : ز نظرها مخفن یم شویم ویل پس از آنکه به آنجا رسیدیم ناپلئون معموال یم گویدتابستاین ا
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م و ژویل - ؟ ببینم کدام زودتر به نرده ی باغ یم رسیم .آنوقت دامنم را باال یم گیر  اوژین حاضن به مسابقه هستر

وع "من و ناپلئون مانند دو دونده به طرف نرده ی باغ-فریاد یم کند."حاضن   یم دویم . دراین موقع باد موهایم را شر

ن هنگام ژویل و ژوزف در خانه ی تابستاین از نظر مخفن یم شوند  .پریشان یم کند . قلبم به شدت یم طپد و در همیر

 بعضن مواقع ناپلئون مسابقه را یم برد و بعضن اوقات من . اما اگر من زودتر به نرده ی باغ برسم یم دانم که ناپلئون

 واسته است که من موفق شوم ، بلندی نرده ی باغ تا سینه ی من است . معموال من و او به نرده تکیه یممخصوصا خ

 دهیم . من آرنج خود را به نرده تکیه داده و به ستارگان یم نگرم و ساعت ها با یکدیگر صحبت یم کنیم . بعضن 

 مواقع درباره ی خاطرات ورتر werther نامکه داستان بسیار مشهوری است و یگ از نویسندگان گمنام آلمان به 

 گوته آن را نوشته بحث یم کنیم . من ناچارم این کتاب را مخفیانه بخوانم زیرا مادرم اجازه نداده است که داستان

قابل تصور  های عاشقانه مطالعه کنم . بهرحال این کتاب را زیاد نپسندیدم . این کتاب داستان بسیارمحزون و غیر

 که برای خاطر زین خودکیسر یم نماید.این جوان ، آن زن زیبا و دلفریب را به حد پرستش دوست داردجواین است  

 .ویل آن زن با دوست این جوان ازدواج یم کند و جوان مایوس و ناامید خودکیسر یم نماید

 شق خودکیسر ناپلئون این کتاب را زیاد دوست دارد . یک مرتبه از اوپرسیدم که آیا ممکن است به علت شکست ع

 :نماید؟جواب داد

ی که من دوست دارم با دیگری ازدواج نیم کند - زیرا دخیر  . خیر

 .وقتر این کلمات را یم گفت با صدای بلند یم خندید ویل ناگهان قیافه بسیارجدی به خودگرفت و به من نگاه کرد

 . من صحبت را تغییر دادم

ن  ده شده نگاه یم کنیمغالبا فقط به نرده تکیه داده و در سکوت طرب انگیر   شامگاهان به زیبایی هایی که درباغ گسیر



 خود را به یکدیگرنزدیک یم کنیم . دراین هنگام من تنفس لطیف چمن وگلها را حس یم کنم . گاه گاه آوازمبهم و

 . درهم پرنده های وحیسر به گوش یم رسد . ماه مانند قندیل طالیی و درخشان در فضای الیتنایه آویزان است

ه رنگ باغ نگاه کرده با خود یم اندیشم : خدای من، خدای بزرگ یم خواهم این شب ن موقع به چمن تیر  درهمیر

 . هرگز به پایان نرسد و من برای همیشه درکنار او باشم

 : دیروز ناگهان ناپلئون ازمن سوال کرد

 اوژین تو ازشنوشت خود هراسناک نیستر ؟ -

 خواب آلود تنها هستیم او مرا "تو" یم نامد . من این کلمه تو را خییل دوست دارماوقایر که من و ناپلئون در چمن 

 زیرا عالمت و نشانه ی محبت است . در این روزها نامزد ها و حتر زنان و شوهران این کلمه قشنگ را به کارنیم

 : برند . شم را حرکت داده و گفتم

 ترسم و هیچ کس ازآینده ی خود آگاه نیست . پس چراهراسناک ؟ ازشنوشتم ؟ خیر من از شنوشتم نیم  -

ی که نیم دانیم متوحش باشیم ؟ ن  ازچیر

 : صورت او در زیر نور ماهتاب سفید و رنگ پریده بود . با لباین که فکر یم کنم یم لرزید گفت

ند . ویل من آگاه از شنو  -  شت خودبسیار تعجب آوراست که غالب مردم یم گویند که ازشنوشت خود یر خیر

دارم  . هستم . من از تقدیر خود خیر

 : با تعجب پرسیدم

 از تقدیر و شنوشت خود هراسنایک ؟ -
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ن به نظریم رسید که افکاراو در فضا شگردان است و یم خواهد تقدیرخود را بفهمد. آنگاه با تندی و شعت و  چنیر

 : کلمات بریده بریده گفت

 نم که کارهای شگفت آوری خواهم کرد . زاییده شده ام که ممالگ بوجودخیر از شنوشتم نیم ترسم .یم دا -

 . بیاورم و به آنها حکومت کنم . من یگ ازمرداین هستم که تاری    خ را بوجود یم آورند

 حرفهایی 
ن ن افکاری داشته و یا چنیر  مات و مبهوت به اویم نگریستم . هرگز به خاطرم نیم رسید که شخض چنیر

دای بلند خندیدم . با صدای خنده ی من خود را عقب کشید . صورت او منقبض شده بود . دو مرتبه بزند. ناگاه باص

 به

 : طرف من خم شده و درگوشم زمزمه کرد



 اوژین یم خندی ؟ یم خندی اوژین ؟ -

 معذرت یم خواهم . مرا ببخش چون ازصورت رنگ پریده ی شما ترسیده بودم خندیدم . صورت شما در -

سم سغ یم کنم بخندم زیرنورماه ی بیر ن  . بسیارسفید و خشن است . وقتر که از چیر

 : با صدای مالیم و نوازش کننده ای جواب داد

 . نیم خواهم تو را ناراحت نمایم . علت ترس تو را یم فهمم ،تو از شنوشت عظیم من هراسنایک -

 : مجددا برای چند لحظه ساکت شدیم .ناگاه فکری به خاطرم گذشت و گفتم

 . ناپلئون من هم تاری    خ جهان را بوجود خواهم آورد -

 : با تعجب به من نگاه کرد، ویل من به صحبت خود ادامه دادم

تشکیل شده این طورنیست؟ نه تنها مرداین که حکم - ن بگذریم تاری    خ جهان از شنوشت تمام افراد بشر  از هرچیر

ن   برای شکست ملت ها به کار یم برند و تاری    خ جهان را بنا یماعدام امضا یم نمایند و یا آنهایی که توپ های سنگیر

باران شده اند بنیان تاری    خ جهان را  کنند بلکه گمان یم کنم اشخاص دیگر و آنهایی که شخود را باخته و یا تیر

د تاری    خ جهان را بوجود یم آور   . دریخته اند . و هر مرد و زین که زنده است امید دارد ، عشق یم ورزد و یم میر

 : آهسته شخود را حرکت داده گفت

 اوژین عزیزم ! کامال صحیح است . ویل من در آن میلیونها شنوشتر که تو از آن صحبت یم کتن نفوذ خواهم کرد -

 ، تمام آنها را تحت تسلط قرار خواهم داد . اوژین آیا به من ایمان داری ؟ هرواقعه ای که رخ دهد به من معتقد

 خوایه بود ؟

ده شده بود صورت  او به من خییل نزدیک شده بود . بدون اراده چشمانم را بستم آنگاه لبان او را که روی لبانم فشر

 حس کردم . نیم دانم چطور این حادثه رخ داد یم دانستم که ژویل هرگز این عمل مرا تایید نخواهد کرد . بر خالف

 تها پس از آن که ژویل شمع ها را خاموش کرده بود هنوزمیل باطتن خود لب هایم را ازلب او دور کردم . آن شب مد

 : بیدار بودم . نیم توانستم بخوابم . صدای ژویل در تاریگ شنیده شد

 بخوایر ؟ -
 کوچولو تو هم نیم تواین

 . نه این اتاق خییل گرم است -

 : ژویل آهسته گفت

ی به تو بگویم . شعظییم است نباید به کیس بگویی به  - ن  هیچ کس تا فردا بعد از ظهر قول یم دیه ؟باید چیر

 : درحایل که تهییج شده بودم جواب دادم

 . قول یم دهم -
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 . فردا بعد از ظهر آقای ژوزف بوناپارت با مادرگفتگو خواهد کرد -

 : تعجب کردم

 درچه خصوص با مادرصحبت خواهد کرد ؟ -

 : ژویل درحایل که ناراحت و رنجیده خاطر بود گفت

 استر تو احمق هستر . آقای ژوزف طبعا درباره ی ما ،من و خودش صحبت خواهد کرد . راستر تو چقدر بچهر  -

 . هستر . خوب او یم خواهد از من خواستگاری کند

 : روی تخت خواب نشستم و گفتم

 ژویل تو نامزد شده ای ؟ -

 . نامزد خواهیم شدهیس اینقدر بلند صحبت نکن . اگر مادر مخالفت نکند فردا بعد ازظهر  -

ون پریده و به طرف تختخواب او دویدم ویل پایم به صندیل خورد. خودم و صندیل ها به کف اتاق  ازتخت خوابم بیر

 . غلطیدیم و ناله ام بلند شد

 . هیس اوژین تمام اهل خانه را بیدارخوایه کرد -

 یرلحاف او خزیدم و با شوق و مشت شانهویل به صحبت او اهمیت نداده برخاستم و به طرف تختخواب او رفته و ز 

 . های او را گرفته و تکان دادم

 . نیم دانم چطورخوشحایل و رضایت خود را ابرازنمایم . خوب تو حاال نامزد هستر و بعدا هم عروس خوایه شد -

 آیا تا به حال تو رابوسیده است ؟

 : ژویل با لهجه ی خشتن جواب داد

ن سوایل نیم ک -  . ندهرگزکیس چنیر

ن به خاطرش رسید که باید نمونه ی خویر برای خواهر کوچکش باشد . آنگاه گفت ن موقع چنیر  : و درهمیر

 گوش کن یک دخیر جوان فقط پس ازموافقت مادرش با نامزدی ، اجازه ی بوسیدن یم دهد .تو خییل کوچگ و -

ها را نیم فهیم ن  . این طور چیر

ن حال خوشحال و   شنگولم . راستر چه خوب و بامزه است . ژویل نامزد ژوزف شده تصوریم کنم ناراحت و درعیر

ن فرستاد تا شامپاین بیاورد . همان شامپاین که سالهای قبل پدرم خریده است تا در ن را به زیرزمیر  است . مادرم اتییر

 نمای
 

 . ندجشن نامزدی ژویل مرصف شود . همه درتراس نشسته و بحث یم کنند که ژویل و ژوزف کجا باید زندگ

Letizia یا ن  چند لحظه قبل ناپلئون رفت تا خیر نامزدی ژویل و ژوزف را به مادرش برساند . مادرم ، مادام لتیر



 . بوناپارت و تمام بچه هایش را برای فردا شب دعوت کرده ، ما فردا شب فامیل جدید ژویل را مالقات خواهیم کرد

یا مرا بپسندد....نه نباید ای ن  ن را بنویسم . اگر بنویسم آن واقعه ای که درانتظارش هستم رخ نیمامیدوارم مادام لییر

 . دهد ، فقط باید دعا کنم و دردل به آن معتقد و امیدوار باشم

ن  یتن دارد . من همیشه پس از اولیر  ما باید همیشه شامپاین بیاشامیم . شامپاین نوک زبان را میسوزاند و مزه ی شیر

 :  خندم . پس از گیالس سوم مادرم گفتگیالس یم خندم و نیم دانم چرا یم

 . نباید دیگر به این بچه شامپاین بدهید -

 . فکرکنید ، مادرم نیم دانست که من قبال بوسه داده ام
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م و تاکنون موفق نشده م تنها باشم . به محض آنکه ناپلئون خارج شد با عجله ن  امروز صبح ناچاربودم خییل زود برخیر

ن هستم . افکارم مغشوش و درهم است و مانند مورچگان کوچک به یکدیگر به اطاقم دویدم و   اکنون مشغول نوشیر

ن رویاها ن افکارم مانند مورچگان بارکوچک و کم وزین حمل یم کنند .افکار من نیر  برخورد و تصادف میکنند و همچنیر

ن را فراموش یم کنم زی  را شامپاین نوشیده و قادرنیستم افکارمو احالم آتیه ام را حمل یم نمایند . رفته رفته همه چیر

 . را متمرکزسازم

 نیم دانم چه شده بود که این چند روز اخیر دوست سوئدی خود آقای پرسن را فراموش کرده بودم . پرسن فردا

دازم . گمان ن  یمازماریس عزیمت یم نماید . از وقتر که بوناپارت ها به دیدن ما آمده اند دیگر وقت نداشتم به او بی 

 کنم که او ژوزف و ناپلئون را دوست داشته باشد . وقتر از او سوال کردم که درباره ی رفقای جدید ما چه فکر یم

عادی و تندی صحبت یم کنند  . کند فقط جواب داد که صحبت های آنها را با اشکال یم فهمد زیرا با لهجه ی غیر

 . که برای پرسن خییل مشکل و ناراحت کننده است  اگرچه من به لهجه ی آنها عادت کرده ام ویل فکر یم کنم

 صبح با عرابه پستر عزیمت خواهد 7دیروز بعد ازظهر پرسن به مسخره گفت که چمدانهایش را بسته و فردا ساعت 

 کرد . طبعا تصمیم گرفتم او را بدرقه کنم . زیرا صورت دراز و استر او را دوست دارم و بعالوه میل دارم حرکت

 را از نزدیک مشاهده نمایم . همیشه در این عرابه های پستر اشخاص مختلفن دیده یم شوند و بعضن گاری پستر 

 مواقع زنان زیبا با لباس های خوش دوخت پاریس در این عرابه ها خودنمایی یم نمایند . البته پس از آن پرسن و

ن بوسه را داده و در فکر آن بودم  . عزیمتش را فراموش کردم زیرا اولیر

ون پریدهخ  وشبختانه امروزصبح به محض آنکه ازخواب بیدارشدم عزیمت پرسن به خاطرم آمد . از تخت خواب بیر

 را که تازه دوخته بودم زیر لباسم پوشیدم و با عجله موهایم را آرایش کردم و
 

ن بزرگ اهنم را پوشیدم دو پاچیر  پیر



ن دور اوبه اتاق غذاخوری دویدم .آنجا آقای پرسن را که مشغول ضف آ  خرین صبحانه خود بود دیدم . مادر و اتییر

 قدم یم زدند و اضار یم کردند که هرچه یم تواند بیشیر غذا بخورد . این مرد بیچاره مسافرت طویل و وحشتنایک

 درپیش دارد . اول باید به رن Rhine برود و سپس شتاش آلمان را یط کرده و به لوبک برود و سپس ازلوبک با

 زم سوئد شود . نیم دانم چند مرتبه باید عرابه پستر را عوض کند تا به لوبک برسد . ماری یک سبد پیککشتر عا

اب مقداری جوجه ی شخ کرده و تخم مرغ پخته در آن است برای او حاضن کرده است  . نیک که دو بطری شر

ن ما قرار داشت به طرف ایست ن درحایل که آقای پرسن در بیر ن باالخره من و اتییر  گاه عرابه پست حرکت کردیم . اتییر

 یگ ازچمدانها ی اورا برداشت و پرسن بازحمت یک بسته و سایر چمدانها را حمل یم کرد . از او خواهش کردم

ی از وسایل سفر او برایش حمل کنم . باالخره با یر مییل بسته ای را به من داده و گفت ن  : اجازه بدهد چیر

ین و زیباترین پارچه ی ابریشیم است که پدرعزیز و مرحوماین بسته بسیارذی قیمت است  -  . دراین بسته بهیر

 شما شخصا به منظور هدیه به ماری آنتوانت ملکه ی فرانسه خریداری کرده است ویل حوادث اخیر اجازه نداد که

 ..... گفته

ن درجواب گفت  : اتییر

ن است . من هرگز   این پارچه را به کیس عرضه نکردم . پدرم همیشه بله واقعا پارچه ی بسیار زیبا و درخور سالطیر

 . یم گفت که این پارچه برای لباسهای دربار مناسب است

ن با عدم رضایت زیر لب غرغر کرده و گفت  : اتییر
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ن نازک که بدن آنها را نشان یم دهد یم پوشند -  خانم های پارییس دیگر شیک پوش نیستند بیشیر پارچه ی موسلیر

ن ابریشیم در فرانسه مورد پسند نیم دانم .  شما اینها را شیک پوش فرض یم کنید ؟ این روزها پارچه های سنگیر

 . نیست

ن موقع پرسن نگاه کرده و گفت  : درهمیر

کت کالری دریافت - ن دلیل من موفق شدم این پارچه را بخرم توانستم مبلغ زیادی از حقوق خود را که از شر  به همیر

ه نمایم و  ین فرانسه با خود یم کردم ذخیر  بسیارخوشحالم که موفق شدم این پارچه را به عنوان یاد بود خاطرات شیر

م  . به سوئد بیر

 : پس ازلحظه ای سکوت به صحبت ادامه داد

کت کالری -  . خاطره ای ازپدرمرحوم شما و شر



ن قیمت را که فعال در فرانسه ن تعجب کردم . چون توانسته بود این پارچه ی سنگیر  خریداری ندارد به این ازاتییر

ن با عجله جواب داد کت کالری دراین معامله موفق شده بود . اتییر  : جوان سوئدی بفروشد . شر

 عرضه کردن این حریر در بازار آن قدرها ساده نبود . ویل در مملکت آقای پرسن دربار سلطنتر وجود دارد و -

ت ملکه ی سوئد به این پارچه احتیاج خواهد داشت  امیدوارم این پارچه موردپسند ایشان واقع شده و آقای علیاحرصن

 . پرسن به سمت بازرگان دربار منصوب شود

 : من که شتاپا دخیر سوداگر مصنوعات ابریشیم بودم گفتم

 .نبایداین پارچه را زیاد نگه دارید زیرا ابریشم پس از مدت طوییل خورد یم شود -

ن جواب داد  : اتییر

 . هد شد زیرا در آن الیاف طال به کاربرده شدهاین پارچه خراب نخوا -

 بسته بسیارسنگیتن بود و ناچار بودم آن را با دو دست گرفته و به سینه ام تکیه دهم . اگرچه صبح زود بود ویل هوا

 بسیارگرم و موهای مرطوبم روی پیشانیم چسبیده بودند . باالخره به ایستگاه عرابه رسیدیم تقریبا دیر به ایستگاه

 سیده و نتوانستیم مدت زیادی با یکدیگربوده و کامال وداع نماییم . سایر مسافرین قبال در صندیل های خود نشستهر 

ن نفیس به راحتر کشیده و چمدان سنگیتن را جلوی پای یک خانم مسن درعرابه انداخت  . بودند. اتییر

ن دست بدهد ب  ه عرابه پرت کرد و سپس با راننده کهپرسن تقریبا سبد پیک نیک را وقتر که یم خواست با اتییر

 چمدانها و بسته او را روی سقف عرابه گذارده بود درگیر بحث و مجادله ی شدیدی شد . پرسن یم گفت که بسته

 های بزرگ نباید دور ازنظر او باشد و همه ی آنها را روی زانویش نگه یم دارد . درآخر حوصله راننده تمام شده و

 ود بنشینید "و سپس با عجله روی صندیل خود پریده بوق عرابه به صدا درآمد. درعرابه بستهفریاد کرد " شجای خ

 :شد ویل پرسن مجددا آن را بازکرد و فریاد زد

 . مادموازل اوژین من همیشه آن را با افتخارحفظ خواهم کرد -

ن با تعجب سوال کرد  : اتییر

 منظوراین سوئدی دیوانه چه بود؟ -

 : حایل که چشمانم از اشک مرطوب بود جواب دادمدر نهایت تعجب در 

ن اعالمیه ی حقوق بشر است -  . منظور او انتشاراولیر
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ن   درضمن جواب فکرکردم که پدر و مادر او چقدر از دیدن صورت دراز و استر او خوشحال خواهند شد و همچنیر



ن به مغازه رفت من هم با او رفتم . اوقایر فکرکردم که مرد نجیتر برای ابد ازخاطره ی من محو گردیده است . اتی  یر

 که در مغازه هستم هیچگونه ناراحتر ندارم . غالبا با پدرم به مغازه یم رفتم . و اوهمیشه به من یم گفت که حریرها

 و پارچه های مختلف از چه نقایط به فرانسه و ماریس وارد یم شوند . به راحتر یم توانم نوع و جنس پارچه های

  را تشخیص بدهم . پدرم همیشه یم گفت این شناسایی و تشخیص در خون من وجود دارد. زیرا طفلابریشیم

ن  ن قطعه پارچه ابریشیم را دردست گرفته سبک سنگیر  حقیقتر یک تاجر ابریشم هستم . غالبا وقتر که پدرم و اتییر

  دادند که آیا پارچه خوب است ؟کرده و یا در مشت خود فشار یم دادند نگاه یم کردم . با این ترتیب تشخیص یم

ی زیای در  کهنه است ؟ چروک یم خورد ؟ آیا زود خراب و کنفت یم شود ؟ با وجودی که صبح زود بود مشیر

ن در نهایت ادب به آنها خوش آمد گفتیم . ویل من بزودی متوجه شدم که اینها  مغازه جمع شده بود . من و اتییر

ی مهیم نیستند و فقط همشهری ه ن یا تافته ی ارزان قیمت دارندمشیر ی هستند که احتیاج به موسلیر  ای فقیر

کت ما.  دیگرخانم ها ی متشخص که معموال درفصل پذیرایی های ورسای سفارش های متعدد و گران قیمتر به شر

ن شده اند. تعدادی به انگلستان فرار کرده اند .   ویل قسمتیم دادند دیده نیم شوند . تعدادی از آنها گرفتار گیوتیر

 یم کنند
 

ن "رفته اند . منظورم این است که با اسایم جعیل در نقاط دورافتاده و ناشناس زندگ  . اعظم آنها "زیرزمیر

ر تجار است و ن یم گوید قدغن کردن رقص ها و پذیرایی های بزرگ دولتر به وسیله ی جمهوری به ضن  غالبا اتییر

ر ا ی ها را راهآن روبسپیر خون آشام و جهنیم مسئول این ضن  ست .مدیر خود را در مغازه شگرم کرده و مشیر

ی ها آنها خالص شود به مشیر ن یم خواهد از شر  ابریشیم را که اتییر
 

رنگ ن  انداخته و سغ یم کردم روبان های تمیر

 و بفروشم . آنها را به خرید تحریک کرده و رسم و روش بازار گریم را به کاریم بستم . باالخره به خانه بازگشتم

 مثل همیشه به ناپلئون یم اندیشیدم و فکر یم کردم لباس رسیم ژنرایل را درجشن نامزدی ژویل در برخواهد کرد؟

عادی دیدم . ژویل به اوگفته بود که امروز بعد ازظهر ژوزف برای  وقتر به خانه رسیدیم مادر را درحالت غیر

ن به خواستگاری او خواهد آمد . اگرچه تا اندازه ای موافق نبود   معذالک با وجود گرمای شدید برای مشاوره ی با اتییر

 شهر رفته بود پس ازمراجعت دچار شدرد شدیدی شده و روی کاناپه اتاق دراز کشیده و گفته بود به محض این که

 . همشهری ژوزف بوناپارت آمد او را مطلع سازند

 قدم یم زد . غرغر میکرد. رنگ صورتش تاریکدرهرصورت ژویل مانند دیوانه ها رفتاریم کرد . در اطراف ششا 

 و گرفته بود . یم دانستم مریض است . ژویل وقتر که به علتر تحریک و تهییج شود دچار دل درد یم شود در این

شگردان و پریشان را به طرف باغ و خانه تابستاین بردم . زنبورها  موقع به راستر زجریم کشد . باالخره این دخیر

 خود رایصن و خوشحال بودمی عسل در اطر 
 

 . اف گل های شخ وزوز یم کردند . خوابم گرفته و بسیار از زندگ

ین و آسان  چقدر شیر
 

 فکرکردم وقتر که انسان مردی را دوست داشته و هر دو به یکدیگرعالقه مند هستند زندگ

ل و ماریس فرار اخ ن  . تیار یم کردماست . اگر با ازدواج من و ناپلئون مخالفت یم شد با او ازمین



ل گردید . ژوزف و دسته ن  ساعت پنج بعد ازظهر دسته گل بزرگ و عظییم که ژوزف در پشت آن مخفن بود وارد مین

 گل به وسیله ی ماری به اتاق پذیرایی هدایت شدند و سپس به مادرم اطالع دادند و دراتاق پذیرایی پشت شآنها

ی بفهمم ویل آنها آن قدر بسته شد . گوشم را به سوراخ کلید چسبانیدم تا  ن  ازصحبت های آهسته ژوزف و مادرم چیر

م نشد . به ژویل که به دراتاق پذیرایی تکیه کرده بود گفتم ی دستگیر ن  : آهسته صحبت یم کردند که چیر

 . صدوپنجاه هزارفرانک طال -
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 :ژویل خود را جمع وجورکرده وجواب داد

 چه یم گویی ؟درچه خصوص صحبت یم کتن ؟ -

ن کرده فراموش - ن من تعییر ن تو و صد و پنجاه هزار فرانک طال برای جهیر  پدر صد و پنجاه هزار فرانک طال برای جهیر

 وصیت نامه پدر را باز کرد و خواند؟
 

 کردی وقتر که وکیل خانوادگ

ون آورده و پیشاین مرطوبش را خشک کرده وجواب داد  : ژویل با ترش رویی دستمال خود را بیر

 . مهم نیست چندان -

 : یک نفر ازپشت ش گفت

یک بگویم ؟ -  خب آیا باید به شما تیر

 : ناپلئون که تازه وارد شده بود با ما به دراتاق پذیرایی تکیه داده و گفت

کت کنم ؟ -  اجازه یم دهید مثل برادر شوهر آتیه شما دراین انتظار تحمل ناپذیر شر

 : مانش جمع شده بود گفتحوصله ی ژویل شرفته و درحایل که اشک درچش

 . هرچه یم خواهید بکنید ویل مرا آسوده بگذارید -

ن   با این حرف من و ناپلئون با نوک پنجه به طرف ایوان رفته و آهسته نشستیم . من علیه تمام این جریانات جنون آمیر

 ده و درحایل که قیافه عجیببا خود مبارزه یم کردم این وصیت به طورکیل احمقانه بود . ناپلئون آهسته به پهلویم ز 

 : و احمقانه ای به خود گرفته بود گفت

 ممکن است بگویم قدری مهربان تر باشید ؟ -

 : ناگهان دراتاق باز شد و مادرم با صدای لرزاین گفت

 . ژویل خواهش یم کنم بیایید -

 را دور گردن ناپلئون حلقه کرده ژویل مثل یک خل دیوانه به اتاق پرید و در پشت ش او و مادرم بسته شد. بازوهایم



اض گفتم  : با شدت یم خندیدم و یم خندیدم . با اعیر

است؟ ماچم نکن -  . چه خیر

 ناپلئون ازموقعیت استفاده کرده و باحرارت مرا یم بوسید . ناگهان به یاد لباس رسیم ژنرایل او افتاده خود را عقب

ن رنگ را به تن داشت . سپس با عجله کشیدم و بانگاه ماللت باری به او نگریستم . همان  یونیفرم ژولیده نخ نمای سیر

 : و لحن مالمت باری گفتم

 .جناب ژنرال عایل مقام بهیر بود که امروزلباس رسیم خود را یم پوشیدید-

اف کرد  : صورت رنگ پریده ی او کامال شخ شده و اعیر

 ه بتوانم لباس رسیم تهیه نمایم . لبایس که ارتش یماوژین من لباس رسیم ندارم . هرگز آن قدرپول نداشته ام ک -

 .... دهد لباس زیر و این لباس صحرایی است که به تن دارم . باید با پول خودمان لباس رسیم تهیه نماییم و یم دانید

 : مشتاقانه شم را حرکت داده و گفتم

 تهیه ی لباس رسیم کامال یر مورد خواهد بود البته یم دانم که به مادر و سایربرادران و خواهرانت کمک یم کتن و  -

 اینطورنیست ؟

ن موقع مادرم درمقابل ما ایستاد و درحایل که یم خندید و گریه یم کرد گفت  : در همیر

خویسر برای شما دارم ژویل و ژوزف -  ..... بچه ها خیر
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 : صدای او قطع شد . سپس خود را جمع و جور کرده ادامه داد

ن آمده است . به من قول داد شساعت پنج و نیم درخانه خواهد بود اوژین . سوزان ن اتییر  . را خیر کن . ببیر

 شامپاین نوشیدیم
 

ن اطالع دادم سپس همگ  . با عجله ازپله ها باال دویده و به سوزان و اتییر

یل که درحومه ی تقریبا هوای باغ تاریک شده بود . ژویل و ژوزف دیگر به فکر خانه تابستاین نبوده و درباره ی ن  مین

ن ژویل ضف خرید یک ویالی قشنگ خواهد شد  . شهر تهیه خواهند کردصحبت یم کردند. قسمتر از جهیر

مشت بخش نامزدی ژویل و ژوزف را به مادرش برساند و من به اتاقم آمدم که وقایع را بنویسم  ناپلئون رفت تا خیر

. 

ن هستم زیرا به زودی در این اتاقشنگویل و خریم من که در اثر شامپاین بود برطرف   شده و خسته و کیم اندوهگیر

 سفیدمان تنها خواهم شد و دیگر نخواهم توانست شخاب ژویل را مرصف کرده و مخفیانه داستان ها و رمان های

ن فکر کنم . باید بفهمم چه های طرب انگیر ن ن باشم میل دارم به چیر  عاشقانه ی او را بخوانم ویل نیم خواهم غمگیر



 باشد. امام
ن
ه کرده ام برای لباس رسیم ژنرایل کاق  وقع روز تولد ناپلئون است . شاید مقرری روزانه ام را که ذخیر

 ازکجا لباس رسیم برای یک ژنرال یم توان خرید ؟

 فصل چهارم

وع ماه اوت  ماریس ، شر

 . ناپلئون توقیف شده است

********************* 

ت وحشیانه ای به شدیشب بسیارناراحت خوابیدم دائم  ا خواب های پریشان یم دیدم . تمام شهر در خویسر و عشر

 یم برند . مردم درمقابل شهرداری یم رقصند و دسته های موزیک یگ پس از دیگری در شهر رژه رفته و دائما

ن هستند . فقط من در تنهایی و غم و اندوه غوطه ور هستم . فرماندار شهر تصمیم گرفته پس از  مشغول نواخیر

 دوسال

 را مهیا کند . در روز نهم ماه ترمیدور، روبسپییر و برادرش به وسیله ی سایر نمایندگان ازکلیه ی حقوق
 

 جشن بزرگ

ین رابطه و یا تمایس با ن جان دادند . هرکیس که کوچکیر  مدین محروم ،توقیف و روز بعد در زیر تیغه ی گیوتیر

 ه و هر لحظه ممکن است توقیف گردد . ژوزف شغل خود را که بهروبسپییر داشته در ترس و وحشت به ش برد

ن را در  مناسبت آشنایی ناپلئون با برادرکوچک روبسپیر به دست آورده بود از دست داده . تاکنون نود ژاکوبیر

ل آورده ن ن گفت که هرگز مرا نخواهد بخشید زیرا من بودم که بوناپارت هارا به مین  . ام پاریس اعدام کرده اند . اتییر

ن مهماین من است ویل من نخواهم رفت کت نماییم . این اولیر  مادرم اضار یم کند ژویل و من در مهماین فرماندارشر

 . وقتر که نیم دانم ناپلئون را کجا برده و با او چه کرده اند چگونه یم توانم بخندم و برقصم .

 رم بودیم . ژویل مشتاقانه مشغول تهیه و حاضن کردنتا روز نهم .....نه روز دهم ماه من و ژویل راستر خوشحال و خ

ها ن ن خود بود و صدها مرتبه حرف B را روی مالفه های بالش ،تشک ، دستمال سفره ، دستمال دست و سایر چیر  جهیر

 برودردوزی کرده . قرار است شش هفته ی دیگر عرویس ژویل برپا شود . تقریبا ژوزف همه روز با مادر، برادران

 به مالقات و دیدن ما آمده است . وقتر که ناپلئون گرفتار بازریس استحکامات نبود تقریبا تمام ساعات وخواهرانش
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 روز را اینجا و با من به ش یم برد . بعضن مواقع آجودان های زیبا و خوش هیکل او ستوان ژانوت Junot و

ن همراه او بودند . ویل صحبت های پایان ناپذیر سیایس مورد   شوان مارمون Marmon توجه من نیست و بهنیر

ن به  ن دلیل است که دو ماه قبل متوجه شدم که روبسپیر روش جدیدی برای انتخابات وضع کرده است . چنیر همیر

 نظر



 یم رسد که پس از این نمایندگان را یم توان برحسب دستور یگ ازاعضای کمیته امنیت عمویم توقیف کرد . یم

ی متمول شده اند . شایع است کهگویند که غالب نمایند   گان وجدانا گناه کارند زیرا به وسیله ی اخاذی و رشوه گیر

ن  Tallien و باراس Barras که هر دوی آنها نماینده هستند میلیونر شده اند . روبسپیر هم بدون  تالییر

ن از زندان آزاد کرده و معشوقه ی خود ساخته بود توقیف دو فونتایتن ا Fontanay زیبا را که تالیییر ن  نتظارمارکیر

ن او را توقیف کرده . بسیاری از  کرد و چرا روبسپیر این زن را توقیف کرد؟ کیس نیم داند. شاید برای آزردن تالییر

ن و باراس یم  مردم معتقدند که مدرگ علیه فونتاین وجود داشته . در صوریر که سایرین عقیده دارند که تالییر

 یادی که دریافت کرده بودند توقیف شوند . آنها به طریفر مخفیانه با شخض به نامترسیدند که به علت رشوه های ز 

 فوشه Fuche . علیه روبسپیر توطئه کردند

ن روزنامه ی پاریس به اینجا رسید در یک  در اول به زحمت یم توانستیم این شایعات را قبول کنیم ویل وقتر که اولیر

 ر پنجره ها آویختند . مغازه ها را بستند و هرکیس به شاغ دیگری یملحظه تمام شهر منقلب شد . پرچم ها را د

ن ها مخفیانه  رفت . فرماندار منتظر دستور پاریس نشد . تمام بازداشت شده گان سیایس را آزاد کرد . کلیه ی ژاکوبیر

 شهرداری دعوتتوقیف شدند . همش فرماندار مشغول تهیه ی صورت افراد برجسته ی شهر است تا آنها را به بال 

 . نماید

ن آمدند. هر دو وحشت زده بودند و با برادرم در اتاق پذیرایی مشغول صحبت شده  ناپلئون و ژوزف برای دیدن اتییر

ن با عصبانیت بسیار به مادرم گفت که این حادثه جویان جزیره  و به کیس اجازه ی ورود ندادند . پس از آن اتییر

 د . ناپلئون ساعت ها در خانه ی تابستاین نشسته و به من یم گفت که باید به فکرکریس ما را به زندان خواهند فرستا

 : شغل دیگری باشد و گفت

 نخواهد ماند ؟ او را اخراج -
ر
 تو راستر فکر نیم کتن افشی که روبسپیر توجه خایص به او داشته در ارتش باق

ن مرتبه دیدم که او انفیه مرصف یم کن  د. هر روز ژانوت و مارمون مخفیانه ناپلئون را درخواهند کرد . برای اولیر

ل ما مالقات یم کردند. هیچ یک از آنها نیم توانستند قبول نمایند که ناپلئون از ارتش اخراج یم شود . وقتر که ن  مین

 به او گفتم ژانوت و مارمون چه گفته اند سغ کرد خونشدی خود را حفظ نماید . شانه هایش را با یر قیدی باال

 : انداخت و گفت

 . ژانوت احمق است. کامال صدیق و وفادار ویل احمق است-

ین رفیق تو بوده است -  . ویل تو همیشه یم گفتر او بهیر

 البته او بسیار باوفا است ، حتر حاضن است جان خود را فدا کند ویل در ش او مغز نیست ، هیچ فکر ندارد ، یک -

 . احمق کامل است

 مارمون چطور ؟ -



 مارمون موضوع دیگری است . مارمون نسبت به من وفادار است زیرا معتقد است که ظاهرا طرح های ایتالیایی من -

 باید موفقیت داشته باشد یم فهیم ؟
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 سپس تمام انتظارات ما بهم خورد. آخرین شتر که ناپلئون شام را با ما ضف یم کرد ناگهان صدای قدم شبازان را

 ون از جا پرید و به طرف پنجره دوید . زیرا هرگز نیم تواند تحمل نماید که چهار شباز را که مشغولشنیدیم . ناپلئ

 قدم زدن هستند ببیند و نام هنگ آنها یر اطالع باشد. یم خواهد بداند ازکجا آمده اند و به کجا یم روند . نام

ل متوقف شد . س ن ن شبازان روی سنگگروهبان آنها چسیت ؟ صدای منظم قدم در مقابل مین  پس صدای راه رفیر

ل نواخته شد . همه مانند مجسمه ی یر روح آنجا نشسته بودیم
ن به ی محکیم به در مین  . ریزه های باغ و آنگاه ضن

 یر روج کنار در ایستاده
 

 ناپلئون از پنجره برگشت یک لحظه ساکت و یر حرکت ایستاد . گویی مجسمه سنگ

 . ار داده صورت او مانند گچ سفید بود. در باز شد . ماری و شبازان وارد اتاق شدنداست بازوهایش را روی سینه قر 

 : ماری گفت

 .... مادام کالری -

 : شبازان صحبت او را قطع کرده گفتند

ل شماست ؟ - ن  ژنرال بوناپارت در مین

ن به نظر یم رسید که نام ناپلئون را از حفظ است زیرا با شعت و بدون لکنت نام   ژنرال را ادا کرد .ناپلئون درچنیر

 نهایت سکوت و آرامش از کنار پنجره به جلو آمد و به طرف او رفت شباز پاشنه های خود را محکم بهم کوبید و

 : سالم داد و گفت

 . دستور توقیف همشهری ژنرال بوناپارت را همراه دارم -

ن لحظه ورقه ای را به او داد ناپلئون کاغذ را نزدیک چشم  : خود برد . من از جا پریدم درهمیر

 . االن برای شما شمع یم آورم -

 . متشکرم عزیزم ! من احکام را خوب یم دانم -

ن افتاد . ناپلئون به دقت شباز را نگریست و مستقیما به  سپس کاغذ را رها کرد . کاغذ در هوا چرخید و روی زمیر

 : طرف او رفت و با انگشت روی دکمه ی او زد

 شب گرم تابستان دکمه ی اونیفورم یک گروهبان ارتش جمهوری فرانسه بایستر طبق مقررات بسته حتر در یک -

 . باشد



ن دکمه لباسش بود ناپلئون با صدای بلند گفت  : در همان لحظه که شباز نگران و مغشوش مشغول بسیر

 . ماری ، شمشیر من در ششا است آن را لطفا به گروهبان بده -

 : ه بود به مادرم گفتدر حایل که خم شد

 . ببخشید مادام کالری شما را ناراحت کردم -

ین حرکتر از ما ش نزد . مجددا در خارج از ن ناپلئون صدا کرد و گروهبان پشت ش او به راه افتاد . کوچکیر  مهمیر

ن  ل صدای قدم شبازان شنیده شد . سپس رفته رفته در سکوت و تاریگ محو گردید . باالخره اتییر ن  سکوت را مین

 : شکست

 . کاری از ما ساخته نیست بهیر است غذایمان را تمام کنیم -

ن مجددا به صدا در آمد  : قاشق ها در ظرف سوپ حرکت کرد. مشغول ضف کباب بودم که اتییر

 وحله به شما نگفتم این مرد حادثه جویی است که یم خواهد در پناه جمهوری به شغل و مقام برسد ؟ -
ن  دراولیر

وع کردوقتر  ن باز شر  : دش یم خوردیم اتییر
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 . ژویل ، بسیار متاسفم که با نامزدی و ازدواج تو و ژوزف موافقت کردم -

یا ن ل خارج شدم . اگر چه مادرم بارها فامیل بوناپارت را دعوت کرده ویل مادام لتیر ن  پس از غذا از درب عقب مین

 بفهمم چرا این فامیل در فقیر ترین و پست ترین قسمت شهر هرگز این مهماین را پس نداده و به زحمت یم توانم

ن محیل دعوت یا محققا خجالت یم کشد که ما را به چنیر ن  یم کنند . مادام لتیر
 

 در پشت بازار مایه فروشان زندگ

ل یم روم . باید به او و ژوزف بگویم چه حادثه ای برای ناپلئون رخ داده و  ن  ببینم نماید ویل اکنون من به طرف این مین

 . چه یم توان کرد. هرگز این سفر عجیب و کوچه های تنگ و تاریک پشت بازار مایه فروشان را فراموش نیم کنم

 اول یم دویدم موهای مرطوبم روی پیشانیم چسبیده و قلبم مانند پتک یم کوبید . مردم درمیدان شهرداری یم

وع به خنده کردرقصیدند . مرد الغر اندایم با یقه ی باز بازویم را چسبی  . د وقتر که با شدت او را عقب زدم شر

دند ن شدند و انگشتان مرطوب و چسبناک آنها بازویم را فشر ن موجودات عجیب در ش راهم سیر  چندین مرتبه چنیر

ی به گوشم رسید که گفت  : ناگهان صدای قهقهه و خنده ی دخیر

 . خوب ....من ؟ هرگز .....این دخیر کوچولو کالری است -

ا هفده سال بیشیر ندارد ویل آن شب با آن توالت تند و زننده و شخابص ن ا خواهر بزرگ ناپلئون بود . الیر ن  دای الیر

ا به بازوی جواین که یقه ی بلند و ن اهن عجیبش مسن تر به نظر یم رسید . الیر ن بلند و پیر  سیر و گوشواره های سنگیر



ا صدایم کرده گفتجدیدش قسمت اعظم صورت اورا مخفن کرده بود تکیه دا ن  : شت . الیر

اب از تو پذیرایی نماید ؟ -  اوژین ،اوژین آیا ممکن است دوست من با گیالیس شر

 توجیه به او نکرده و به حرکت خود ادامه داده و در جمعیت ناپدید شدم سپس در تاریگ ناپاک و پرحیله که با

ا از در و دیوار بهفریاد های خشم و خنده های وحشتناک توام بود ، غوطه ور گرد  یدم . کلمات ناپسند فحش و ناشن

 گوش یم رسید یک گربه ماده فحل روی بام ها فریاد و صدا یم کرد . وقتر به بازار مایه فروشان که چند چراغ کم

منده شدم . و ازمقایسه ی  نور در آنجا آویزان بود رسیدم نفیس براحتر کشیدم و از ترس و وحشت یر مورد خود شر

ل  ن لمین ن  سفیدمان با این محله ی کثیف خجالت کشیدم . از بازار مایه فروشان عبور کرده و از مردی شاغ مین

 بوناپارت را گرفتم . مرد با انگشت به غار تنگ و تاریگ که در خیابان بود اشاره کرد . در سوم دست چپ ،ژوزف

 یم کنند . از پ
 

ن زندگ  له ها ی باریک عبور کرده در را فشار داده و بهیک مرتبه به من گفته بود که در یک زیر زمیر

ن خانه مادام بوناپارت وارد شدم . اتاق بزرگ و و سیغ بود ویل نتوانستم این اتاق را به وضوح ببینم زیرا فقط  آشی 

اهن چروک ن روی فنجان شکسته ای سوسو یم زد و بوی کثیفن استشمام یم شد . ژوزف پیر  یک شمع کوچک ناچیر

ن در مقابل ژو  ن  Lucien زف نشسته روی میر  خورده بدون کراوایر در بر و در کنار شمع روزنامه یم خواند . لوسییر

ن بشقاب هایی که باقیمانده ی غذا در آن بود ، دیده یم شد . در قسمت ن بود . در وسط میر  خم شده و مشغول نوشیر

ن لباس بود . صدای چلپ چلپ دس ن خانه یک نفر مشغول شسیر  تهایی که با قدرت خارق العادهعقب و تاریک آشی 

ن یم رفت یم شنیدم صدای ریزش آب با شستوشوی لباس مخلوط شده بود  . روی تخته ی لباس شویی باال و پاییر

 ! ژوزف-

 : ژوزف متوجه گردید و نگران شد . مادام بوناپارت به فرانسه شکسته ای گفت

 کیس آمده ؟ -

 ن به طرف شمع نزدیک گردید و دستهایش را با پیشبند درازشصدای چلپ چلپ رختشویی قطع شد . مادر ناپلئو 

 : خشک کرد . گفتم
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 . من هستم ، من اوژین کالری -

ن با نگاه استفهام به یکدیگر نگریستند  . در این موقع ژوزف و لوسییر

 محض رضای خدا چه شده ؟ چه حادثه ای رخ داده ؟ -

 . ناپلئون را توقیف کردند -



ن را فرا گرفت مادرناپلئون زیر لب دعا یم خواند " مریم مقدس ،سکوت مرگباری ف  ضای تاریک و خفه ی زیر زمیر

 : مریم مقدس !" صدای ژوزف که تقریبا فریاد یم کرد همه را تکان داد

ن حادثه ی رخ یم دهد -  . یم دانستم ، پیش بیتن کرده بودم ، یم دانستم چنیر

ن با آهنگ خسته و شکسته گفت  : لوسییر

 ! ه بدچ -

 خواهش کردند که روی صندیل لق و شکسته نشسته و واقعه را برای آنها بگویم . لویی برادر شانزده ساله ی چاق

ی در صورت او ندیدم . صحبتم با فریاد  ناپلئون از اتاق مجاور آمده و به سخنانم گوش کرد. هیچگونه تغییر

ن  ن به شدت باز شد . ژرموحش Gerome برادر ده ساله ی ناپلئون مثل اجل وارد آشی   تنایک قطع گردید . در زیرزمیر

ا گویان گردن ژرم را که یم خواست ن خواهر دوازده ساله ناپلئون آمد و ناشن  خانه گردید . پشت ش او کارولیر

ن را ی را در دهان خود بچپاند گرفت . مادام بوناپارت سییل محکیم به صورت ژرم زد و به زبان ایتالیایی کارولیر ن  چیر

یتن ش  ی را که ژرم یم خواست در دهان او بگذارد از او گرفت . وقتر متوجه شد که قطعه شیر ن  زنش نموده و چیر

ن داد و گفت  : است آنرا نصف کرد نییم را به ژرم و نییم را به کارولیر

 . ساکت باشید مهمان داریم -

ن متوجه شد گفت  : وقتر کارولیر

 . اوه البد یگ از کالری های متمول -

ن نشست . با خود اندیشیدم که فامیل وحشتنایک هستند . ویل ازو سپ ن نزدیک شد و روی زانوی لوسییر  س به میر

 تصورات خود خجالت یم کشیدم . چاره ای نداشتند نفرات فامیل بسیار زیاد بعالوه آن قدر فقیر بودند که نیم

ن خانه اتاق های دیگری داشته باشند . در این وع به سوال کرد توانستند غیر از یک آشی   : موقع ژوزف شر

ن هستر که آنها شباز بودند نه پلیس ؟ -  چه افرادی ناپلئون را توقیف کردند ؟ مطمی 

 . بله شباز بودند -

 . پس در زندان نیست و فقط توقیف نظایم است -

 : مادام بوناپارت سوال کرد

ن زندان و توقیف نظایم است ؟ -  بیر
ر
 چه فرق

 . دارد ، مقامات نظایم هرگز یک ژنرال را در دادگاه نظایم محکوم به مرگ نیم کنند اختالف زیادی وجود  -

ه بسته بود روی دست  مادام بوناپارت یک چهار پایه برداشته و کنارم نشست و دست مرطوبش را که در اثر کار کیر

 : من گذارد و گفت

ن ما تنها فردی است که حقوق دخیر خانم نیم دانید این واقعه چقدر برای ما اسفناک است زیرا  -  ناپلئون در بیر



 یم کرد و نصف حقوقش را برای مخارج بچه ها به من یم داد
 

 مرتتر دارد او همیشه با ضفه جویی زیاد زندگ

 . راستر توقیف پشم مایه ی بد بختر و تاثر است
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وزی گفت  : لویی چاق که تقریبا رایصن به نظر یم رسید با فتح و پیر

 . یگر نیم تواند مرا مجبور کند که به ارتش ملحق شوماو د -

ن با فریاد به پش چاق گفت  : لوسییر

 . خفه شو -

 لویی شانزده ساله است ویل حتر در تمام مدت عمر خویش یک روز کار نکرده . ناپلئون یم خواست او وارد ارتش

 کنم که این لویی تنبل چگونه راهپیمایی خواهدشود تا الاقل مادرش یک نان خور کمیر داشته باشد . نیم توانم تصور  

 . کرد . ویل شاید ناپلئون یم خواست او به سواره نظام ملحق شود

 : مادام بوناپارت سوال کرد

 . ویل چرا ناپلئون را توقیف کرده اند -

 : ژوزف زیر لب زمزمه کرد

وع شد که طر  - ش را به وسیله ی روبسپیر بهناپلئون با روبسپیر آشنا بود و بد بختر او از اینجا شر ن  ح جنون آمیر

 کرد
 

 .وزیر جنگ تسلیم نمود . دیوانگ

 : لب های ژوزف از خشم و غضب منقبض شد . مادام بوناپارت زیر لب گفت

ن باشید که سیاست باعث بدبختر من است . پدر بچه -  خانم مطمی 
ر

 این سیاست ، این سیاست بازی جهنیم و دخی

ی جز قرضهای من که خدا روحش را  ن یان خود را روی سیاست گذارد و چیر  بیامرزد جان خود و موقعیت مشیر

 نگذاشت . ناپلئون همیشه یم گفت انسان باید با مقامات موثر آشنا باشد ، انسان باید روبسپیر را
ر
 برای ما باق

 است . نتیجه تمام این شن
ر
 اسایی ها و تماسبشناسد خییل خوب است که یارانش را بشناسیم این راه و رسم ترق

 موثر چیست ؟

ن کوبید و گفت  : با خشم و غضب مشتش را روی میر

 ! توقیف -

 : ش خود را خم کرده و با مالیمت گفتم

 . مادام ، ناپلئون پش شما نابغه است -



ه شده بود با یر مییل جواب داد  : درحایل که به شعله ی لرزان شمع خیر

 ! بله متاسفانه -

 : در حایل که به ژوزف نگاه یم کردم گفتم در جای خود نشسته و 

 . باید بفهمیم ناپلئون را کجا برده اند و سپس در کمک او بکوشیم -

 : مادام بوناپارت با ناله گفت

 . ویل ما فقیر هستیم و کیس را نیم شناسیم که به ما کمک نماید -

ن او را   یک شاعر تازه کار یم شناسند که با رویا وچشمم را از صورت ژوزف برنگرفتم ، برادران و خواهران لوسییر

ن پیشنهاد مفید را نموده و گفته ین ش و کاردارد . معذالک او اولیر  : خواب های شیر

 . فرمانده ی نظایم ماریس یم داند که ناپلئون را در کجا زنداین کرده اند -

 : سوال کردم

 اسم فرمانده نظایم ماریس چیست ؟ -
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 : ژوزف جواب داد

ن چند روز قبل ناپلئون هرچه -  شهنگ الفابر . ویل ناپلئون دوست ندارد و نیم تواند دیدار او را تحمل نماید . همیر

 .از دهانش درآمد به او گفت زیرا استحکامات محیل ماریس وضعیت اسفباری دارد

 : ناگهان صدای خود را شنیدم که یر اراده گفت

 بوناپارت خواهشمندم یک بسته برای او تهیه کنید ، چند مالفه و لباس زیرفردا به دیدن او خواهم رفت . مادام  -

 برای من بفرستید . بسته را نزد این شهنگ برده و درخواست خواهم کرد به ناپلئون برسانند و درخواست خواهم

 ... کرد که

 . تشکر یم کنم دخیر خانم ، ممنونم -

ن در آب به گوش رسیدمادام بوناپارت به زبان ایتالیایی تشکر یم ک ن موقع صدای افتادن یک جسم سنگیر  رد در همیر

ن با شادماین و مشت گفت  : و کارولیر

 . ماما ، ژرم در طشت رختشویی افتاد -

ون یم آورد و او را تنبیه یم کرد از جای خود  در حایل که مادام بوناپارت بچه ی کوچکش را از چلیک آب بیر

ل برساندبرخاستم ، ژوزف رفت تا کت خود  ن  . را بپوشد و مرا به مین



ن گفت  : لوسییر

 مادموازل اوژین ، شما بسیار مهربان هستید ما هرگز لطف و محبت ها و کاری را که برای ما انجام یم دهید -

 . فراموش نخواهیم کرد

 : ناپارت گفتآنگاه متوجه شدم که از مالقات با شهنگ الفابر چقدر هراسناکم . وقتر خداحافظن یم کردم مادام بو 

 فردا پولت - Paulette . را با بسته به نزد شما یم فرستم

 : سپس فکر او متوجه موضوع دیگری شده و پرسید

ا برای دیدن رفیقش یم رود و نیم ساعت بعد مراجعت یم کند - ن  .پولت کجاست ؟ پولت گفت که با الیر

 . باز هم این دو دخیر تا این موقع هنوز مراجعت نکرده اند -

ا در نظرم مجسم شد . فکر یم کردم که او هم اکنون با آن رفیق جوانش در ن  صورت بزک کرده و شخاب مالیده الیر

 یگ از نوشابه فرویسر ها خوش است ویل پولت ؟ پولت کامال هم سن من است . من و ژوزف در سکوت شاش

ن مرتبه ژوزف مرا به خانه برده بود   . به خاطر آوردم را ستر چهار ماه پیش بودشهر را یط کردیم شتر را که اولیر

 آن وقت طفیل بودم ویل اکنون خود را دخیر بزرگ و عاقیل یم دانم امروز یم فهمم که یک دخیر بالغ نیست مگر

لمان نزدیک یم شدیم ، ژوزف که ن  وقتر که مردی را با تمام قلب و روح خود دوست داشته باشد . وقتر به ویالی مین

 : ساکت و متفکر بود گفت در تمام طول راه

ن بفرستند بدترین عمیل که درباره او یم توانند انجام دهند -  نیم توانند او را به زیر گیوتیر
 

ن سادگ  ..... به همیر

 . مقررات است ..... بد ترین عمل آنها تیر باران کردن اوست

 ! ژوزف -

به ی   شدیدی به روحم وارد گردید و متوجه شدم کهصورت او در زیر نور ماه خسته و گرفته به نظر یم رسید . ضن

 ژوزف ، ناپلئون را دوست ندارد نه تنها او را دوست ندارد بلکه از او متنفر است . زیرا با وجودی که ناپلئون از او
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 وزف یمجوان تر است توانسته است برا ی او شغیل تهیه نماید ، زیرا ناپلئون او را مجبور کرد با ژویل ازدواج کند . ژ 

 : گفت

-  
 

 ویل به یکدیگر تعلق داریم . ناپلئون و من ، برادران و خواهرانم به یکدیگر متعلقیم باید در ایام خوب و بد زندگ

 . با یکدیگر بوده و متحد باشیم

 : گفتم



 . شب بخیر ژورف -

 . شب بخیر اوژین  -

 : در تختخواب من بود سوال کردبدون آنکه توجه کیس را جلب کرده باشم وارد خانه شدم . خواهرم که 

 رفتر بوناپارت ها را ببیتن این طور نیست ؟ -

وع به لخت شدن کرده جواب دادم  : با عجله شر

یا در اول شب لباس هایشان را یم شوید و ژرم آن پشه ی - ن  یم کنند . مادام لتیر
 

ن وحشتنایک زندگ  بله در زیرزمیر

ا و پولت شب ها ی خود را در محل هایی باخطرناک در طشت رخت شویی افتاد و گمان یم   ن  الیر
 کنم که آن دو دخیر

 . مردان به ش یم برند . شب بخیر ژویل . راحت بخواب

ن گفت که ژویل باید عروسیش را به تاخیر بیاندازد زیرا نیم خواهد دامادی داشته  صبح در موقع ضف صبحانه اتییر

 فامیل استباشد که برادرش به مناسبت افکار انقالیر زندا
 

 ین است . این موضوع همان طوری که باعث ششکستگ

ن هست . ژویل با گریه گفت  او نیر
 : باعث شکست اعتبار تجاریر

 . من با تاخیر ازدواجم مخالفم -

 سپس به اتاقش رفته در را به روی همه بست هیچ کس در این خصوص به من صحبتر نکرد . جز ژویل هیچ کس

ن مربوط است . ویل شاید ماری یم داند ، معتقدم که ماری همه تصور نیم کند که کارها   و توقیف ناپلئون به من نیر

خانه ن ن را یم داند . پس از صبحانه ماری به اتاق غذاخوری آمد و به من اشاره کرد . از اتاق خارج شده و به آشی   چیر

 : ا به او گفتمرفتم در آنجا پولت را با بسته ای که برای ناپلئون آورده بود دیدم . فور 

 . بیا تا کیس متوجه ما نیست زود تر برویم -

ن متوجه شود که من با یک بسته زیرپوش و به خاطر ناپلئون که تحت تعقیب و بازداشت است به  یم دانستم اگر اتییر

 مالقات یگ از مقامات رسیم دولتر یم روم از خشم و غضب دیوانه خواهد شد . من تمام عمرم را در ماریس

 . رانیده ام ویل پولت فقط یک سال قبل به اینجا آمده با این وجود این تمام نقاط شهر را بهیر از من یم شناسدگذ

 دقیقا یم داند که فرمانده نظایم شهر را در کجا یم توان مالقات کرد . در طول راه هرگز ساکت نشد و دائما صحبت

 دامن ژولیده ی آیر رنگش ب
ن  ه جلو و عقب یم رفت . پولت بدن خود را ، راست نگه یمیم کرد . در ضمن راه رفیر

 دارد و سینه اش را به جلو یم دهد اگر چه من و او هم سن هستیم ویل سینه ی او از من بزرگیر و درشت تر است و

 هرچند دقیقه یک بارنوک قرمز و مرطوب زبانش را به لب هایش یم مالد تا قرمز و درخشان تر باشد . دماغ پولت

ه اش را که از هزاران حلقه تشکیل شده است با روبان آیر  مثل  دماغ ناپلئون باریک و قلیم است موهای خرمایی تیر

 مانده و آن را هم با زغال سیاه
ر
 بسته است . زیر و روی ابرویش را آن قدر برداشته است که فقط خط نازگ باق

 . پسندیده و میل ندارد من هم مثل او آرایش کنمکرده تصور یم کنم پولت خییل زیباست ویل مادرم شکل او را ن



ن فعیل صحبت یم کند ن دو فونتاین سابق و مادام تالییر  . پولت دائما درباره ی مارکیر
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وزی از زندان رها-  اهل پاریس دیوانه ی او هستند و او را خانم ترمیدور یم نامند . روز نهم ماه ترمیدور با فتح و پیر

ن وکیل م  جلس بال فاصله با او ازدواج کرد راستر تصور یم کتن ؟شد و تالییر

 : پولت چشمان خود را با تعجب باز کرد و نفس عمیفر کشید و به سخن ادامه داد

ل خارج یم شود انسان یم - ن  راستر تصور کن او در زیر لباسش زیر پوش نیم پوشد با لباس و زیرپوش نازک از مین

ن و همه جای او را ببی  ند یم فهمید ؟تواند همه چیر

 ازکجا شنیدی ؟ -

 : پولت به سوال من اهمیت نداد و گفت

ل او  ن  یم کند . در و دیوار مین
 

یل به نام -» الشومیر « زندگ ن  موها و چشمانش مانند زغال سیاه است و در پاریس در مین

ن شده . هر روز بعد از ظهر سیاست مداران مشهور را به آنجا د  عوت یم کند و در آنجابا پرده ها ی ابریشیم تزییر

 است....
ن
 بله....شنیده م اگر کیس کار مهیم در دستگاه دولتر داشته با شد و بخواهد با موفقیت انجام شود فقط کاق

ن دیروز از پاریس آمده صحبت یم کردم و این آقا  مراجعه نماید . با آقایی که همیر
ن  .... به مادام تالییر

 : ناگهان ساکت شد . من سوال کردم

 و این آقا چه ؟ -

 با این اقا آشنا شدم یم داین چطور با مردم باید آشنا شد . نیم داین ؟ او در میدان شهرداری ایستاده بود و -

وع به ن موقع از نزدیک او عبور یم کردم ، بله ...باالخره ناگهان باهم شر  شهرداری را نگاه یم کرد ، من در همیر

 ساکت بایسر قسم یم خوری ؟صحبت کردیم ویل تو باید دراین خصوص 

 : شم را حرکت داده و گفتم

 . خییل خوب -

 : پولت ادامه داد

ن یم -  به تمام مقدسات سوگند یاد کن .نیم داین وقتر من با مرد غریبه ای صحبت یم کنم ناپلئون چقدر خشمگیر

 رادرت یک قواره پارچهگردد . راستر در این موارد خییل سخت گیر و کج سلیقه است . راستر فکر یم کتن که ب

 .... برای لباس تاره ام خواهد داد ؟ فکر یم کردم که پارچه ی ابریشیم صوریر نازک خوب باشد و

 : صحبت خود را قطع کرد و پس از لحظه ای گفت



 آنجا دفیر فرمانده نظایم ماریس است میل داری من هم با تو بیایم ؟ -

 : ش خود را حرکت داده و گفتم

 . یم کنم اگر تنها او را مالقات نمایم بهیر است . تو در اینجا منتظر من باش و برای موفقیتم دعا کن خیر . فکر  -

 : ش خود را حرکت داد و گفت

ری نیم زند -  . بسیار خوب دعا یم کنم ، دعا به کیس ضن

 شنیدم که تقریبا بابسته را محکم در دست گرفته و با خشونت و قد کشیده وارد ستاد نظایم شدم . صدای خود را 

ن عظیم و  خشونت به نگهبان یم گفت که مرا نزد شهنگ الفابر هدایت نمایید . وقتر وارد اتاق گردیدم و میر

 شهنگ خشن را دیدم قلبم آنچنان طپیدن گرفت که در لحظات اول قادر به صحبت نبودم . شهنگ صورت چهار

 داشت ، لباس بلند قدییم نظایم پوش
 

ن گذاردم و با نا امیدی حرکتر کردهگوش قرمز رنگ  یده بود . بسته را روی میر

 . نیم دانستم چه بگویم

 

 

5 1 

 در این بسته چیست همشهری و شما که هستید ؟ -

 . در این بسته لباس و زیر پوش است همشهری شهنگ الفابر و نام من کالری است -

 : چشمان آیر نمناک او شاپای مرا به دقت بر انداز کرد

 شما دخیر آن تاجر ابریشم فرانسوا کالری هستید ؟ -

 : ش خود را حرکت دادم ، مجددا به من نگریست

یف و پرافتخاری بود و منظور شما از این بسته چیست -  من گایه با پدر شما ورق بازی یم کردم . پدر شما مرد شر

 ؟و چه کاری از من ساخته است همشهری کالری ؟

 ناپلئون بوناپارت است . او بازداشت شده و ما نیم دانیم کجا است ویل شما جناب شهنگاین بسته برای ژنرال  -

ن و کیک  .... باید از محل او مطلع باشید . شاید در این بسته کیک هم باشد . مالفه ی تمیر

 : شهنگ آهسته سوال کرد

ن وجود دارد ؟ - ن دخیر فرانسوا کالری و این بوناپارت ژاکوبیر  چه ارتبایط بیر

 : حس کردم بدنم از شدت گرما یم سوزد و جواب دادم

 . برادر او ژوزف نامزد خواهر من ژویل است -

 . از این جواب بسیار رایصن و خوشحال و شاید خود را نابغه فرض یم کردم



 . چرا برادر او ژوزف و یا خواهر شما ژویل به دیدن ما نیامدند -

 گرفته و به دقت مرا نگاه یم کرد حس یم کردم او حتر از عشقچشمان آیر شهنگ حالت سخت و خشتن به خود  

 : و محبت من نسبت به ناپلئون آگاه است در جوابش به زحمت گفتم

 ژوزف یم ترسد یم دانید بستگان اشخاص تحت تعقیب همیشه در ترس و وحشت به ش یم برند و ژویل هم به -

ن برادر بزرگ ما جدا با ازدواج او و ژوزفخاطر ژوزف ناراحت و در زحمت است دائما گریه یم کن  د زیرا اتییر

 .... مخالفت یم کند و همه ی فامیل در زحمت و نگراین هستند . زیرا

ل نمایم با خشونت به سخن ادامه دادم  : در این موقع به قدری عصباین بودم که نیم توانستم اعصابم را کنیر

 . یف کرده ایدزیرا شما همشهری شهنگ ژنرال بناپارت را توق -

 : شهنگ در جوابم گفت

 . بنشینید -

ن نشستم . شهنگ انفیه دان خود را برداشت ازپنجره به خارج نگریست تصور کردم  روی لبه ی صندیل در کنار میر

 : که کامال فراموشم کرده . ناگهان به طرف من برگشت و گفت

ن کامال حق دارد بوناپارت  -  برای فامیل کالری نیست . پدربه من گوش کنید همشهری ، اتییر
 

 وصله ی همرنگ

یفن بوده  . مرحوم شما مرد بسیار شر

وع به صحبت کرد  : جوایر ندادم . مجددا شر

 من این ژوزف بوناپارت را نیم شناسم کارمند ارتش نیست ، این طور نیست ؟ویل آنچه به برادر او ناپلئون -

 دارد
 

 .... بوناپارت بستگ

 . و صحبتش را قطع کردمشخود را حرکت دادم 

 . ژنرال ناپلئون بوناپارت -
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 ویل درباره ی ژنرال ، من او را توقیف نکرده ام فقط دستوری را که از وزارت جنگ ، از پاریس رسیده اجرا نموده -

 که افکار غیر عادی دا
ن افشاین ...... منظورم افشاین ن ها تمایل دارد و چنیر  رند در تمامام . بوناپارت به ژاکوبیر

 . ارتش توقیف شده اند

 با او چه خواهید کرد؟ -

 . هنوز در این مورد دستوری به من نرسیده -



ن من است . ایستادم و در حالیکه به بسته اشاره یم  شهنگ حرکتر نموده و با این عمل خود نشان داد که موقع رفیر

 : کردم گفتم

 . ه او برسانیدشاید شما بتوانید این بسته مالفه و کیک را ب -

 چه حرف مهمیل . بوناپارت اینجا نیست او را به قلعه ی کاره - Carre در آنتیب Antibes . برده اند

 : نیم توانستم تحمل این مشقت را بنمایم ، او را از من دور کرده اند . او را تبعید نموده اند . با تاثر گفتم

ن احتیاج دارد که بتوا -  . ند لباسش را عوض کندویل به مالفه و لباس نیر

ه گردید اشکم را که خشک کرده بودم مجددا شازیر شد و گفتم  : صورت شخ شهنگ در مقابل چشمانم تیر

 همشهری شهنگ نیم توانید این بسته را برای او بفرستید ؟ -

 که خود را  ویل طفل عزیزم تصور یم کتن کار بهیر دیگری جز تلف کردن وقت برای زیرپوش این جوان خود ش  -

 ژنرال نامیده است ندارم ؟

 : با صدای بلند گریه کردم . مجددا قدری انفیه کشید این منظره کامال او را ناراحت کرده بود . پس از لحظه ای گفت

 . گریه نکن-

 : در حایل که از شدت گریه هق هق یم کردم گفتم

 .خیر  -

ش قرار گرفت و با صدای بلند گفت ن  : پشت میر

 . ! گریه ات را قطع کنساکت شو  -

 : باز هم به گریه ام ادامه دادم و گفتم

 . نه نیم توانم -

 باالخره اشکم را خشک نمودم و به او نگاه کردم . اکنون کامال به من نزدیک شده و در کنارم ایستاده بود . چشمان

 . آیر رنگش بسیار نگران و مضطرب بود

 . من قدرت و تحمل گریه را ندارم -

ن  وع کردم . با فریاد خشتن گفتدر همیر  :  موقع مجددا شر

 بس است . قطع کن . گریه نکن . دست از شم بردار. یک شباز با این بسته به قلعه ی کاره یم فرستم و از -

 فرمانده قلعه درخواست یم کنیم که بسته را به این بوناپارت بدهد رایصن شدی ؟

 در خروجر نزدیک شده بودم که متوجه گردیدم از او تشکر نکرده سغ کردم بخندم ویل اشک مجال نیم داد . به

ش ایستاده بود و با تاثر به بسته نگاه یم کرد . آهسته گفتم ن  : ام . به طرفش برگشتم . شهنگ کنار میر

 . همشهری شهنگ یک دنیا متشکرم-



 : ش خود را باال گرفت ، سینه ی خود را صاف کرد و گفت
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 ، به من گوش کن . دو مطلب محرمانه به شما یم گویم ، اول اینکه جان این ژنرال انقالیر در خطر همشهری کالری -

 برای دخیر فرانسوا کالری نیم باشد . خداحافظ همشهری
 

 . نیست دوم اینکه بوناپارت وصله ی همرنگ

 زد . پارچه ی ابریشیمپولت قسمتر از شهر را همراه من آمد . دائما مانند آبشار فش فش یم کرد و حرف یم 

ن جوراب ابریشیم صوریر به پا یم کند . ناپلئون از کیک و مالفه خوشحال خواهد شد . در کیک  صوریر . مادام تالییر

 
ن
ن ژویل برای خرید یک خانه قشنگ کاق  بادام هم مخلوط کرده ایم . بادام دوست دارد؟ آیا صحت دارد که جهیر

ن خو  ن آناست ؟ چه موقع یم توانم از اتییر  اهش کنم که پارچه ی صوریر به من بدهد . چه موقع به مغازه برای گرفیر

 ......مراجعه نمایم ؟

 برای کالری نیست " این جمله مانند قافیه
 

 من حقیقتا به گفته های او گوش نیم کردم " بوناپارت وصله ی همرنگ

 . شعر در مغزم جای گرفته بود

 موفق شده و عرویس او به تاخیر نخواهد افتاد . با یکدیگر در باغ نشستیم وقتر به خانه رسیدم متوجه شدم که ژویل

.B و باز هم B ،B برودردوزی کردیم . حرف B کت نمودم . صد ها حرف  و در کارهای دوختتن و گل دوزی او شر

 فصل پنجم

 ماریس ، نیمه ی سپتامیر 

******************** 

 ید بهرحال شب قبل از عرویس او شب مهیجر برایم بود . خانواده ینیم دانم ژویل شب عروسیش را چگونه گذران

 عروس و داماد موافقت کردند که عرویس ژویل یر شوصدا و ساده برگزار شود . فقط فامیل ما و افراد متعدد

یتن و کمپوت بودند  ن کیک و شیر  وبوناپارت در این مراسم دعوت شدند . طبعا مادرم و ماری چند روز گرفتار پخیر

 از پا در آمد . یم ترسید که مبادا عرویس به خویر برگزار نشود ویل
 

 شب قبل از عرویس مادرم تقریبا از خستگ

 های ما به خویر برگزار شده . تصمیم گرفته شده بود که هرچه زودتر بخوابیم ویل
 تاکنون تمام پذیرایی ها و مهماین

د . ما بیش از سایر   و جدیدی داشت و قبل از خوابیدن ژویل حمام بگیر
ر
ق یم . پدرم افکار میر  مردم حمام یم گیر

ن دلیل ما تقریبا هر ماه یک مرتبه به حمام یم رویم . حمام ما  مادرم میل دارد ما طبق عقاید او رشد کنیم . به همیر

 چلیک بزرگ چویر است که پدرم مخصوصا در رختشویخانه برای این منظور قرار داده است . چون شب قبل از

 اف ژویل بود مادرم تصمیم گرفت قدری عطر یاسمن در آب حمام بریزد . آن شب ژویل خود را مادامزف



 پمپادور Pompadour ) نام یگ از معشوقه های لویی پانزدهم /تایپیست )تصور یم کرد و

 انه اشبه تختخواب رفتیم ویل هیچکدام نتوانستیم بخوابیم . درباره خانه ی جدید ژویل صحبت یم کردیم . خ

 درحومه ی ماریس واقع است ویل با درشکه فقط نیم ساعت راه تا ویالی ما است . ناگهان هردو ساکت شدیم یک نفر

ن  ن بند شود مارسیر  در زیر پنجره ی اتاق ما سوت یم زد ".....روز فتح فرا رسیده " در تختخواب نشستم . این دومیر

 یدن ما یم آید با این سوت و آهنگ آمدن خود را از دور اعالم یمو عالمت ناپلئون بود . ناپلئون هر وقت که به د

ه شدم . شب تاریک ون خیر ون پریدم پرده های پنجره را عقب زدم ، پنجره را باز کرده به بیر  کند . از تختخواب بیر

ان معدو   دی یمو گرم و خفه کننده و مقدمات طوفان در هوا ظاهر بود . لب هایم را جمع کرده سوت زدم . دخیر
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 توانند خوب سوت بزنند من یگ از آنها هستم متاسفانه مردم این هین را نداشته و حتر مذمت هم یم کنند سوت

 . زدم

 روزفتح فرا رسیده .....فرا رسیده " جواب سوتم داده شد . شبج که در کنار در ورودی ایستاده بود از تاریگ...."

 م گذارد . فراموش کردم پنجره ی اتاق را ببندم ، فراموش کردم شپایی هایمخارج گردید و در خیابان شتن باغ قد

اهن نازک خواب دربر دارم و م را بپوشم و حتر فراموشم شد که فقط پیر  را به پا کنم فراموش کردم روبدوشامیر

ل را بازفراموش کردم که چه عمل نامناسب و چه کار ناشایسته ای است . دیوانه وار از پله ها شازیر شد ن  ه درب مین

 کردم شن های شد را زیر پای لخت و لب های گرم او را روی نوک دماغم حس کردم . خییل تاریک بود و انسان

 نیم داند در تاریگ بوسه اش کجا فرود خواهد آمد . لب ، دماغ .... کجا ؟ غرش رعد و درخشش برق از خییل دور

 : دیده یم شد . تنگ مرا در آغوش گرفته و گفت

 عزیزم شدت نیست ؟ -

 . فقط پاهایم یخ کرده کفش ندارم -

ون آورد و دور من پیچید . از او پرسیدم  بغلم کرد و به آستانه ی درب برد . هر دو آنجا نشستیم . نیم تنه اش را بیر

: 

 گ مراجعت کردی ؟ -

ل نرفته و تازه از راه رسیده و بعدا به دیدن مادرش خواه ن  د رفت . گونه ام را روی شانه اش تکیهگفت که هنوز به مین

اهن او گونه ام را ناراحت یم کرد ویل با وجود این خوشحال بودم و اززبری نیم تنه اش لذت  دادم پارچه ی خشن پیر

 : یم بردم . سوال کردم



 خییل سخت گذشت ؟ -

 نگ الفابر به من رسید . شهنگنه..... از بسته ای که فرستادی یک دنیا تشکر یم کنم . بسته با نامه ای از شه -

 . نوشته بود که بسته را محض خاطر تو برای من فرستاده است

 : لبانش را روی موهایم حس کردم ویل ناگهان گفت

ن از من دری    غ داشتند -  . سغ کردم در مقابل دادگاه نظایم محاکمه شوم حتر این موهبت را نیر

 : قدر تاریک بود که فقط شبج از صورت او را دیدم و گفتم شم را بلند کرده و به او نگاه نمودم ویل آن

 دادگاه نظایم ؟ دادگاه نظایم خطرناک نیست؟ -

د ایتالیا را به افشان عایل رتبه توضیح دهم . این طرح به-  نه .....چرا ؟ در دادگاه موفق یم شدم که طرح های نیر

 م شده ، دادگاه نظایم الاقل توجه افشان عایل رتبه راوسیله ی روبسپیر به این وزیر جنگ احمق و یر شعور تسلی

 .... نسبت به من جلب یم کرد ویل فعال

 خود را کنار کشید صورتش را روی دستش تکیه داد . در سکوت و تاریگ شب خاموش گردید و پس از لحظه ای

 : گفت

 و هم مغرور و رایصن است که ارتشویل فعال طرح های من در یگ از بایگاین ها خاک یم خورد و همشهری کارن -

 . ما یم تواند با زحمت زیاد مرزهای فرانسه را حفظ نماید

 : سوال کردم

 حاال چکار یم کتن ؟ -
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 چون دلییل علیه من نداشتند آزادم کردند . ویل آقایان کارمند وزارت جنگ از من نارایصن هستند ، نارایصن یم -

م خالص ش  . وند مرا به یگ از بد ترین نقاط جبهه خواهند فرستادفهیم ؟ و برای آنکه از شر

ن قطرات درشت باران روی صورتم افتاد . صحبتش را قطع کرده و گفتم  : اولیر

 . باران یم بارد -

 . مهم نیست -

 و توضیح داد چه حوادیی ممکن است برای یک ژنرال ، وقتر که مقامات رسیم بخواهند او را از ش خود باز نمایند

 یم دهد . پاهایم را جمع کردم و نیم تنه ی ژنرال را محکم تر بر خود پیچیدم . صدای رعد از دور به گوش یمرخ 

 : رسید و استر شیهه یم کشید . ناپلئون بدون توجه گفت



 . اسبم را به نرده ی باغ بسته ام -

ه کننده ای در فضا منعکس شد . برق ترس  . و وحشتر در من ایجاد کرد باران به شدت باریدن گرفت . روشتن خیر

ن از باال گفت  : اسب ناپلئون با نا امیدی و ترس شیهه یم کشید ناپلئون به اسب نهیتر زد . اتییر

 کیست ؟ کیس آنجاست ؟-

ن موقع صدای سوزان را شنیدم که گفت  : در همیر

ن در را ببند و بیا ، یم ترسم -  . اتییر

ن گفت  : مجددا اتییر

 ید بروم و ببینم کیست ؟یک نفر در باغ است با -

 : ناپلئون برخاست و زیر پنجره ایستاد و گفت

 . آقای کالری من هستم -

 . باز یک لحظه هوا به شدت روشن شد و توانستم صورت باریک و الغر او را در اونیفورم تنگ و چسبیده اش ببینم

ن را لرزاند . اسب به   شدت شیهه کشید و باران مانند شالقمجددا تاریگ مطلق حکمفرما گردید و صدای رعد زمیر

ن فریاد کرد  : فرو یم آمد . اتییر

 کیست ؟ شما که هستید ؟ -

 : ناپلئون جواب داد

 . ژنرال بوناپارت -

ن نعره زه  : اتییر

 ویل شما هنوز زنداین هستید و به هر صورت در این وقت و در این هوا در باغ ما چه یم کنید ژنرال؟ -

 : ا که تا قوزک پایم یم رسید به خود پیچیدم و در کنارش ایستادم . ناپلئون آهسته گفتاز جا پریدم و کت او ر 

ن .کت را به خودت بپیچ یم خوایه مریض شوی ؟ -  بنشیر

ن از باال گفت  : مجددا اتییر

 با که صحبت یم کنید ؟ -

ن از خشم و غضب یم لرزد . م  : ن جواب دادمباران آهسته تر شده و به خویر تشخیص دادم که صدای اتییر

ن من اوژین هستم . ژنرال با من صحبت یم کند -  . اتییر
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 باران ایستاد ترس شدیدی به علت وضع نامناستر که داشتم شاپایم را فرا گرفت . ماه رنگ پریده از خالل ابرها

ن را درحایل که شب کاله به ش داشت دیدم ، منگوله ی شب کاله او به شدت در   فضا حرکت یم کرد ظاهر شد . اتییر

 : سپس گفت

 . ژنرال علت این عمل خود را باید به من توضیح بدهید -

 : ناپلئون درحایل که بازویش را دور شانه ام گذارده بود جواب داد

 . افتخار دارم که درخواست ازدواج با خواهر کوچک شما را یم کنم -

ن موقع سوزان از پشت  ن بلند شد . در همیر  ش او ظاهر گردیده ، ده ها فر مو به شش بسته و قیافهصدای فریاد اتییر

 . ی عجیتر به خود گرفته بو د

 . اوژین فورا به اتاقت برو -

 : ناپلئون صورت مرا بوسید و گفت

 . شب بخیر عزیزم فردا در جشن عرویس یکدیگر را خواهیم دید -

ل شدم  ن ن انداخت . با عجله وارد مین ن او روی شن ها طنیر ن صدای مهمیر  . فراموش کرده بودم پالتوی او را بدهم . اتییر

 در حایل که شمعداین در دست داشت کنار در اتاقش ایستاده بود . با ترس و خجالت و با پای برهنه در حایل که

ن با خشم و غضب غریسر کرده و گفت  : پالتوی ناپلئون بر روی شانه ام بود آهسته از کنارش عبور کردم . اتییر

 زنده بود که این صحنه را ببیند چه یم کرد ؟اگر پدرمان  -

 : وقتر وارد اتاقمان شدم ژویل راست در تختخواب خود نشست و گفت

ن را شنیدم-  . همه چیر

 . باید پاهای گیل شده ام را بشویم -

ن پایم به تختخواب رفتم و کت ناپلئون را روی خود کشیدم و به ژویل  پارچ آب را در لگن خایل کرده پس از شسیر

 : گفتم

یتن خواهم دید زیرا کت او را روی خود کشیده ام -  . این کت اوست امشب خواب های شیر

 : ژویل با تفکر گفت

 . مادام بوناپارت -

 . خوشبخت خواهم بود اگر از ارتش استعفا بدهد -

 . استعفایش یر مورد است -

 خود را در جبه -
 

 ه و جنگ و بیابان بگذراند ؟ خیر . خییلتصور یم کتن من خواهان شوهری هستم که تمام زندگ

ن را وادار کتم که در مغازه شغیل به او بدهد  . میل دارم او را از ارتش اخراج نمایند تا شاید بتوانم اتییر



 : ژویل در حایل که شمع را خاموش یم کرد گفت

ن کاری نیم کنم - ن را وادار به چنیر  . من هرگز اتییر

ن تصوری نیم کنم ،  -  . خجالت دارد راستر ناپلئون نابغه استخودم چنیر

 : با تفکر گفتم

 . ویل او توجه زیادی به صنعت ابریشم ندارد..... شب بخیر ژویل -
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 ژویل تقریبا خییل دیر در دفیر ازدواج حاضن شد . ما نتوانستیم دستکش های ژویل را پیدا کنیم . مادرم یم گفت

 این که مادرم جوان بود همه در کلیسا ازدواج یم کردند ویل پس از انقالببدون دستکش نیم توان ازدواج کرد . زم

ن دلیل بسیاری از  همه باید به دفیر خانه ی ازدواج حضور به هم رسانیده و مراسم ازدواج را به عمل آورند . به همیر

 که سوگند وفاداری به  زنان و شوهران مراسم کلیسا را به عمل نیاورده اند . به اشکال یم توان آن چند کشییسر را 

 جمهوری فرانسه یاد کرده اند پیدا کرد . ژویل و ژوزف نیم خواستند که مراسم عقد آنها در حضور کشیش اجرا

 شود . مادر دائما درباره ی لباس سفید عرویس خودش که یم خواست ژویل هم آن را دربر نماید صحبت یم کرد و

 . م ازدواج بود سخن یم گفتاز آهنگ ارگ که در زمان او قسمتر از مراس

 در دست
 

ین تور بروکسل آرایش شده است دربر نموده و گل شخ قشنگ  که با بهیر
 

 ژویل لباس صوریر کم رنگ

ن یک جفت دستکش صوریر از یگ از همکاران پارییس اش برای او تهیه کرده . ما نتوانستیم این  گرفته است . اتییر

ن شده بود و من درست پنج دقیقه قبل از ساعتدستکش ها را پیدا کنیم . مراسم ازد  واج برای ساعت ده صبح تعییر

 ده دستکش های او را در زیر تختخوابش پیدا کردم . باالخره ژویل حاضن شد . پشت ش او مادرم و دو شاهد ژویل

 و دایی سمیس Somis . به راه افتادند
ن  اتییر

 کت یم کند . در دفیر ازدواج ژوزف و شهود او ناپلئون ودایی سمیس معموال در عزاداری و عرویس های فامیل شر 

ن درانتظار ما بودند  . لوسییر

 نداشتم که لباسم را مرتب نموده و آرایش نمایم زیرا مشغول جستجو و شکار دستکش بودم
ن
 . در حقیقت وقت کاق

 ا نشنید . درشکه ی عروس باکنار پنجره ایستاده و فریاد کردم "ژویل تو را خوشبخت خواهانم " ویل ژویل صدایم ر 

ن شده و الاقل مثل درشکه های اجاره ای به نظر نیم رسید  .گل های سفید که از باغ چیده بودیم تزییر

ت Lisette خیاط که ن م و سپس مادموازل لیر ن بگیر  موفق شدم که مقداری ساتن آیر آسماین برای لباسم از اتییر

 مودم که دامن لباسم را گشاد ندوزد ویل متاسفانه باید بگویم که دامنمتمام لباسهای ما را یم دوزد خواهش و اضار ن



ن   باالی کمرم همانطوری که مادام تالییر
 

 و چسباین دامن های مد پاریس نیست . کمربند ابریشم قشنگ
 

 " به تنگ

 ان یمملکه ی جمهوری " در تصویر هایش بسته است بستم . گمان یم کنم لباس تازه ی من بسیار عایل است گم

ن  ت سلیمان لباس به تن نموده ملبس شده ام . اما راستر از همه چیر  کنم همانطور که ملکه ی صبا برای اغوای حرصن

 گذشته من هم عروس هستم زیرا در شب باراین و زیر پنجره ی اتاقمان مراسم نامزدی به عمل آمده است اگرچه

ن نارایصن است ویل من و ناپلئون را به چشم نامزد می  .نگرداتییر

یا مادر ناپلئون موهای مشگ خود را که حتر یک موی سفید هم ن  قبل از اینکه حاضن باشم مهمانان آمدند . مادام لتیر

ای گردن کلفت و ن  در آن دیده نیم شود مثل زنان دهقان به عقب شانه کرده و درپشت گردنش گره زده است . الیر

 و آنچه روبان که در عرض چندین هفته با حقه و دوز و کلک قوی صورتش را آنقدر پودر زده که مثل قند سفید است

 از برادرم گرفته به خود آویزان کرده . در کنار او پولت مانند مجسمه ی عاج صوریر رنگ گرانمایه ای به نظر یم

ن این پارچه را که قشنگ ترین پارچه های مغازه است به  اهن صوریر دربر دارد(خدا میداند چرا اتییر  اورسد و پیر

ن  ن برای اولیر ن سفید و تمیر  داده ) . لویی با موی ژولیده که ظاهرا اوقاتش تلخ بود در کنار او دیده یم شد . کارولیر

ن حضور یافته و به محض ورود  مرتبه موهایش را به دقت آرایش کرده . ژرم آن بچه ی وحیسر و خطرناک هم نیر

 . ت های باالتر از چهارده سال لیکور تقدیم کردیمخوردین خواست. من و همشبرادرم سوزان به تمام بوناپار 

ن غیر منتظره ای برای همه دارد . سوزان با عجله گفت یا گفت که چیر ن  : مادام لتیر
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 چشم روشتن عرویس برای ژویل ؟ -

ی هدیه نکرده البته بسیار فقیر است ویل گمان یم کنم که الاقل یک قط ن یا به عروس خود چیر ن  عهتاکنون مادام لتیر

ی در گوشه ی ن یا شش را حرکت داد و لبخند اشار آمیر ن  گلدوزی برای او تهیه نموده باشد . بهرحال مادام لتیر

 : لبانش ظاهر شده و گفت

 اوه ..... نه خیر  -

ی همراه خود آورده ن  ما پیش بیتن یم کردیم که چشم روشتن به ژویل نخواهد داد ویل تعجب یم کردیم چه چیر

یا ، است . باالخره این ن ن غیر منتظره یگ دیگر از فامیل بوناپارت بود . برادرناتتن مادام لتیر  ش کشف شد و این چیر

 آقای فش Feseh که فقط یس سال بیشیر ندارد و سابقا کشیش بوده ویل در دوران انقالب دین و مذهب را کنار

ن حضور خواهد یافت . سوالگذارده و پیشه وری را اختیار نموده است جدیدا به ماریس آمد و در جشن عر   ویس نیر

 : کردم



 کار و کاستر آقای فش خوب است ؟ -

کت ن اضار کند ممکن است او شغیل در شر یا با تاسف ش خود را حرکت داد و گفت " در صوریر که اتییر ن  مادام لتیر

ن نظافت کالری بپذیرد . پس از چند دقیقه آقای فش وارد شد . صورت گرد و خوش منظری داشت لباس او در   عیر

 .فرسوده و ژنده بود دست سوزان و مرا بوسید و از لیکور ما بسیار تمجید کرد

 سپس همه آمدند! اول درشکه ی عروس که با گل های سفید زینت شده بود ژویل ، ژوزف و مادرم و ناپلئون از آن

 و دایی سمیس پیاده شدند . ژویل و ژ 
ن ن ، لوسییر  وزف بطرف ما دویدند . ژوزفخارج شدند . از درشکه ی دوم اتییر

 . مادرش و سایر بوناپارت ها را در آغوش کشید و سپس با عجله به طرف ژویل آمد

 آقای فش مادرم را که اصوال نیم دانست او کیست در آغوش گرفت . دایی سمیس بوسه ی صدا داری از گونه ی من

ا زد . تمام فامیل ناپلئون و تمام فامیل ن  کالری آنچنان نامنظم در هم ریخته و شلوغ کرده  گرفت و آهسته پشت الیر

یم وقتر لب های ما از یکدیگر جدا شدند که ی از یکدیگر بگیر ن  بودند که من و ناپلئون موفق شدیم بوسه ی دل انگیر

ن بود  . یک نفر در کنار ما با خشم و غضب شفه کرد . البته صاحب شفه اتییر

 دایی سمی
ن ن غذا عروس و داماد بیر ن آقای فش ودرش میر  س و ناپلئون نشستند . من یک وقت متوجه شدم که در بیر

ن بوناپارت نشسته ام . ژویل آنقدر تحریک و تهییج شده بود که گونه هایش گل انداخته و چشمهایش یم  لوسییر

ن مرتبه درتمام عمرش خوشگل و دوست داشتتن شده بود. بالفاصله پس از ضف  درخشیدند و حقیقتا برای اولیر

اب زد و چون سابقا کشیش بوده و عالقه ی زیادی به صحبت دارد یم سوپ  آقای فش با چنگالش به گیالس شر

ن غذا کرده باشد . به هر حال آقای فش نطق مفصل و طوالین درباره ی میمنت این عرویس و  خواست نطفر در ش میر

 هم چشمگ زده و خندید . مادرم که درشام لذیذ آن نمود . ژوزف چشمگ به من زد و ژویل تبسم نمود . ناپلئون 

ن بر  اثر این نطق و موعظه های فش تقریبا اشک در چشمانش جمع شده بود با نگاه تاثر آوری به من نگریست . اتییر

 عکس با نگاه شد و غضبنایک به من نگاه یم کرد زیرا بدون شک و تردید من باعث ازدواج و پیوند دو فامیل

 . امبوناپارت و کالری بوده 

ن پس از شام نطفر کرد صحبت او کوتاه و بد بود سپس هممه به سالمتر ژویل و داماد نوشیدیم و بعدا به طرف  اتییر

ن کیک کاکائو  که ماری به مناسبت شب عرویس ژویل پخته بود رفتیم . ماری مهارت زیادی در پخیر
 

 کیک بزرگ
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ن بار بدون نزاکت با صدایی شبیه به رعد غرید ودارد . مشغول ضف کیک و کمپوت بودیم که ناپلئون بر   ای اولیر

 : گفت



 . برای یک لحظه همه ساکت باشید -

کت در دار ش جای خود خشک شدیم و ناپلئون با خشونت اظهار کرد که از شر  مثل شبازان جدید و به حال خیر

 بلکه مرهون وزارت جنگ جشن عرویس و دیدن فامیل خوشحال است و این موفیقت را مرهون خداوند ندانسته

 است که بدون هیچگونه توضیج او را از زندان آزاد کرده است . سپس ساکت شد ، پس از سکوت ناراحت کننده

ن ترسیدم و متوحش شدم . ناپلئون به  اش به من نگریست متوجه شدم که بعدا چه خواهد گفت و راستر از اتییر

 : صحبت خود ادامه داد

 مناسب که تمام فامیل کالری و بوناپارت در این جشن مشت بخش حضور دارند استفادهخواستم از این فرصت  -

 .... نموده

 : مجددا ساکت شد و کامال واضح بود که همه در اثر تحریک احساسات تقریبا یم لرزیدند . سپس ادامه داد

 م و ایشان قبول کرده اند کهبه اطالع شما برسانم که شب گذشته از مادموازل اوژین درخواست ازدواج نموده ا -

 . همش من باشند

یا ن ن انداخت یک وقت متوجه شدم که در آغوش مادام لتیر  طوفان مبارک باد از فامیل بوناپارت در فضای اتاق طنیر

 یافتم که گویی دچار صاعقه شده است . خیر او به هیچ وجه از این جریان
 هستم . به مادرم نگریستم او را در حالتر

ن شانه هایش را با تعجب باال انداخت ناپلئون درحایل که گیالسش را در دسترایصن نبو  ن برگشت اتییر  د به طرف اتییر

ن و شگفت آور ت انگیر ن رفت و لبخند زد . قدرت خارق العاده ای که ناپلئون روی مردم دارد حیر  داشت به طرف اتییر

ن از یکدیگر باز شد و با محبت لبخندی زد   و گیالسش را به گیالس از نزدیک کرد . پولت مرااست زیرا لب های اتییر

یا گفت و او با خوشحایل شش را حرکت ن ی به مادام لتیر ن  بوسید و خواهر صدا کرد . آقای فش به زبان ایتالیایی چیر

ن است یا خیر . همه آنقدر خوشحال و ن ژویل سنگیر ن من هم مانند جهیر  داد . تصور یم کنم که از او سوال کرد آیا جهیر

 ول بودند که هیچکس متوجه ژرم شکم پرست برادر کوچک ناپلئون نبود . این بچه با ولع تا آنجا که شکمش جاشنگ

یا فریاد وحشتنایک کشید . دیدم که بچه ی شکمو را که صورتش مانند گچ ن  داشت غذا انبار کرده بود . ناگاه مادام لتیر

ون یم برد . من ، مادر و پش   را به طرف باکلون بردم . ژرم در آنجا استفراغ کرد و پس ازسفید شده بود از اتاق بیر

 . آن حالش بهیر شد ویل دیگر نیم توانستیم همان طوری که میل داشتیم قهوه را در تراس ضف نماییم

 عروس و
 

 خییل زود ژویل و ژوزف در درشکه ی عرویس سوار شدند و به طرف خانه ی جدید خود رفتند . ما همگ

 . اغ مشایعت کردیم . دستم را روی شانه ی مادرم گذارده و گفتم دلییل برای گریه ی او وجود نداردداماد را تا ب

ن با سیاست و زیرگ به آقای فش فهماند که احتیاج به کارمند جدید ندارد زیرا  لیکور و کیک ضف کردیم . اتییر

ن در مغازه به کاری  ن را نیر  بگمارد . باالخره تمام بوناپارت ها غیر ازقبال به ژوزف قول داده و ممکن است لوسییر

کت یم کند  ناپلئون رفتند . ما هم به باغ رفتیم . دایی سمیس همان طوری که گفتم فقط در عرویس و عزای فامیل شر



 اش واقعا قوی و مقتدر
 

ن بار در زندگ  سوال کرد :چه موقع عرویس خواهم کرد . در جواب سوال او مادرم برای اولیر

 : رف ناپلئون برگشت و هر دو دستش را به حالت درخواست و امری روی سینه ی ناپلئون گذارد و گفتشد . به ط

 ژنرال بوناپارت فقط یک قول به من بدهید و صیر کنید تا اوژین شانزده ساله شود ، قبول یم کنید ؟ -

 : ناپلئون لبخندی زده جواب داد
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یدمادام کالری من نباید در این خصوص تصم - ن و مادموازل اوژین باید تصمیم بگیر م بلکه شما، آقای اتییر  . یم بگیر

 : ویل مادرم شش را حرکت داد و گفت

ی در شما وجود دارد که با وجودی که بسیار جوان هستید حس یم کنم - ن  ...... ژنرال بوناپارت نیم دانم چه چیر

 : باتردید ساکت شد .به او نگاه کرد و با تاثر گفت

 کنم که مردم آنچه شما میل دارید اجرا یم کنند . یا الاقل با میل شما خواسته های شما را انجام یم دهند و  حس یم -

از موقغ که شما را شناخته ایم درخواست های شما را انجام یم دهیم ...... اوژین هنوز خییل جوان است 

 خواهشمندم

ن کلمه ای دست مادرم را بوسید فهمیدم قول داده استصیر کنید تا شانزده ساله شود . پس از آن ناپلئون بدو   ن گفیر

. 

 روز بعد ناپلئون حکیم دریافت کرد که فورا به وانده Vendee عزیمت نموده و فرماندیه یک تیپ پیاده را عهده

 قدم دار شود . روی چمن نرم در زیر آفتاب گرم سپتامیر دراز کشیده بودم و ناپلئون رنگ پریده و عصباین را که با 

ن یم رفت نگاه یم کردم . با دریایی از کلمات و جمالت یم خواست به من بفهماند که چطور با او  های تند باال و پاییر

 . بد رفتاری کرده اند

 گرسنه را با رعایای صدیق و با خرج خود -
ن
اق  به وانده بروم ؟ چند نفر سلطنت طلب را تعقیب کنم ! چند نفر اشر

 !!!! ار دهمآنها را تحت تعقیب قر 

 :باصدای بلند فریاد کرد

 . من متخصص توپخانه هستم افش شهرباین که نیستم -

 . با خشم و غضب قدم یم زد و دست هایش را به پشت زده بود

 مرا از موفقیتر که در دادگاه نظایم نصیبم یم شد محروم کردند. تقریبا مرا مانند یک شهنگ فرسوده ای که باید -

 . در وانده دفن یم کنند. مرا از جبهه ی جنگ دور نموده و به فراموش خانه فرستاده اندباز نشسته شود 



 : وقتر عصباین یم شود سفیدی چشمش زرد یم گردد و مانند شیشه یم درخشد . آهسته گفتم

ل کوچگ تهیه کنیم و چند ج - ن ی که از پدرم به من رسیده یم توانیم مین ن ن از ارتش استعفا بده با پول ناچیر  ریتر زمیر

 ...... خریده و اگر میل داشته بایسر مشغول کشت و زرع خواهیم شد

 : با حرکت خشتن ایستاد و به من نگاه کرد به صحبت خود ادامه دادم

ن در مغازه مشغول کار شوی -  . اگر این پیشنهاد را نیم پسندی ممکن است با اتییر

دازم و یا اوژین دیوانه ای ! و یا به راستر عقیده داری که من -  مسکن نموده و به مرغداری بی 
 در یک خانه ی دهقاین

ن و تافته مشغول شوم ؟ ن برادرت به فروش موسلیر  در مغازه کوچک و ناچیر

 . قصد نداشتم تو را ناراحت کنم فقط تصور کردم که پیشنهادم راه حل مناستر باشد -

 . خندید ، خنده او وحشت آور و حرکات او غیر ارادی بود

ین ژنرال فرانسه هستم ؟ راه _ ین ژنرال توپج  فرانسه ! آیا باور یم کتن که من بهیر  حل ! یک راه حل برای بهیر

وع به قدم زدن کرد ویل این مرتبه ساکت بود ناگهان ایستاد و گفت  : سپس شر

 . فورا عزیمت یم کنم -

 به وانده ....؟ -

تبه وزارت جنگ صح -  . بت خواهم کردخیر به پاریس و با کارمندان عالیر
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 در ارتش نیست ؟ -
 

 ویل صحیح نیست منظور من این است که آیا نقض دستور گناه بزرگ

باران یم کنم . من هم - قابل بخشش است . اگر یگ از شبازانم نقض دستور نماید او را تیر  بله ، ویل دستور غیر

باران خواهم شد ، ژانوت و مارمون آج ن با خود یم برموقتر به پاریس برسم تیر  . ودان هایم را نیر

 ژانوت و مارمون آجودان های شخض او پس از عملیات از تولون تاکنون در ماریس هستند و شنوشت خود را به

 . شنوشت ناپلئون پیوسته اند

 یم تواین مقداری پول به من قرض بدیه ؟ -

 . شم را حرکت دادم

 برای پرداخت کر  -
ن
 ایه ی اتاق خود ندارند . آنها هم مانند من از روز توقیفم تاکنون حقوقژانوت و مارمون پول کاق

دازم چقدر یم تواین به من قرض بدیه ؟  نگرفته اند باید قروص آنها را بی 

اهن خوابم در گنجه ی لباس مخفن کرده بودم ه در زیر پیر  . برای تهیه ی لباس رسیم او نود و هشت فرانک ذخیر



ون آورد و به دقت شمرد و گفتپول را در جیب گذاشت و   : سپس بیر

 . من نود و هشت فرانک به شما مقروضم -

 : شانه هایم را گرفت و به خود نزدیک کرد و گفت

 خواهید دید که همه را در پاریس قانع خواهم کرد . باید فرماندیه عایل جبهه ی ایتالیا را به من بدهند ، باید به من -

 . بدهند

 : سوال کردم

 وقع حرکت یم کنید ؟چه م -

ون آوردم عزیمت خواهیم نمود فراموش نکنید همیشه برای من -  به محض آنکه آجودان هایم را از گرو هتل بیر

 . نامه بنویسید . نامه های خود ر ا به آدرس وزارت جنگ بفرستید . نامه های مرا به جبهه خواهند فرستاد متاثر نباش

 : گفتم

م برودردوزی یم کنمکار زیادی باید انجام بد - ن  . هم . در مدیر که تنها هستم حرف اول نام شما را روی جهیر

 : با شوق و مشت شش را حرکت داد و گفت

 . ب ، ب و باز هم ب خانم ژنرال بوناپارت -

ن به نرده ی باغ بسته بود باز کرد و به طرف شهر حرکت کرد  . سپس دهنه ی اسبش را که برخالف میل اتییر

ن جلوهبه محض آن  که از نظرم ناپدید گردید خیابان ساکت و آرام ویال در نظرم بسیار کوچک و دور افتاده و غم انگیر

 . کرد

 روز بعد ناپلئون حکیم دریافت کرد که فورا به وانده Vendee عزیمت نموده و فرماندیه یک تیپ پیاده را عهده

 یده بودم و ناپلئون رنگ پریده و عصباین را که با قدمدار شود . روی چمن نرم در زیر آفتاب گرم سپتامیر دراز کش

ن یم رفت نگاه یم کردم . با دریایی از کلمات و جمالت یم خواست به من بفهماند که چطور با او  های تند باال و پاییر

 . بد رفتاری کرده اند

 گرسنه را با  -
ن
اق  رعایای صدیق و با خرج خود به وانده بروم ؟ چند نفر سلطنت طلب را تعقیب کنم ! چند نفر اشر

 !!!! آنها را تحت تعقیب قرار دهم

 :باصدای بلند فریاد کرد
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 . من متخصص توپخانه هستم افش شهرباین که نیستم -



 . با خشم و غضب قدم یم زد و دست هایش را به پشت زده بود

 مرا مانند یک شهنگ فرسوده ای که باید مرا از موفقیتر که در دادگاه نظایم نصیبم یم شد محروم کردند. تقریبا  -

 . باز نشسته شود در وانده دفن یم کنند. مرا از جبهه ی جنگ دور نموده و به فراموش خانه فرستاده اند

 : وقتر عصباین یم شود سفیدی چشمش زرد یم گردد و مانند شیشه یم درخشد . آهسته گفتم

ی که از پدر  - ن ن از ارتش استعفا بده با پول ناچیر ل کوچگ تهیه کنیم و چند جریتر زمیر ن  م به من رسیده یم توانیم مین

 ...... خریده و اگر میل داشته بایسر مشغول کشت و زرع خواهیم شد

 : با حرکت خشتن ایستاد و به من نگاه کرد به صحبت خود ادامه دادم

ن در مغازه مشغول کار شوی -  . اگر این پیشنهاد را نیم پسندی ممکن است با اتییر

دازم و یا -  مسکن نموده و به مرغداری بی 
 اوژین دیوانه ای ! و یا به راستر عقیده داری که من در یک خانه ی دهقاین

ن و تافته مشغول شوم ؟ ن برادرت به فروش موسلیر  در مغازه کوچک و ناچیر

 . قصد نداشتم تو را ناراحت کنم فقط تصور کردم که پیشنهادم راه حل مناستر باشد -

 . ، خنده او وحشت آور و حرکات او غیر ارادی بود خندید 

ین ژنرال فرانسه هستم ؟ _ ین ژنرال توپج  فرانسه ! آیا باور یم کتن که من بهیر  راه حل ! یک راه حل برای بهیر

وع به قدم زدن کرد ویل این مرتبه ساکت بود ناگهان ایستاد و گفت  : سپس شر

 . فورا عزیمت یم کنم -

 ؟به وانده ....  -

تبه وزارت جنگ صحبت خواهم کرد -  . خیر به پاریس و با کارمندان عالیر

 در ارتش نیست ؟ -
 

 ویل صحیح نیست منظور من این است که آیا نقض دستور گناه بزرگ

باران یم کنم . من هم - قابل بخشش است . اگر یگ از شبازانم نقض دستور نماید او را تیر  بله ، ویل دستور غیر

ن با خود یم برموقتر به پا باران خواهم شد ، ژانوت و مارمون آجودان هایم را نیر  . ریس برسم تیر

 ژانوت و مارمون آجودان های شخض او پس از عملیات از تولون تاکنون در ماریس هستند و شنوشت خود را به

 . شنوشت ناپلئون پیوسته اند

 یم تواین مقداری پول به من قرض بدیه ؟ -

 . ادمشم را حرکت د

 برای پرداخت کرایه ی اتاق خود ندارند . آنها هم مانند من از روز توقیفم تاکنون حقوق -
ن
 ژانوت و مارمون پول کاق

دازم چقدر یم تواین به من قرض بدیه ؟  نگرفته اند باید قروص آنها را بی 

اهن خوابم در گنجه  ه در زیر پیر  . ی لباس مخفن کرده بودمبرای تهیه ی لباس رسیم او نود و هشت فرانک ذخیر



ون آورد و به دقت شمرد و گفت  : پول را در جیب گذاشت و سپس بیر

 . من نود و هشت فرانک به شما مقروضم -

 : شانه هایم را گرفت و به خود نزدیک کرد و گفت

 بدهند ، باید به من خواهید دید که همه را در پاریس قانع خواهم کرد . باید فرماندیه عایل جبهه ی ایتالیا را به من -

 . بدهند
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 : سوال کردم

 چه موقع حرکت یم کنید ؟ -

ون آوردم عزیمت خواهیم نمود فراموش نکنید همیشه برای من -  به محض آنکه آجودان هایم را از گرو هتل بیر

 . فرستاد متاثر نباشنامه بنویسید . نامه های خود ر ا به آدرس وزارت جنگ بفرستید . نامه های مرا به جبهه خواهند 

 : گفتم

م برودردوزی یم کنم - ن  . کار زیادی باید انجام بدهم . در مدیر که تنها هستم حرف اول نام شما را روی جهیر

 : با شوق و مشت شش را حرکت داد و گفت

 . ب ، ب و باز هم ب خانم ژنرال بوناپارت -

ن به نرده ی با   . غ بسته بود باز کرد و به طرف شهر حرکت کردسپس دهنه ی اسبش را که برخالف میل اتییر

ن جلوه  به محض آنکه از نظرم ناپدید گردید خیابان ساکت و آرام ویال در نظرم بسیار کوچک و دور افتاده و غم انگیر

 . کرد

 دو روز و دو شب است که تختخواب ندیده ام . پشتم به شدت درد یم کند . چهار روز تمام در یک عرابه ی مسافری

 شسته بود و تصور یم کنم آن قسمتر از بدنم که روی آن یم نشینم سیاه و کبود شده باشد . به طور کیل صندیلن

 عرابه های مسافر بری بسیار بد و ناراحت کننده هستند . پویل برای مراجعتم ندارم . احتیاجر به پول ندارم زیرا از

 . خانه فرار کرده و هرگز مراجعت نخواهم کرد

 شب تمام منازل پاریس شبیه به هم هستنددوساعت ق
 

گ  بل وارد پاریس شدم . تقریبا شب و هوا تاریک بود . در تیر

ه رنگ یگ پس از دیگری قرار گرفته و در جلو آنها باغ و حیاط وجود ندارد . خانه ..... خانه و .  این خانه های تیر

 تصور کنم پاریس چقدر بزرگ است . من فقط تنهابازهم ردیف های خانه پشت ش هم قرار گرفته اند نیم توانم 

 فردی در ارابه ی مسافری بودم که قبال پاریس را ندیده ام . آقای بالن که روز قبل به مسافرین عرابه ملحق شده و



ن مرتبه است که به پاریس آمده ام تعجب نمود و یک درشکه برایم کرایه  یگ از تجار پاریس است از این که اولیر

ن بهکرد . ت  مانده پولم را نیر
ر
 که کاغذی را که روی آن آدرس خواهر ماری را نوشته ام به درشکه ج  دادم . باق

 نمانده بود که به او انعام
ر
 درشکه ج  تحویل دادم ویل کاین مرد با یر ادیر با من رفتار نمود . زیرا پویل برایم باق

ل بودند . کالپن در قسمت عقب خانه یبدهم . آدرس کامال صحیح و بستگان و اقوام ماری خوشبخت ن  انه در مین

 یم کند . نیم دانم کوچه باک در کدام محله ی پاریس واقع است .ویل از قرص تویلری آن قدر
 

 کوچک باک زندگ

ن شوم  دور نیست . با درشکه از کنار قرص که بالفاصله آن را شناختم عبور کردیم . خودم را نیشگون گرفتم که مطمی 

  بیدارهستم
 

 و خواب نیم بینم و راستر در پاریس هستم و راستر قرص تویلری را دیده ام و حقیقتا از خانه و زندگ

 خود دست کشیده و فرارکرده ام

 مادام کالپن خواهر ماری نسبت به من بسیار مهربان بود . این زن وقتر مرا دید و فهمید که ماری دایه ی من بوده

 و گفتم مخفیانه برای ترتیب دادن کاری به پاریس آمده ام و پول ندارم نگرانیشاست بسیار مضطرب شد . وقتر به ا

 رفع گردید و گفت که یم توانم شب را آنجا باشم . سوال کرد که آیا گرسنه هستم ؟ چه مدت یم خواهم بمانم ؟ به

ه ی نان خود را به او دادم . زیرا از هنگام قحظ گندم تا  ه بندی است واو گفتم گرسنه ام و بلیط جیر  کنون نان جیر

ن گفتم که نیم دانم چه مدت در اینجا خواهم بود . شاید یگ دو شب  . قیمت اغذیه هم بسیار گران است . همچنیر

ل مراجعت کرد . کالپن نجار است و ن وع به غذا خوردن کردم پس از مدیر آقای کالپن شوهر خواهر ماری به مین  شر
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اف است . این قرص به وسیله ی دولت گفت طبقه ای که در آن زندگ  یم کنند ساختمان عقب قرص یگ از اشر

 مصادره شده و به علت کمبود خانه قرص را به طبقات و قطعات مختلف تقسیم کرده و در اختیار مردان معیل و آنهایی 

 . که بچه ی زیادی دارند گذارده اند

 یم خزیدند و یم لولیدند . دو بچه ی دیگر دوان دوان کالپن چندین فرزند دارد . سه بچه ی کوچک روی کف اتاق

خانه و محیل که غذا یم ن اهن شسته در آشی   از کوچه آمده و خورایک یم خواستند . مقدار زیادی حوله و لباس و پیر

 خوردیم پهن کرده اند . بالفاصله پس از ضف غذا مادام کالپن گفت : میل دارد با شوهرش به گردش برود و قدری

 بزند و کمیر این موقعیت ها نصیب او یم شود . زیرا باید کیس از بچه ها مراقبت نماید . ویل حاال که من اینجا قدم

 هستم مراقب بچه ها بوده آنها را یم خوابانم و او نگراین ندارد و یم تواند با شوهرش به گردش برود . هر دو

خانه بود خوابانیدمکودک را در یک تختخواب کوچک جا دادم و کوچکیر از همه  ن ن در گهواره که در آشی   . را نیر

ن شده بود به شگذارد . آقای کالپن هم تقریبا تمام محتویات یک  مادام کالپن کاله کوچگ که با پر شیر مرغ تزییر



ل خارج شدند ن  . قویط کوچک پود را روی شش ریخت و با هم از مین

 تنها و غریب هستم تا آن موقغ که در چمدانم در ی  وسایلدر این لحظه حس کردم که در این شهر بزرگ و وسیع 

 آشنا و متعلق به خودم در جستجو بودم این حس غربت د ر شاش وجودم موج یم زد . در آخرین لحظه ای که

ی که از چمدان برداشتم این دفیر بود ن ن چیر  . چمدانم را یم بستم دفیر خاطراتم را در آن گذارده بودم . اولیر

 بل را خواندم تا ببینم چگونه این حوادث رخ داده و من به پاریس آمده ام . اکنون با یک قلم شکسته وصفحات ق

ل و آشیانه ام را ترک گفته ام ن ن هستم و میل دارم بگویم چرا مین  . دوات مشغول نوشیر

ی ننوشته ام . اگرچه حادثه ی مهیم برای نامزد مجهوری ک ن  خاطراتم چیر
 ه نامزدش دریک سال است که در دفیر

ن پارچه تور  پاریس و دور از اوست رخ نیم دهد ویل مقداری پارچه ی ابریشیم سفید برای تهیه ی دستمال و همچنیر

های ن ن قیمت این پارچه و سایر چیر م شده ام . البته اتییر ن ن گرفته و مشغول تهیه ی جهیر  گلدار برای سفره ، از اتییر

ن نموده کش یم کند . حروف بزرگدیگری که به من داده است را از  B را یگ ی که پدرم برایم تعییر ن  مبلغ جهیر

ن و سوزن زدن درد یم کرد. غالبا به م برودردوزی یم کردم . انگشتانم به علت دوخیر ن  پس از دیگری روی جهیر

یا برای مالقات او یم رفتم . ویل ن ن مادام لتیر  مادام دیدن ژویل و ژوزف در ویالی قشنگ و با صفای آنها و به زیرزمیر

 صحبت نیم کرد . از ناپلئون شایک بود که
 

ن جز تورم اسکناس و قیمت شسام آور زندگ یا درباره ی هیچ چیر ن  لتیر

یا داشته باشند به کار ن  برای مخارج آنها پول نیم فرستد . در عوض ژویل و ژوزف بدون آن که توجیه به مادام لتیر

 داخیل خود مشغول و آن قدر خوش بودند که اشخاص یر اطالع
 

 و غریبه اصوال نیم توانستند تصور نمایند که زندگ

ن   و فامییل ژوزف در چه وضعیتر است . دائما یم خندیدند و از صمیم قلب خوش بودند ویل این خویسر تا اندازه ای نیر

 م یماحمقانه بود . غالبا به دیدن آنها یم رفتم زیرا ژویل یم خواست بداند ناپلئون برای من چه نوشته و من ه

 . خواستم نامه ناپلئون را که برای ژوزف فرستاده است بخوانم

 متاسفانه ما همه معتقدیم که به نامزد من در پاریس بسیار سخت یم گذرد . یک سال قبل با دو آجودانش وارد

یا یک نان خور کمیر داشته باشد .  ن ن همراه برد تا مادام لتیر  همان طوریپاریس شد . لویی برادر چاق و قطورش را نیر

 که انتظار یم رفت مشاجره ی شدیدی در وزارت جنگ برپا شد زیرا ناپلئون نقض دستور نموده و به وانده نرفته بود

 خود درمورد جبهه ی ایتالیا با وزیر جنگ بحث کرد . وزیر جنگ هم .
 

 طبعا ناپلئون مجددا درباره ی طرح های جنگ

 ، بازریس جبهه ی ایتالیا را به او واگذار کرد ویل اسیم از فرمانده ی عایلبرای آن که او را از پاریس دور کرده باشد 
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ن نبود . ناپلئون به جبهه ی ایتالیا عزیمت کرد . وقتر به آنجا رسید او را نپذیرفتند و به او گفتند که دخالتر به  در بیر



 ورت زرد و لباس ژنده به پاریسامور فرماندیه و افشان زیردست آنها نکند . سپس با ماالریای شدید و ص

ون راند . پس از این  بازگشت . وقتر به دیدن وزیر جنگ رفت ، وزیر با عصبانیت و خشونت تمام او را از اتاقش بیر

 موضوع ناپلئون تا مدیر نصف حقوق ماهیانه اش را دریافت یم کرد . ویل پس از آن او را بدون حقوق بازنشسته

 یم کرد اگر ساعت پدرش را به گرو یم گذارد فقطکردند . موقعیت وحشتنایک 
 

 داشت ..... نیم دانم چگونه زندگ

ن نماید . به هر حال توانست لویی برادرش را به ارتش ملحق نماید  اش را تامیر
 

 یم توانست مخارج سه روز زندگ

 در وزارت ج
ن
 نگ مشغول یم شد و نقشهزیرا قادر نبود مخارج او را بدهد . بعضن مواقع ناپلئون به کار های اضاق

 های نظایم یم کشید . این کار به چشم های او لطمه یم زد . شلوار پاره اش مایه ی ناراحتر و اضطراب او بود

 مسافرت ایتالیا لباس های ژنده و نخ نمای او را کامال فرسوده کرد ، خود او شخصا سغ یم کرد لباسش را رفو و

 هم پاشیده بود . طبعا درخواستر برای لباس به وزارت جنگ فرستاد ویل تحویل تعمییر نماید ویل تار و پود آن از 

 لباس به افش باز نشسته مقدور نبود در کمال ناامیدی و یاس به محیل رفت که هر کس یم خواست کارش انجام

ن زیبا رفت ل مادام تالییر ن  . شود به آنجا رو یم آورد . بله به الشومیر مین

 ما اکنون حکومتر به نام دیرکتورات Directorate لکت را پنج نفر دیرکتور اداره یمداریم . در حقیقت مم

 کنند . بهر حال به طوری که ژوزف یم گفت فقط یگ از پنج نفر قدرت کامل دارد و این شخص هم باراس

د . ( تصور یم کنم او ما  Barras ننداست . هر حادثه ای در مملکت ما رخ دهد باراس در راس همه قرار یم گیر

 زباله و خاشاک سواحل است که با طوفان ها ی شدید همیشه در سطح آب قرار گرفته اند . بایستر هم این طور باشد

 اما شاید مناسب نباشد که این طور درباره ی یگ از شان مملکت بنویسم . ) باراس وقتر متولد شد کنت بود ویل .

ن های متعصب از آب در آمد . پس از آن با کمک کنت بودن لطمه ای به او نزد زیرا در موقع  مناسب یگ از ژاکوبیر

ن و نماینده ی دیگری به نام فوشه موجبات سقوط روبسپیر را فراهم کرد و جمهوری فرانسه را از خطر انهدام به  تالییر

ن نجات داد . پس از آن در یگ از عمارات دولیت در قرص لوکزامورگ سکتن کرد و ا   کنون یگ ازوسیله ی خائنیر

ان اشخاص مهم و برجسته را یم پذیرند و چون باراس مجرد است از  پنج نفر رهیر و مدیر مملکت است . این رهیر

ن درخواست نموده که بعد از ظهر مهماندار او بوده و ازاشخاص برجسته ی جمهوری فرانسه پذیرایی   مادام تالییر

ن به ما گفت که د ن شامپاین مثل آب سبیل است و اتاقنماید. یگ از رفقای همکار اتییر  ر مهماین های مادام تالییر

اف را که به  پذیرایی او از نفع پرستان جنگ و سفته بازان مملو یم باشد . این سفته بازان منازل و قصور اعیان و اشر

ی یم خرند و به نوکیسه ها و تازه به دوران رسیده ها به به ن  ای گزاف یموسیله ی دولت مصادر شده به قیمت ناچیر

 . فروشند

ن را مال قات کرد دو نفر از زیباترین زنان این قرص یگ  در این قرص یم توان دوستان زیاد و متشخص مادام تالییر

ن دو بوهارنه است . مادام دو بوهارنه همیشه روبان باریک شجن به گردن خود ن و دیگری ژوزفیر  خود مادام تالییر



 یم بندد تا همه بدانند که با یگ 
 

 و نسبت مایه ی ششکستگ
 

ن بستگ  دارد . اکنون چنیر
 

ن بستگ  از قربانیان گیوتیر

ن بیوه ی ژنرال بوهارنه است که او را به وسیله  نیست بلکه برای شکایت و گله از روزهای گذشته یم باشد . ( ژوزفیر

ن اعدام کردند و در هر صورت سابقا کنتس بوده است  ) . ی گیوتیر

ن خندید و جواب دادروزی مادرم از رفیق ات ن سوال کرد که آیا در پاریس زن نجیب هم وجود دارد ؟ رفیق اتییر  : ییر
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 بله در پاریس زن نجیب دیده یم شود ویل قیمت آن خییل گران و کمیاب است و مادرم فورا به من گفت که از -

خانه یک گیالس آب برای او بیاورم ن  . آشی 

 کردناپلئون بعد از ظهر یگ از این رو 
ن
ن و بوهارنه درخواست مالقات نموده و خودش را معرق  . زها از مادام تالییر

ن فرماندیه عایل  این دو زن متفقا تصدیق کردند که وزیر جنگ کار بدی کرده که به ناپلئون یک شلوار و همچنیر

ند   ویل به او گفتند که باید ایتالیا را واگذار نکرده است . هر دوی آنها قول دادند که الاقل یک شلوار برای او بگیر

 نامش را تغییر بدهد . ناپلئون هم فورا نامه ای به ژوزف نوشت و گفت " تصمیم گرفته ام نامم را تغییر بدهم البته

 بزودی این تغییر نام صورت رسیم و قانوین به خود خواهد گرفت به شما هم پیشنهاد یم کنم که نام خود را تغییر 

 بدهید . در پاریس کیس نیم تواند نام بوناپارت Boonapart . پس نامم بناپارت استرا تلفظ نماید . از این 

خواهشمندم نامه ها ی مرا به این اسم بنویسید و تمام فامیل را از تصمیم من مطلع نمایید من تبعه ی فرانسه هستم 

 و

 " یم خواهم وقتر نامم در تاری    خ ثبت یم شود نامم فرانسوی باشد

 پارت بلکه بناپارت هنوز شلوارش پاره و دریده و ساعت مورویی پدرش در گرو است و با وجود اینمعذالک نه بونا

 همیشه فکر یم کند و معتقد است که شنوشت تاری    خ جهان را عوض خواهد کرد . طبعا ژوزف مقلد هم به زودی

 شغل رئیس یگ از انبارهای ت
 

ن هم که تازگ  دارکایر ارتش به او واگذار شدهنامش را تغییر داد و پس از او لوسییر

 . بود اسمش را عوض کرد

ن مقاالت سیایس هم کرده است . ژوزف گایه مانند فروشنده ی دوره گرد از طرف وع به نوشیر ن جدیدا شر  لوسییر

د ن یم گوید ژوزف دالیل خویر هم یم گیر ات های خویر یم بندد اتییر ن به دهات اطراف یم رود و البته کنیر  اتییر

 . ال او دوست ندارد دالل و فروشنده ی دوره گرد باشدویل بهرح

 دراین چند ماه اخیر ناپلئون خییل کم به من نامه نوشته ویل هفته ایی دوبار برای ژوزف کاغذ یم نویسد با وجودی

 که برایم نامه نیم نویسد یک تابلو برایش فرستاده ام زیرا باال فاصله پس از عزیمتش از پاریس به من نوشت و



 . رخواست تصویرم را نمود . این تابلو تاریک و محو است بعالوه دماغم در این عکس خییل برگشته و شباال استد

دازم ناچار این تصویر را پذیرفتم و برای او فرستادم  . چون مجبور بودم اجرت نقاش را قبال بی 

ی  ن ن چیر  از آن یاد آوری ننمود طبق معمول نامه اشناپلئون به خاطر این تابلو از من تشکر نکرد و در نامه ی خود نیر

وع یم کند و در آخر مرا به سینه اش یم فشارد ویل کلمه ای درباره ی ازدواجمان  را با کلمه ی " محبوبه ی من " شر

ی نیم گوید و کلمه ای به زبان نیم آورد که موید ن  نیم نویسد از این که در ماه آتیه شانزده ساله خواهم شد چیر

 یکدیگر باشد. اما او در نامه ها یی که برا ی ژوزف یم نویسد چندین صفحه درباره ی مد زن هایی که در تعلق ما به

ن مالقات کرده است سیاه یم کند . در یگ از نامه هایش به ژوزف نوشته بود  ": پذیرایی ها و مهماین های مادام تالییر

 ی
 

 ک مرد دارند " ناپلئون با شوق و عالقه ی زیاد از " زناناکنون دریافته ام که چگونه زنان تاثیر عمیفر در زندگ

 . فهمیده و زناین که دارای افکار برجسته هستند " دم زده است

ی    ح کنم که نامه ها ی ناپلئون به برادرش چگونه مایه ی رنج و عذاب من هستند  نیم توانم تشر
 

 . من به سادگ

ن مرتبهیک هفته قبل ژویل تصمیم گرفت در یگ از مسافرت ه کت کند و چون این اولیر  ای طویل تجاریر ژوزف شر

 . بود که یگ از اطفال مادرم برای مدت طوییل از او دور یم شد دائما اشک یم ریخت و گریه و یر تایر یم کرد

ن تصمیم گرفت مادرم را نزد برادرش دایی سمیس بفرستد . مادر هفت چمدان برای این سفر بست من او را تا  اتییر

 دایی سمیس از ماریس فقط چهارایست
 

 گاه عرابه مشایعت کردم و را ستر فراموش کردم بنویسم که محل زندگ
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ن را تا موقغ که او را به  ساعت راه است و مادرم پس از این مسافرت متوجه شد که سالمتیش به خطر افتاده و اتییر

د راحت نیم گذا ل تنهایگ از شهر هایی که دارای آب معدین است نیر ن ن جهت ناگهان من و ماری در مین  رد . به همیر

 . ماندیم

 یک روز بعد ازظهر که با ماری در خانه ی تابستاین نشسته بودیم تصمیم قطغ خود را گرفتم . گل های شخ و

 قشنگ باغ مدیر است تمام شده و ریخته اند ساقه و برگ بوته های گل شخ تغییر رنگ یافته و لطافت خود ر ا از

ن است و یم داندد ی بود که انسان عمیقا متفکر و اندوهگیر ن ن پاییر  ست داده اند . آن روز یگ از روزهای غم انگیر

ن دلیل نه تنها منظره اشیا بلکه افکار و تصورات من ی در طبیعت رو به مرگ و فنا یم رود و شاید به همیر ن  چیر

ن بود  . مخصوصا جنون آمیر

ن رها   ناگهان حوله ای که روی آن حرف بزرگ B : کردم و گفتم  را برودر دوزی یم کردم به زمیر

ن  -  است و خانواده ام هرگز اجازه ی چنیر
 

 من باید به پاریس بروم ..... یم دانم این عمل من جنون و دیوانگ



 . مسافریر را نیم دهند ویل من باید به پاریس بروم

 :د جواب دادماری که مشغول پوست کندن لوبیا بود بدون آنکه شش را بلند کن

 . خوب اگر باید به پاریس بروی برو -

ه شدم و گفتم ن حرکت یم کرد خیر  که روی لبه ی میر
 : بال اراده یک سوسک طالیی رنگ شگرداین

 . خییل ساده است بهرحال ما دونفر در این خانه تنها هستیم و من فردا با عرابه به پاریس یم روم -

ن انگشتانش  فشار داد . لوبیا با صدای خفیفن ترکید ویل سوسک بدون توجه به صدای ماری لوبیای درشتر را بیر

 . ترکیدن به حرکت خود ادامه داد

 : ماری گفت

 دارید ؟ -
ن
 پول به اندازه ی کاق

ن راه بیش از دو شب توقف -  باشد . تصور یم کنم اگر در مسافرخانه های بیر
ن
 بله شاید برای رفتنم به پاریس کاق

 باشدنکنم و دو شب دیگ
ن
 . ر را در اتاق شویس ارابه بگذرانم پول برای رفتنم کاق

ن مرتبه به من نگریست و گفت  : ماری شش را بلند کرد و برای اولیر

ه کرده باشید ؟ -  گمان یم کردم بیش از این مبلغ زیر لباس خواب خود در گنجه ذخیر

 : ش خود را حرکت دادم

ه ام را به یک -  . نفر قرض داده ام خیر مبلغ زیادی از ذخیر

 در پاریس شب را کجا یم گذرانید ؟ -

ن نگریسته و گفتم ن رسیده بود آن را برداشتم و درجهت مخالف گذارده و حرکت او را روی میر  : سوسک به انتهای میر

 دارد به ..... این طور نیست ؟ -
 

 در پاریس ؟ حقیقتا دراین خصوص فکری نکرده ام این موضوع بستگ

 نفر به مادام کالری قول داده اید که عرویس را تا وقتر که شما شانزده ساله نشده اید به تعویق شما هر دو  -

 بیاندازید . با وجود این یم خواهید به پاریس بروید ؟

ن نخواهد بود -  .ماری اکنون به پاریس نروم خییل دیر خواهد شد و اصوال ازدواجر در بیر

 داشتم به زبان راندم لوبیای ماری یگ پس از دیگری از پوست خارج یمبدون تفکر و تعمق آنچه را جرات تصور 

 : شد . ماری سوال کرد
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 اسم آن زن چیست ؟ -



 : شانه هایم را با القیدی باال انداخته جواب دادم

ن است سابقا - ن است و ممکن است آن دوم معشوقه ی باراس باشد اسمش ژوزفیر ن نیستم شاید مادام تالییر  مطمی 

 تس بوده ویل به طور قطع و صحیح اطالیع ندارم و .... ماری تو نباید فکر و اندیشه بد بکتن بعالوه مدیر مرا ندیدهکن

 ..... وقتر مجددا مرا ببیند

 بله کامال حق با شما است باید به پاریس بروید ی  یر شوهر من برای خدمت شبازی احضار شد و به پاریس رفت -

 پس از آنکه پشم متولد شد نامه ای به شوهرم نوشتم که وضع کودک ما بد است و چونو دیگر مراجعت نکرد . 

ل مادام کالری خدمت یم کنم . شوهرم حتر به این نامه هم جواب نداد ن  ندارم ناچار به عنوان دایه در مین
ن
 . پویل کاق

 . من باید به هر ترتیتر بود سغ یم کردم نزد او بروم

ن ماری ر  ن اوماجرای غم انگیر  ا یم دانستم این داستان را غالبا برایم گفته است . من تقریبا با داستان عشق حزن انگیر

 بزرگ شده ام و با شگذشت یر وفایی ی  یر مانند یک آهنگ قدییم سوزناک و تاثرآور مانوس هستم . سوسک

ن رسید و با ناامیدی در کوشش و تالش بود شاید تصور یم    کرد که به انتها و آخر دنیاطالیی مجددا به انتهای میر

 : رسیده است پس از کیم تفکر به ماری جواب دادم

 نیم توانستید نزد شوهرتان بروید او خییل از شما دور بود ؟ -

 . شما به پاریس خواهید رفت چند شب اول را نزد خواهرم بگذرانید پس از آن تصمیم خواهید گرفت -

 : از جای خود برخاسته گفتم

وم تا ساعت حرکت ارابه ی فردا را تحقیق کنمتا ببینم  -  . ، به شهر میر

ن برداشته و روی چمن گذاردم  . سوسک طالیی را از روی میر

 . شب چمدانم را بستم و چون تمام فامیل به مسافرت رفته بودند فقط یک چمدان کهنه و از هم گسیخته پیدا کردم

 را که ب
 

ین لباسم همان لباس ابریشیم آیر رنگ  رای عرویس ژویل تهیه کرده بودم، در چمدان گذاردم و با خودبهیر

ن یم روم خواهم پوشید ل مادام تالییر ن  " . گفتم " یکباردیگر این لباس را وقتر برای دیدن او به مین

ین رویای بسیار  روز بعد همراه ماری به ایستگاه ارابه رفتم از خیابانهای شهر عبور کردم در این حال در رویای شیر

 و رویایی که انسان تصور یم کند هر عمیل انجام یم دهد صحیح و منطفر است غوطه ور بودم . دردوس
 ت داشتتن

 : آخرین لحظه که یم خواستم سوار ارابه شوم ماری یک مدال بزرگ طال به من داد و زیر لب گفت

 م یم فرستم این مدال راپویل ندارم که به شما بدهم . حقوق ماهیانه ی خود را برای پرستاری و مخارج پش  -

ن آن آسان ید طالی خالص است . روزی که شما را از شیر گرفتم مادام کالری این مدال را به من داد . فروخیر  بگیر

 ..... است اوژین 

 : با نگراین پرسیدم



 بفروشم ؟ چرا ؟ -

 . تا برای مراجعت پول داشته بایسر  -

ن این حرف باعجله برگشت یم خواس  ت عزیمت ارابه را نبیند برای مدت یک روز ، دو ، سه ، چهارماری پس از گفیر

ن یم افتادم . برای مدت سه ساعت ارابه مرا  روز در ارابه مسافر بری در جاده پر گرد و خاک پایان ناپذیر باال و پاییر

زین که سمت راستم نشسته بود یم افتادم و یا با شکم مرد چا  پیر
 ق و قطوریتکان یم داد یا روی شانه استخواین
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وع یم شد و من ن صحنه شر  تصادف یم کردم . پس از سه ساعت اسبهای ارابه را عوض یم کردند و مجددا همیر

 دائما تصور یم کردم که در مقابل او ایستاده و یم گویم : " ناپلئون من نزد تو آمده ام چون یم دانستم پول برای

 " . به یکدیگر تعلق داریم مراجعت به ماریس نداری آمدم نزد تو بمانم ما 

خانه خواهر ماری به نظرم یم رسید ن  . آیا از دیدار من خوشحال خواهد شد ؟ سایه های عجیب و غیر عادی در آشی 

 نیم توانستم این سایه ها را تشخیص دهم زیرا این گونه محل ها را در روشنایی روز ندیده ام . البته ناپلئون از دیدن

 خواهد کرد سپسمن خوشحال یم شود و مر 
ن
ن بازوان خود گرفته و به دوستان مشهور و بزرگ خود معرق  ا در بیر

 آنها را ترک نموده و با هم تنها خواهیم بود . البته در خیابان قدم یم زنیم زیرا پویل ندارم که به کافه برویم . شاید

 . ته و رضایت او را برای ازدواج جلب نمایمرفقایی داشته باشد که من بتوانم نزد آنها بمانم تا نامه ای به مادرم نوش

 ..... آن وقت عرویس کرده و

 صدای قدم زن و شوهر مهماندار من از خارج به گوش رسید . امیدوارم الاقل نیمکت راحتر داشته باشند که بتوانم

 . روی آن دراز بکشم ..... فردا ...... خدای مهربان ....... فردا چه دوست داشتتن و زیبا است

 فصل هفتم

 پاریس ، بیست و چهارساعت بعد . نه ، نه ، یا بهیر بگویم ، یک عمر بعد

******************** 

ون نرفته ام  خانه مادام کالپن نشسته ام . شاید حقیقتا به اینجا نیامده ام و شاید اصوال بیر ن شب است و من باز در آشی 

، 

 شاید درخواب هستم و بزودی چشم از خواب خواهم گشود . ویلشاید امروز را در کابوس وحشتنایک گذرانیده ام . 

دند ؟ آب رودخانه ی سن خییل به من نزدیک بود  چرا امواج سیاه و عمیق رودخانه ی سن مرا در خود فرو نیر

 نورچراغ های پاریس در امواج رودخانه یم رقصیدند و مرا نزد خود یم طلبیدند . من روی سنگ های شد لبه ی پل



 ه بودم شاید راستر مرده بودم و امواج رودخانه مرا همه جا با خود یم برد جسدم روی آب های شد و سیاهخم شد

ن شکسته و فرسوده ی حس نیم کردم راستر باید مرده باشم . ویل در کنار میر ن  یم غلطید و غوطه یم خورد و چیر

خانه نشسته و افکارم در فضا جوالن یم کند . آنچه را که شنیده  ن  ام باز در گوشم منعکس است . قطرات درشتآشی 

ل ن  باران به شدت به پنجره یم خورد و آهنگ ناهنجاری به وجود یم آورد . تمام روز باران یم بارید . وقتر به مین

اهن حریر آیر را پوشیدم ویل ن یم رفتم زیر باران کامال خیس شدم . قشنگ ترین لباسم همان پیر  مادام تالییر

 تویلری و کوچه ی انوره یم گذشتم دریافتم که لباسم برای پاریس مناسب نیست و کامال دمدههنگایم که از باغ 

 است . خانمها در پاریس لبایس شبیه به لباس مردان در بر یم کنند لباس آنها تنگ است به جای کمربند روبان

ن فرا رسیده و هوا ش  اهن یم بندند و چون فصل پاییر  د است شال ابریشیم شفافابریشیم دور کمر خود روی پیر

ن های تنگ من که با تور ابریشیم آرایش شده کامال مسخره است . دیگر  روی شانه های خود یم اندازند . آستیر

 هستم . پیدا کردن الشومیر 
ان دهایر منده بودم زیرا مانند دخیر ن دار ین پوشد راستر نگران و شر  کیس لباس آستیر

ی و اشتیاق ، چندان اشکایل نداشت زیرا مادام کال   در کوچه» ویو « پن آدرس صحیح به من داده بود و با وجود یر صیر

ین مغازه های پاله رویال به تماشا پرداختم و باوجود این پس از نیم ساعت به مقصد رسیدم  . مدتها در پشت وییر

 اشد . به سبک خانهوضع خارجر خانه چندان جالب توجه نیست و حتر از ویالی ما در ماریس چندان بزرگیر نیم ب
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ه یم کند . اگرچه هنوز  های دهقاین ساخته شده ، ویل پرده های حریر و قیمتر آن از پشت پنجره ها چشم را خیر

ن در انتظار ناپلئون باشم تا وقتر او یم آید از دیدار  زود بود ویل یم خواستم در یگ از اتاق های پذیرایی مادام تالییر

ین محل برایمن متعجب و خوشحال شو  ن یم آید ، آنجا را بهیر ل مادام تالییر ن  د چون یم دانستم او هر روز به مین

ن به روی همه باز است و هر  مالقات و دیدارش تشخیص دادم . او به برادرش نوشته بود که درب خانه ی مادام تالییر

 . کیس یم تواند به انجا برود

ل جمع شده و  ن ی درمقابل درب ورودی مین ل یم شدند ،جمعیت کثیر ن  با تنقید و تمسخر به مهمان هایی که وارد مین

ه را فشار  نگاه یم کردند . بدون آنکه به چپ یا راست خود نگاه کنم مستقیما به طرف درب ورودی رفتم . دستگیر

 باناندادم . در باز شد ، دربان پشت در ایستاده بود ، لباس شخ دربر و عصای بلند نقره ایی به دست گرفته و به در 

ن دربان را هم دارند اف قبل از انقالب شباهت کامل داشت . نیم دانستم که بزرگان جمهوری اجازه داشیر  . اشر

ن سابقا دربان بود است . دربان مغرور و متکیر شاپایم را به دقت نگریست و با لحن بزرگوارانه ای  راستر خود تالییر

 : پرسید



 همشهری چه یم خواهید ؟ -

 . خل شومیم خواهم دا -

 البته یم دانم ویل دعوت نامه دارید؟ -

 : شم را حرکت دادم و گفتم

ل شود - ن  . گمان یم کردم ، خوب ، گمان یم کردم همه کس یم تواند وارد این مین

 : دربان با دقت و خشونت نگاهم کرد و جواب داد

 . تزن هایی مثل شما باید به کوچه انوره و رویال بروند اینجا جای شما نیس -

 : با خشونت و غضب فریاد زدم

 چه ؟ چه گفتید ؟ منظور شما چیست ؟-

منده بودم که کلمات با زحمت از دهانم خارج یم شدند  . با زحمت صحبت یم کردم و آنقدرعصباین و شر

 . من با ید داخل شوم . باید شخض را در اینجا مالقات نمایم -

ون رانده   : و گفتدربان فقط در را باز کرد و مرا بیر

ن امر کرده است هیچ خانیم تنها اجازه ی ورود ندارد و باید مردی همراه او باشد -  . مادام تالییر

 : سپس با تحقیر نگاهم کرد و گفت

ن هستید؟ -  شاید شما یگ از دوستان نزدیک تالییر

ون کرد و در را به شدت بست  . و با خشونت مرا بیر

 ایستاده بودند پیوستم . در دائما باز و بسته یم شد . چند نفر زن در جلوممن هم به جمعیت کنجکاوی که در خیابان 

ی که شخاب تند و زننده ای به گونه هایش مالیده بود ن را ببینم . دخیر  ایستادند و نتوانستم مهمانان مادام تالییر

 : چشمگ به من زده و گفت

 ت به آنجا یم رفتیم ویل یگ از روزنامه هایمقررات جدیدی وضع کرده اند . یک ماه قبل همه ما بدون زحم -

ن مانند فاحشه خانه هاست ل مادام تالییر ن  . خارجر مقاله ای منتشر کرد و نوشت که مین
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ن دندان های او در پشت لب های قرمزش ظاهر شد و سپس با نگاه ترحم و دلسوزی  دخیر خنده ای کرد و شکاف بیر

اهن آیر من نگریست و به صحبت   : خود ادامه دادبه پیر

 شما تازه به پاریس آمده اید ؟ -



 : دخیر دیگری که در کنارم ایستاده بود با صدای لرزاین گفت

 تا دو سال پیش این باراس شتر بیست و پنج فرانک به لوسیل یم داد ویل اکنون یم تواند و قدرت دارد از بیوه ی -

 .بوهارنه پذیرایی کند

 : ر شده و ادامه دادکف سفید و کوچگ کنار لبش ظاه

 ها با آن -
 

 پیر سگ ! پریروز بود که روزایل با اووراد رفیق متمولش به این خانه رفت یم گفت بیوه ی بوهارنه تازگ

 . افش جواین که دست زن هارا یم فشارد و به چشمان آنها نگاه یم کند ش و سودایی دارد

 : داددخیر دیگری که یک خال سیاه روی گونه اش بود جواب 

ی را تحمل کند ؟- ن ن چیر  تعجب یم کنم چطور باراس یم تواند چنیر

ن یم گوید که هم خوابه ی افشان شود ؟ این که باراس یم خواهد با نظامیان -  باراس ؟ چرا باراس به ژوزفیر

 ماید بعالوهمناسبات حسنه داشته باشد و خدا یم داند چه موقع با این افشان احتیاج پیدا کند و از آنها استفاده ن

ن که همیشه آن شنل سفید ابریشیم را به دوش ن سیر شده و مثل مرگ از او متنفر است . ژوزفیر  باراس از ژوزفیر

زین است که مادر بچه های بزرگ است  . دارد فقط پیر

 : مرد جواین صحبت او را قطع کرد و گفت

 . باراس امروز در مجلس میل صحبت کرد بچه هایش دوازده و چهارده ساله هستند آن قدربزرگ نیستند بعالوه -

 : آن دو دخیر به طرف جوان متوجه شده و گفتند

ی نگویید - ن ن چیر  . همشهری چنیر

 : ویل آن جوان به طرف من خم شده و گفت

ن زین است که در مجلس میل صحبت -  شما از والیت آمده اید همشهری ؟ ویل حتما آن ترز زیبا را دیده اید . اولیر

ان بحث کرد . همشهری آیا شما به این مسائل عالقه مندید ؟کرد امروز   دخیر
 

 درباره اصالح تبلیغات فرهنگ

ی با لب های قرمز و ماتیک مالیده با نگاه اب و پنیر یم داد از کنار او دور شدم . دخیر  دهانش به شدت بوی شر

 : گریم جوان مست را نگریست و گفت

 . مباران یم بارد بهیر است به کافه بروی-

 : آن جوان مست به من گفت

 . همشهری باران یم بارد -

 بله باران یم بارید و لباس آیر من خیس شده بود و از شما یم لرزیدم . آن جوان بازویم را در دست گرفت در آن

ل ایست ن  ادلحظه متوجه شدم که دیگر قادر به تحمل این همه افتضاح نیستم . یک درشکه کرایه ای دیگر در مقابل مین

 ، بازویم را به پهلوی مردم فشار دادم و دیوانه وار راهم را به طرف درشکه باز کرده و با افشی که از درشکه پیاده



 . شده بود تصادف نمودم
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 این افش چنان بلند باال بود که برای نگاه کردن به او شم را بلند کردم . ویل آن قدر کاله سه گوشش را روی

 ه بود که فقط توانستم بیتن عظیم و درشت و کشیده او را ببینم . وقتر با عجله خود را به روی اوپیشاین فشار داد

 : انداختم خود را کیم عقب کشید . در این موقع گفتم

 . معذرت یم طلبم همشهری ، معذرت یم خواهم ، ویل میل دارم به شما تعلق داشته باشم -

 : آن مرد عظیم الجثه با وحشت پرسید

 ه یم خواهید ؟چ -

 بله ..... فقط برای چند لحظه یم خواهم به شما تعلق داشته باشم یم بینید که خانم ها بدون اسکورت اجازه ندارند-

ن بروند .... من باید داخل شوم ..... باید به این خانه بروم و اسکورت هم ندارم ل مادام تالییر ن  . به مین

 از من خوشش نیامده ویل ناگهان تصمیم گرفت و بازویش را درآن افش شاپای مرا نگریست متوجه شدم که 

 : اختیار من گذارد و گفت

 . بیایید همشهری -

 دربان ششا فورا مرا شناخت با خشونت به من نگریست و در مقابل آن مرد عظیم تا کمر خم شد و پالتو او را

 موهایم را از صورت و پیشاین کنار زدم و گرفت . من به طرف آینه بزرگ ششا رفته و رشته های خیس و مرطوب

ون آوردم آن مرد عظیم با یر   متوجه شدم که دماغم یم درخشد . در همان موقغ که پودر خود را از کیفم بیر

 گفت
 

 : حوصلگ

 خوب همشهری حاضن هستید ؟ -

 طالیی به تن داشت . 
 وقتر مجددا او را بالفاصله به طرف او برگشتم لباس بسیار زیبای خوش دوختر با شدویسر

ده شده و نارایصن به نظر یم رسید . ظاهرا از  نگاه کردم دیدم که دهان تنگ او در زیر دماغ بزرگش به شدت فشر

ان شگردان و هرزه ی خیاباین هستم ،  همرایه با من کسل بود ، دریافتم که تصور نموده است من هم یگ از دخیر

 : ازخجالت عرق کرده بودم آهسته گفتم

 . معذرت یم خواهم . نیم دانستم چه باید بکنم -

 : با خشونت بازویش را به من تقدیم کرده و با تندی گفت

 وارد سالن پذیرایی شدیم باید رفتار شما مناسب باشد و شافکنده ام نکنید -
 . وقتر



 یافتیم . مستخدمیک دربان دیگر درب سفیدی را گشود و ما خود را در سالن وسیغ که جمعیت زیادی در آن بود 

 دیگری به طرف ما آمد و با حالت استفهام به ما نگریست . آن مرد عظیم الجثه به تندی با طرف من برگشت و گفت

: 

 اسم شما ؟ -

 : به شعت برق فکر کردم که نباید کیس متوجه حضور من دراینجا باشد . آهسته گفتم

 . نامم دزیره است -

 : اسکورت من به عجله پرسید

 یه ی نام شما .... نام فامیل شما چیست ؟بق -

 : ش خود را با ناامیدی حرکت داده و گفتم

 . استدعا یم کنم ..... نام دیگری ندارم -
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ن موقع به مستخدم دستور داده شد  : در همیر

Geueral Jean-Batiste - حضور همشهری دزیره و همشهری ژنرال ژان باتیست برنادوت 

 adotte . را اعالم نماید

 : مستخدم با صدای بلند گفت

 . همشهری دزیره و همشهری ژنرال ژان باتیست برنادوت -

 اشخایص که نزدیک ما ایستاده بودند به طرف ما برگشتند . یک زن سیاه مویی که لباس زرد ابریشیم به تن داشت

 هر دو دست ژنرال عظیم و بلند قد رامدعوین را ترک نموده و به طرف ما خرامید . با هزاران ناز و عشوه درحایل که 

 :در دست گرفته بود گفت

 به به ، چه عجب ، راستر حضور شما همشهری ژنرال مایه ی نهایت خشنودی است . سپس چشمان درشت و -

 سیاهش به طرف من متوجه شد در یک لحظه با نگایه مملو از تنقید و تمسخر مرا نگریست و برای مدت کمیر از

 . به کفش ها ی کثیف و بد شکل من ثابت گردید . ژنرال روی دستهای او خم شد و آن را بوسید یک لحظه نگاهش

، دست او را نبوسید بلکه مچ سفید و قشنگ دستش را بوسه زده و گفت  : خیر

ن شما بسیار مهربان و دوست داشتتن هستید تازه از جبهه مراجعت کرده ام و طبق معمول هر شباز -  مادام تالییر

ن و مجلل ترز پناه بیاوردناچ ی که از جبهه به مرخض بیاید باید به محفل سحر انگیر ن  .یر



 مشغول تملق گویی است و همدیم هم در پاریس یافته است -
ن  . طبق معمول شباز ناچیر

 چشمان سیاهش به مطالعه شاپای من پرداخت . سغ کردم حرکتر شبیه به تعظیم نموده باشم پس از آن نگاهش

ن من و ژنرال ایستاد و گفترا از م  : ن برگرفت و با مالیمت بیر

ن تنها مانده -  بیایید ژان باتیست باید با باراس مالقات کنید . باراس با آن ژرمن دو استانل وحشتناک در اتاق سیر

 دخیر  است . یم دانید منظورم کیست ؟» نکر « پیر را یم گویم همان که دائما داستان یم نویسد . باید رهیر را از 

 .... چنگ او خالص کنیم . خییل بجا خواهد بود اگر شما

 سپس پشت خود را به من کردند و رفتند. آنگاه پارچه ابریشیم زرد شبیه به چادر را دیدم که از پشت کامال لخت

ن آویخته بود  . مادام تالییر

ه   ن من و آنها قرار گرفتند و من خودم را در سالن بزرگ و خیر ن تنها یافتممهمانان دیگر بیر  . کننده مادام تالییر

 خود را در پناه پنجره ای که به این سالن بزرگ و عظیم باز یم شد کامال مخفن کردم و هر چه به اطراف نگریستم

 لباس
 

 و ژندگ
 

 اونیفورم زیادی در سالن پذیرایی دیدم که هیچ کدام به فرسودگ
 اثری از ناپلئون ندیدم . راستر

 . نامزد من نبود

دم و مخفن شدم . نه تنها لباسم بسیار بد بلکه کفشهایم هرچه  بیشیر آنجا ایستادم بیشیر خود را به کنار پنجره فشر

 زننده و مسخره بودند . خانم های پارییس واقعا کفش نیم پوشند فقط تخت نازگ با پاشنه ی بسیار کوتاه به پا دارند

 نه متصل شده و میخ های پاشنه به رنگ طالیی یا نقره ای رنگاین تخت کفش ها ، با بند های نازک طالیی به پاش .

 شده قوزک پای خانم ها به طور کیل دیده یم شود . در یگ از اتاق های مجاور شخض ویولن یم نواخت

وب و اغذیه های لذیذ در سالن گردش یم کردند و از مدعوین ن با لباس قرمز و سیتن های بزرگ مشر  مستخدمیر

 . دند. جرعه ای شامپاین نوشیدم ویل از آن خوشم نیامد زیرا بسیار تهییج و تحریک شده بودمپذیرایی یم نمو 
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 دو نفر مرد به طرف من آمده در کنار پنجره پهلوی من ایستادند و بدون آنکه متوجه من باشند با یکدیگر مشغول

ن ارزش قیم  و اجناس را ندارند و اغتشاشصحبت شدند. یم گفتند مردم پاریس بیش از این تحمل باالرفیر
 

 ت زندگ

 و یر حایل در ضمن استعمال انفیه گفت
از است . یگ از آنها با سستر  : مردم غیر قابل احیر

 این اغتشاش و انقالب را به گلوله یم بستم -
 

 . فوشه عزیز اگر من به جای باراس بودم در نهایت سادگ

 : دیگری جواب داد

ن و فرونشاندن انقالب باشد جستجو نمایدویل اول باید شخض که مای -  .ل به کشیر



ن مدعوین دیده است ویل  آن دیگری پس از دو عطسه متوایل گفت که امروز بعد از ظهر ژنرال برنادوت را در بیر

 : مردی که نام او فوشه بود ش خود را حرکت داد و گفت

ن کاری نخواهد کرد -  چنیر
 

 . آن مرد را یم گویید ؟ هرگز در زندگ

 : پس از لحظه ای سکوت مجددا گفت

ن است چسیت ؟ -  اما نظر شما درباره ی آن بینوای کوتاه قد که دائما دنبال ژوزفیر

ن موقع یک نفر در سالن دست های خود را به یکدیگر کوبید  . در همیر

ن زمزمه ی جمعیت به گوش رسید ن در بیر ن و لرزان مادام تالییر  . صدای تیر

یف بیاورند یک خیر خوش برای دوستان خود دارمخواهش یم کنم همه به سا - ن تشر  . لن پذیرایی سیر

ن آنها چه یم گذرد  با سایرین با اتاق پذیرایی رفتم ویل جمعیت آن قدر زیاد بود که نتوانستم ببینم در بیر
ن  . من نیر

ن شده  ن راه راه تزییر  است . گیالس ها یفقط دیدم که در و دیوار سالن با پرده ها و پارچه ها ی حریر سفید و سیر

ن مدعوین تقسیم یم شد . من هم یگ برداشتم و سپس همه میهمانان در جای خود ایستادند و برای  شامپاین در بیر

ن از کنار من گذشت و به خویر و وضوح دیدم که در زیر آن پارچه نازک و زرد  مهماندار راه باز کردیم . ترز تالییر

ی نپوشیده و نوک قرمز سینه ها ن  ی او کامال دیده یم شد .و راستر بسیار زننده بود او بازوی مردی را کهرنگ چیر

 لباس بسیار مجلل زردوزی به تن داشت گرفته بود آن مرد عینک به چشم داشت و با غرور و تکیر فراوان حرکت

 : یم کرد . یک نفر آهسته گفت

 . باراس پیر عزیز رفته رفته چاق و فربه یم شود -

ان پنجگانه فرانسه از کنارم یم گذردآنگاه متوجه شدم ک  . ه یگ از رهیر

 : ترز با صدای بلند گفت

 . همه دور کاناپه جمع شویم -

 !!!! همه در کمال اطاعت دور کاناپه حلقه زدیم در آنجا او را دیدم

 ا بپا داشتاو در آنجا روی کاناپه با زین که لباس سفید دربر داشت نشسته بود همان چکمه ها ی کهنه ی فرسوده ر 

ی پوشیده بود . درجه و عالمت نداشت . صورت ن  ویل شلوار او با دقت و ظرافت اتو شده و به عالوه لباس نو و تمیر

ه خود را از دست داده و سفیدی آن حایک از عدم سالمتر او بود . راست و خشک روی  الغر و کوچکش رنگ تیر

ن نگاه یم کرد . گ ه به ترز تالییر  او را نجات دهد . خانیم کهدیوان نشسته و خیر
 

 ویی انتظار داشت که این زن زندگ

 در کنارش بود به عقب و روی دست هایش تکیه کرده و ش کوچک خود را با موهای مجعد قشنگ با تکیر به عقب

 نگه داشته بود . چشمان او نیمه باز و پلک های باالی چشمانش با رنگ سفید نقره آرایش شده و درنتیجه چشمانش

 رشت تر و مخمور تر جلوه یم کرد . روبان باریک قرمزی که به گردن بسته بود رنگ سفید صورتش را سفید ترد
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ن بود . لبان بسته او لبخند تمسخر و تحقیر داشت . همه  نشان یم داد . یم دانستم او کیست او بیوه بوهارنه ، ژوزفیر

ن انداخت سمت نگاه مخمور او را تعقیب کردیم به باراس لبخند  ن در سالن طنیر  : یم زد . صدای تالییر

 همه شامپاین دارند ؟ -

 خانم ظریف سفید پوش دستش را دراز کرد . یک نفر به او دو گیالس داد. یگ از آن گیالس هارا به ناپلئون داده و

 : گفت

 . ژنرال گیالس شما است -

 . و دلسوزی بوداکنون ناپلئون یم خندید و خنده او حایک از محبت و کیم ترحم 

 نصیبم شده که موضویع را به اطالع دوستان برسانم این موضوع -
 

 همشهریان ، خانم ها ، آقایان ، افتخار بزرگ

ن عزیز ما است  . مربوط به ژوزفیر

ن بلند صحبت یم کند صدایش یم لرزد . چقدر از این منظره خوشحال و رایصن بود ! نیم دانم ؟  وقتر ترز تالییر

ن کن  ار کاناپه ایستاده و گیالس خود را باال گرفته بود . ناپلئون بپا ایستاده و مغشوش و مضطرب به نظر یمترزتالییر

ن مجددا ش کوچک و بچه گانه ی خود را به عقب خم کرد آرایش پلک های چشم او کامال جلب نظر  رسید . ژوزفیر

 . یم نمود

ن به صحبت خود ادامه داد  : ترز تالییر

ن عزیز ما ت -  مقدس زناشویی شودژوزفیر
 

 . صمیم گرفته است مجددا وارد زندگ

ن بدون توجه با روبان قرمز گردنش بازی ن به گوش یم رسید . ژوزفیر  صدای خنده های مخفیانه و شاید تحقیر آمیر

 .یم کرد

 : ترز مجددا گفت

 . زناشویی مقدس -

 س نگاه کرد . باراس ش خود را حرکتترز برای آنکه قدرت و استحکایم به کلمات خود بدهد ساکت شد و به بارا

وع به صحبت کرد  . داد . ترز شر

ن نامزد همشهری ژنرال بناپارت شده است -  . ژوزفیر

 » نه خیر  !!!!!«

 همان طوری که سایرین به طور وضوح این فریاد را شنیدند من هم آن را شنیدم . این فریاد وحشتناک هوای سالن را



 کوت مرگباری همه را فرا گرفت . در یک لحظه متوجه شدم که من فریاد کشیده وشکافت و در فضا معلق ماند و س

 گفته ام» نه خیر  «

ن با وحشت به کناری رفت . از بوی عرق بدنش ناراحت بودم  در آن لحظه در مقابل دیوان ایستاده بودم . ترز تالییر

ه مرا ن ه خیر همتوجه شدم که آن زن دیگر که لباس سفید به تن داشت خیر  گاه یم کند ویل من خودم به ناپلئون خیر

یان کوچگ روی شقیقه ی راستش مانند  شده بودم . چشمانش مانند شیشه یم درخشید نگاه او ثابت و زننده بود شر

 چکش کوچگ یم کوبید. برای مدیر که شاید کمیر از یک لحظه ویل در حقیقت مانند ابدیت طوالین و پایان ناپذیر

ن های ریز وبود در مقابل هم   ایستادیم . سپس به آن زن سفید پوش نگاه کردم پلک چشمانش یم درخشید و چیر

ه آرایش کرده بود . چقدر از او نفرت داشتم  ! کوچگ کنار چشمانش دیده یم شد و لبانش را به رنگ قرمز تیر

 . وانه وار فریادی کشیدگیالس شامپاین خود را جلو پایش پرتاب کردم شامپاین روی لباس او پاشیده شد و او دی
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ن مدعوین وحشت زده که خود را به عقب یم کشیدند و از ن و سالن سفید از بیر  نیم دانم چگونه از اتاق پذیرایی سیر

 میان مستخدمیتن که یم خواستند مرا گرفته و نگه دارند گذشته و به ششا رسیدم . فقط یم دانم که ناگهان خود را

 . اران شدید یافتم . در وسط خیابان و در زیر باران شدید یم دویدم و باز هم یم دویدمدر سکوت و تاریگ و ب

 ردیف خانه ها را پشت ش گذارده و یم دویدم . سپس به خیابان دیگری پیچیدم قلبم به شدت یم تپید راه خود را

ن افتادم و مجددابه آنجایی که مقصدم بود یافته بودم . در روی اسکله رودخانه سن یم دویدم یک با  ر به زمیر

 برخاستم و دویدم و باالخره به روی پل رودخانه سن رسیدم ، رودخانه ی سن !! با خود اندیشیدم که هم اکنون همه

ن پایان یم پذیرد آهسته روی پل راه یم رفتم به نرده ی پل تکیه دادم . انعکاس چراغ های پاریس در آب  چیر

ن یم رفتند راستر چه زیبا بودند . روی نرده ی پل خم شدم اکنون انعکاس نوررودخانه یم لرزیدند و باال و پای  یر

 چراغ هارا بهیر و واضح تر یم بینم . حس کردم که بیش از تمام مواقع در زندگیم تنها و یر کس هستم . قیافه ی

 . امشب ناپلئون قطعا محزون مادرم و ژویل از نظرم گذشت . یم دانم وقتر از ماجرا آگاه شوند مرا خواهند بخشید 

 سیر شده
 

 مراسم نامزدی خود را به مادر و برادرش خواهد نوشت . این فکر آن قدر مرا رنج یم داد که از زندگ

 . بودم . دست هایم را روی لبه ی نرده گذاردم و خود را باال کشیدم

ن شانه هایم را گرفت و مرا عقب ک ن لحظه یک نفر با انگشتان قوی و آهنیر  شید . سغ کردم این دستدر همیر

 : ناشناس را به عقب بزنم با نا امیدی فریاد کردم

 . دست از شم بردار ، رهایم کن ، بگذار بروم -



 ویل او بازوهای مرا محکم گرفت و از نرده ی پل عقب کشید . برای دفاع خود با لگد محکم به پای او زدم ویل با

ن کشیده شده بودم . آنقدر تاریک بود که نتوانستم ببینم این مردوجود تمام کوشش و فعالیتم از نرده پل به   پاییر

بتر به روح و قلبم وارد  کیست فقط صدای گریه ی خود را که در یاس و ناامیدی اشک یم ریختم شنیدم چنان ضن

 : شده بود که از جنس مرد متنفر بودم . از صدای این جنس خشن و یر قلب نفرت داشتم صدایی آهسته گفت

 نکنید . درشکه ی من اینجاست -
 

 . آرام باشید. دیوانگ

 درشکه ای روی پل ایستاده بود . با قدرت تمام کوشش یم کردم تا خود را خالص نمایم ویل آن مرد غریبه از من

 : قوی تر بود و مرا به داخل درشکه انداخت سپس کنارم نشست و به درشکه ج  گفت

 . د فقط حرکت کنید و برویدحرکت کنید مهم نیست به کجا یم روی-

 خود را از پهلوی آن غریبه به کناری کشیدم و در انتهای درشکه قرار گرفتم . دندان هایم از شدت یاس و شما به

 هم یم خورد . و جوی باریگ از آب باران از موهایم به صورتم شازیر شده بود . یک دست گرم و قوی دست مرا

 : در دست گرفت با گریه گفتم

ون . رهایم کنید -  . بگذارید بروم بیر

ن موقع دست او را محکم در دستهایم گرفتم زیرا واقعا بیچاره بودم . صدایی از گوشه ی تاریک درشکه  ویل در همیر

 : گفت

 خود شما از من خواهش کردید که اسکورت شما باشم . فراموش کردید مادموازل دزیره ؟ -

 : دست او را پس زده و جواب دادم

 . یل حاال میل دارم تنها باشمو -
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ن اسکورت شما باشم و اکنون با هم هستیم و - ل مادام تالییر ن  اوه .... خیر ..... شما از من درخواست کردید که در مین

لتان خواهم رسانید ن  . شما را به مین

ن از خاطرم گذشت . فریادی کشیدم و گفتم  : صدای او مالیم و جذاب بود . ناگهان همه چیر

 شما ژنرال .... آن ژنرال برنادوت هستید ؟ مرا تنها بگذارید من تاب تحمل ژنرال ها را ندارم . ژنرال ها فاقد قلب -

 . و روح هستند

 . به صدای بلند خندید سپس صدای خش خش لباس شنیدم و پس از آن یک پالتو روی دوشم حس کردم

 : برنادوت با خنده گفت



 . یستند ژنرال داریم تا ژنرالویل همه ی ژنرال ها یکسان ن -

 پالتوی شما کامال خیس و خراب خواهد شد زیرا اوال در زیر باران خیس شده ام و ثانیا قادر نیستم از گریه -

 . خودداری کنم پالتو شما خراب یم شود

 . چندان مهم نیست پالتو را دور خودتان بپیچید-

 ر یک شب باراین دیگر به دوش کشیده بودم . آن شب ناپلئونخاطره ای از مغزم گذشت . پالتو ژنرال دیگری را د

 مرا تنگ در آغوش داشت .... درشکه به راه خود ادامه داد .... درشکه ج  یک مرتبه متوقف شد . سوایل کرد ویل

 : آن افش ناشناس و غریبه جواب داد

 . خیر فقط بروید اهمیتر ندارد به کجا یم روید فقط بروید-

 : رفتیم باز رفتیم و من در میان آن پالتوی ناشناس گریستم و گریستم و پس از مدیر گفتم با این ترتیب

 . چه تصادف عجیتر است که شما از روی پل عبور یم کردید -

ن بردم وقتر  - ل مادام تالییر ن  حضور من برحسب تصادف نبود . من مسئول شما بودم . زیرا من بودم که شما را به مین

 س اتاق پذیرایی را ترک کردید دنبال شما آمدم ویل آن قدر به شعت یم دویدید که ترجیح دادمشما با عجله و یا

 . شما را با درشکه تعقیب کنم بعالوه یم خواستم تا آنجا که ممکن است تنها باشید

 : سوال کردم

 ویل چرا حاال لطف ندارید و مرا تنها نیم گذارید ؟ -

 . زیرا غیر ممکن است -

 مانند جسد یر روج بودم و بهآهسته و مال 
 

 یم صحبت یم کرد دست خود را روی شانه ام گذارد . از شدت خستگ

ی ن ی اهمیت نیم دادم . ناراحت و کسل و افشده بودم و یم خواستم بدون توقف بروم و هرگز متوقف نشوم چیر ن  چیر

ن نبینم و صدایی نشنوم شم را روی شانه اش گذاردم او مرا کیم به طرف خود ک  شید و نزدیک من نشست . در همیر

 لحظه سغ کردم بدانم صورت او چه شکیل است ویل تصاویر و قیافه های زیادی در مغزم متمرکز بود و مانند پرده

 : ی متحرگ از جلو چشمم یم گذشت . آهسته گفتم

 شما شده ام معذرت یم خواهم -
 

 . یم دانم باعث ش افکندگ

 . ما متاثرممهم نیست من فقط به خاطر ش -

 . من مخصوصا شامپاین را به لباس او پاشیدم زیرا لکه ی شامپاین هرگز محو نیم شود -

وع به گریه کردم و با ناامیدی گفتم  : مجددا شر

 . او از من زیبا تر بود بعالوه زن متشخض است -
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 یگرش صورتم را به شانه اش فشارمرا به طرف خود کشید کامال نزدیک شده بود دستش روی شانه ام بود با دست د

 : داده و گفت

 . گریه کنید ..... فقط گریه کنید-

 آن چنان گریستم که تاکنون چنان اشک نریخته ام با صدای بلند گریه یم کردم . صورتم را به شانه او فشار یم دادم

 : و اشکم جاری بود . در حال گریه گفتم

 . ش دویسر های شما خراب یم شود -

 .نیست شدویسر من قبال خیس شده است گریه کنیدمهم  -

 : گمان یم کنم ساعت متمادی در خیابانها حرکت کردیم . دیگر اشکم تمام شده بود . سپس ژنرال گفت

ل شما کجاست ؟ - ن لتان یم رسانم مین ن  حاال شما را به مین

 : در حایل که مجددا به رودخانه سن فکر یم کردم گفتم

لم بروممرا همینجا پیاده کنی - ن  . د یم توانم به مین

 . پس به گردش خود ادامه یم دهیم -

 راست نشستم ش دوش های او که در اثر اشکم انقدر خیس شده بود صورتم را ناراحت یم کرد پس از لحظه ای

 : سوال کردم

 شما شخصا ژنرال بناپارت را یم شناسید ؟ -

 . وزیر جنگ دیدم و از او خوشم نیامد خیر . یک مرتبه برحسب تصادف او را در اتاق انتظار  -

 چرا ؟ -

ی    ح نماید ، شما ، شما مرا به -  نیم دانم ، کیس نیم تواند علت تمایل و یا عدم تمایل خود را نسبت به اشخاص تشر

 . خود جلب کرده اید من به شما تمایل دارم و علت آن را هم نیم دانم

 کرد سنگ فرش خیابان در زیر نورچراغ میلرزید و انعکاس  مجددا ساکت شدیم . درشکه در خیابان ها حرکت یم

 نور چراغها به روی سنگ ها ی مرطوب به رنگ ها ی مختلف جلوه یم کرد . چشمانم یم سوخت چشمانم را بستم و

 : شم را به عقب تکیه دادم . صدای خود را شنیدم که یم گفت

 عتقد بودم . بیش از مادرم .... بیش از ... خیر اختالف فاحیسر من به او بیش از سایر موجودات انساین عالقه مند و م -

ن او و پدرم وجود دارد. فقط نیم فهمم  . بیر

ها وجود دارد که نیم فهمید - ن  . کوچولو .... خییل چیر



 .... قرار بود در ظرف چند هفته آینده ازدواج کنیم و اکنون او بدون حتر یک کلمه با -

 ازدواج نیم کرد . مدت مدیدی است که با دخیر متمول یک تاجر ابریشم ماریس دخیر کوچولو او هرگز با تو  -

 . نامزد شده

 : دست گرم و حمایت کننده او مجددا روی دستم قرار گرفت و به صحبت ادامه داد

ن موضوع نامزدی او را در ماریس برایم -  گفت  حتر از این موضوع هم یر اطالع بودید ؟ امروز بعد از ظهر مادام تالییر

ن نامزدش را قرباین کرده برادر . ن سنگیر  این ژنرال کوتاه قد و کوچک برای ازدواج با معشوقه ی حقیر باراس جهیر

ن با خواهر نامزد او در ماریس ازدواج نموده ویل فعال یک کنتس ورشکسته با مناسبات و روابط حسنه و  بناپارت نیر
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ن ی کوچکم فهمیدی که او هرگزمفید در پاریس برای بناپارت بیش از جهیر  ک دخیر متمول موثر یم باشد . حاال دخیر

 . با تو ازدواج نیم کرد

 صدایش مالیم و آرام و نوازش کننده بود . منظورش را درک نکردم و پیشانیم را با دست چپ فشار دادم تا بتوانم

 حس کردم حراریر بدنم را فراواضح تر و روشن تر فکر کنم . دست راستم در دست درشت و بزرگ او قرار داشت 

د . سوال کردم  : یم گیر

 در چه خصوص صحبت یم کنید ؟ -

ک عزیزم معذرت یم خواهم که مایه ی ناراحتر شما شدم یم دانم حقیقت تلخ است یم دانم رو به رو شدن -  دخیر

ن علت آنچه را که مادام ت ن گفته بود برایبا حقایق چقدر مشکل است چون شما نگران و مضطرب هستید به همیر  الییر

 شما تکرار نمودم . بناپارت اول با دخیر متمویل ش و کار داشت و نامزد او بود اکنون کنتیس که روابط موثر با یگ از

ن سابقا با دو نفر از فرماندهان عایل ارتش شوشی ان مملکت دارد و معشوقه و همخوابه ی او است و همچنیر  رهیر

ن قابل توجهداشته در ش راه او قرار گ ک عزیز نه رابطه موثر با کیس دارید و نه جهیر  رفته است . ویل شما دخیر

 . طبیغ است که ناپلئون به شما اهمیت نیم دهد

ن با کیس روابط موثر ندارم ؟ - ن و همچنیر  از کجا فهمیدید که من جهیر

ک   -  . کوچک بسیار خوب هستیدهرکس شما را ببیند فورا متوجه خواهد شد شما فقط یک دخیر کوچک ، یک دخیر

 اجتمایع درسالن های مجلل
 

 یم کنند شما نیم دانید زندگ
 

 شما نیم دانید خانم های متشخص چگونه زندگ

 پذیرایی چگونه هدایت یم شود . شما ظاهرا پول هم ندارید زیرا اگر پول داشتید اسکنایس در مشت آن دربان یم

ن  ل مادام تالییر ن  ..... راه یم داد . شما یک موجود کوچک سالم و عفیف هستید و گذاشتید و او شما را به مین



 : در یک لحظه ساکت شد و سپس با تندی و عجله گفت

 . و .... من میل دارم با شما ازدواج کنم -

 . بگذارید بروم . مسخره ام نکنید -

 . به طرف جلو خم شدم و به شیشه ی پشت راننده کالسکه کوبیدم

 . قف کنیددرشکه ج  ، فورا تو  -

 : درشکه ایستاد ویل ژنرال مجددا فرمان داد

 . فورا حرکت نمایید -

 . درشکه در سکوت شب به راه افتاد صدای او از گوشه تاریک درشکه به گوش یم رسید

 شاید متوجه منظورم نشده اید باید مرا ببخشید ویل من تاکنون فرصت مناستر که با دخیر جواین مانند شما مالقات -

 . نداشته ام حقیقت را یم گویم بسیار مایلم با شما ازدواج کنمکنم 

ن گرویه از زنان متشخص که شایسته و مناسب ژنرال ها هستند موج یم زنند من -  در اتاق پذیرایی مادام تالییر

 همشی ژنرال ها را ندارم
 

 . شایستگ

ن تند و زننده صحبت یم کنم معذرت یمگمان یم کنید که من با یگ از آن زنان هرزه ازدواج یم کنم ؟ اگر  -  چنیر

ن است  سالنهای پذیرایی ترز تالییر
ن  . خواهم منظورم همان زنان متشخص و متعیر
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 آن قدرخسته بودم که نیم توانستم جواب بدهم و یا حتر فکر کنم . نیم دانستم این برنادوت ، این مرد عظیم و بلند

ن او شمایقد از جانم چه یم خواهد . به هر حال زن  دگیم تباه و پایمال شده بود . در زیر پالتو بزرگ و سنگیر

 . شدیدی در خود حس یم کردم و کفش های ابریشیم مرطوبم مثل قطعه شیر پایم را فشار یم داد

 مادموازل اگر انقالب کبیر فرانسه رخ نیم داد من ژنرال و حتر افش نبودم . شما خییل جوان هستید ویل شاید -

 د قبل از انقالب هیچ فردی از خانواده متوسط به درجه شواین هم ارتقا نیم یافت . پدرم که در یک خانواده یبدانی

 صنعتگر و پیشه وری به دنیا آمده بود در دفیر وکیل دعاوی نویسنده بود . دخیر خانم ما مردم ساده ای هستیم من

 کرده ام . وقتر 
ر
 پانزده ساله بودم وارد ارتش شدم و چند سال گروهبانبه اتکا ی خود با سغ و کوشش خود ترق

 بودم و کم کم .... حاال ژنرال و فرماند ه یک لشکر هستم . مادموازل .... ویل شاید من برای شما خییل پیر و بزرگ

 . باشم

 رخ دهد .... باز هم مرا دوست خوایه داشت و 
ر
 به منبه خاطرم رسید که روزی ناپلئون به من گفت :" هر اتفاق



 معتقد خوایه بود ؟." یک زن متشخص با پشت چشم بلند و آرایش شده ... البته ناپلئون عزیز من منظور و مقصود

 . تو را درک یم کنم ویل رفتار تو خورد کننده و درهم شکننده است

 : ژنرال به صحبت خود ادامه داد

 . مادموازل باید سوال مهیم از شما نمایم -

 را نشنیدم چه پرسیدید ژنرال برنادوت ؟ببخشید صدای شما  -

 آیا من برای شما پیر و مسن هستم ؟ -

 . نیم دانم شما چند ساله هستید ؟ و سن و سال مهم نیست -

مردی باشم . یس و یک ساله هستم -  . البته مهم است و خییل مهم است شاید حقیقتا من در مقابل شما پیر

لم برگردمبه زودی شانزده ساله خواهم شد . خییل - ن  .  خسته هستم میل دارم به مین

ل شما کجا است ؟ - ن  بسیار یر مالحظه و یر پروا هستم مین
 بله البته معذرت یم خواهم من راستر

ل را به او گفتم و او هم به درشکه ج  دستور داد و سپس گفت ن  : آدرس مین

 م . شاید در ظرف این ده روز شما بتوانیدآیا من طرف توجه شما هستم ؟ ده روز دیگر باید به جبهه مراجعت نمای -

 . جوایر به من بدهید

 : آهسته صحبت یم کرد ویل با شعت به صحبت خود ادامه داد

ه کرده ام و یم -  نام من ژان باتیست . ژان باتیست برنادوت است . در مدت چند سال قسمتر از حقوقم را ذخیر

 . توانم خانه ی کوچگ برای شما و کودک بخرم

 : ون توجه و اهمیت پرسیدمبد

 کدام کودک ؟ -

 : با آهنگ مصمم و پر نفوذی گفت

 . طبعا برای طفل خودمان -

ن دست من پیش آورد ویل من دستم را عقب کشیدم و او به صحبت ادامه داد  : سپس دستش را برای گرفیر

 یست . سالیان دراز در این آرزومادموازل آن قدر میل دارم که زن و فرزندی داشته باشم که حدی بر آن متصور ن -

 . بوده ام
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 : دیگر صیر و حوصله ام تمام شده و گفتم



 .گوش کنید شما اصوال مرا نیم شناسید نیم دانید گ و چکاره هستم -

ن جواب داد  : با کلمات شمرده و مطمی 

 هیر از فامیلتان یم شناسم . منالبته شما را یم شناسم خییل خوب یم شناسم گمان یم کنم شما را خییل بیشیر و ب -

 آن قدر وقت و فرصت ندارم که درباره ی همشم بیاندیشم من تقریبا همیشه در جبهه جنگ هستم و وقت و فرصت

ت کنم و سپس پیشنهاد ازدواج بنمایم . من باید زود و  ندارم که به مالقات فامیل شما بیایم با شما قدم بزنم و معاشر

م و تص  . میم خود را گرفته امفورا تصمیم بگیر

د تا ازدواج نماید خانه ای بخرد و فرزندی داشته باشد . آهسته گفتم  : تصمیم او قطغ بود یم خواست مرخض بگیر

 هر زین فقط یک عشق بزرگ وجود دارد -
 

 . ژنرال برنادوت در زندگ

 : با عجله پرسید

 از کجا فهمیدید ؟ -

 . را در تمام داستانها نوشته اند و باید صحیح باشدچطور ؟ ازکجا فهمیدم ؟ این اصل مهم  -

ل کالپن در کوچه ی باک رسیده بودیم . ژنرال درب کالسکه را باز کرد و ن ن موقع درشکه ایستاد و ما به مین  در همیر

 باالی درب ورودی خانه آویزان بود . کشیده و راست همان گونه که در خانه
ن

 مرا در پیاده شدن کمک نمود . چرایع

ن ایستاده بودم ایستادم روی پنجه بلند شدم تا بتوانم صورت او را ببینم . دندان های سفید و زیبا و بیتن ی   مادام تالییر

 درشتر داشت . کلید را که مادام کالپن به من داده به ژنرال برنادوت دادم . او قفل درب را باز کرد و در حایل که به

ل اشاره یم نمود گفت ن  : مین

 یم کنیدشما در خان -
 

 . ه ی بسیار زیبایی زندگ

ن از لطف شما -  یم نماییم . شب بخیر خییل از شما ممنونم .برای همه چیر
 

ل زندگ ن  اوه .... ما در قسمت عقتر این مین

 . تشکر یم کنم

 : ویل او در جای خود ثابت ایستاده و حرکتر نکرد. گفتم

 . زود تر به درشکه بروید . کامال خیس خواهید شد -

ن ساخته و گفتم سپس ی به خاطرم گذشت و لبخندی زده و او را مطمی  ن  : چیر

ون نخواهم رفت -  . نگران نباشید بیر

 خویر شدید شب بخیر چه موقع برای جواب نزد شما بیایم ؟-
 حاال که دخیر

 : شخود را حرکت داده و گفتم

 هر زین فقط یک -
 

 .... در زندگ

 : ند کرد ویل من در جواب ادامه دادمویل او دست خود را به عالمت مخالفت بل



 ژنرال این ازدواج منطفر نیست راستر صحیح نیست نه از این نظرکه من برای شما خییل جوان هستم به خودتان -

 . نگاه کنید ، من برای شما خییل کوچک و کوتاه هستم

خانه کالپن شدم خسته  ن  نبودم بلکه ضعف و ناتواین با این جمله فورا درب را پشت شم بستم . وقتر وارد آشی 

خانه ن ن آشی   شدیدی در خود حس یم کردم . دیگر نیم توانم بخوابم خواب از چشمانم فرار کرده . در پشت میر
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ن هستم . دو روز دیگر این ژنرال شاغ من خواهد آمد ویل قطعا مرا نخواهد دید زیرا نیم  نشسته و مشغول نوشیر

 . دانم دو روز دیگر کجا هستم

 : ل هشتمفص

 ماریس : سه هفته بعد

 سخت مریض بودم

********************* 

 ، گلو درد ، تب شدید و به قول شعرا قلب شکسته داشتم . در پاریس مدال طالیی که ماری به من داده
 

 شماخوردگ

 را به تخت خواب بردبود را فروختم . پول آن فقط به اندازه ای بود که بتوانم به ماریس مراجعت نمایم . ماری فورا م

 شده
 

 و دنبال طبیب رفت زیرا تبم تند و شدید بود . پزشک نیم توانست بفهمد چگونه و کجا دچار این شماخوردگ

 .ام زیرا چندین روز بود که در ماریس باران نیامده بود

ن فورا به ماریس مراجعت کرد و به پرستاری من  پر داخت ، تاکنون ماری فورا یک نفر را نزد مادرم فرستاد او نیر

 . کیس نفهمیده است که من به پاریس رفته بودم

ل دراز کشیده ام . مرا با چندین پتو پوشانیده اند و یم گویند که بسیار رنگ ن  اکنون روی نیمکت در روی تراس مین

 میدوارمپریده و الغر هستم . ژویل و ژوزف از مسافرت تجاریر برگشته اند و امشب به دیدن ما خواهند آمد . ا

 . بتوانم شب را با آنها بگذرانم

 ماری هم اکنون مراجعت نمود و یک اعالمیه را که با خطوط درشت چاپ شده به طرف من پرتاب کرد . بسیار

ن و نگران بود  .خشمگیر

 » ژنرال بناپارت به سمت فرماندیه نظایم پاریس منصوب گردیده و اغتشاشات گرسنگان در پایتخت بوسیله ی

 ان گارد میل درهم شکسته شدشباز  .«

********************* 



ن بار که این اعالمیه را دیدم کلمات آن در مقابل چشمم یم رقصیدند . ویل اکنون به آن عادت کرده ام . ناپلئون  اولیر

 فرماندار نظایم پاریس است اعالمیه گزارش یم دهد که جمعیت و اغتشاش کنندگان به طرف قرص تویلری هجوم

 و یم خواستند نمایندگان ملت را قطعه قطعه نمایند . باراس در کمال نا امیدی ژنرال ناپلئون بناپارت افش سابقبرده 

 ارتش را مورد اعتماد قرار داده و به فرماندی گارد میل منصوب یم نماید. پس از آن ناپلئون درخواست اختیارات

 یم شود. ناپلئون به افش جواین از رسته سوارنظام امر نامحدود از مجلس نمایندگان یم کند که بالفاصله تصویب

د . این توپ ها به  فرموده که فورا چند قبضه توپ حاضن و در سمت شمال ، جنوب و مغرب تویلری موضع بگیر

 سمت کوچه ی سنت روش ، پونت رویال نشانه روی کرده بودند . جمعیت به طرف قرص پیش یم آید و نزدیک یم

 . شود
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 بود که جمعیت را متفرق سازد. نظم و  فقط
ن
ن انداخت» آتش « شلیک یک توپ کاق  ناگهان فریادی در فضا طنیر

ان جمهوری فرانسه از مردی که توانسته بود جمهوری را از خطر اضمحالل  آرامش در شهر حکم فرما شد . رهیر

 .کردند  نجات دهد سپاسگزاری نمودند و او را به سمت فرماندار نظایم پاریس منصوب

 سغ یم نمایم این جریان و مساله فرماندیه غیر منتظره ناپلئون را حل کنم ناگاه مکالمایر را که در کنار پنجره

ن شنیده بودم به خاطر آوردم " فوشه عزیز اگر من جای باراس بودم جمعیت را با گلوله متفرق ل مادام تالییر ن  مین

 " میکردم

 -» شلیک داشته باشد جستجو کرد ویل قبال کیس را که آرزو و تمایل .«

 و ناپلئون هم آن را شلیک کرده بود . اعالمیه گزارش یم داد که ناپلئون یک گلوله به وسط
ن
 یک شلیک توپ کاق

جمعیت اغتشاش کنندگان شلیک نمود .....جمعیت !!!! اغتشاش کنندگان !!!!!! محققا اینان مردیم بودند که در 

 دخمه

 کرده و قادر ب
 

 یم کندها زندگ
 

 ه پرداخت قیمت کمر شکن نان نبوده اند .... آری ، مادر ناپلئون هم در دخمه زندگ

 . » مادام فرزند شما نابغه است .....«

 » متاسفانه بله ....«

********************* 

ن هستم . هن ن دفیر خاطراتم با رسیدن این اعالمیه قطع شد . ویل اکنون در اتاق خود مشغول نوشیر  گایم کهنوشیر

ل ما ن  درباره ی این اعالمیه یم اندیشیدم صدای آمدن ژویل و ژوزف را شنیدم . آنها تا شب منتظر نشده و فورا به مین



 . آمده بودند . درب تراس نیمه باز بود و یم توانستم گفتگوی آنها را بشنوم

 : ژوزف گفت

ل فرستادم تا او فورا بهناپلئون نامه ی بلندی به من نوشته و مبلغ زیادی پول برای ماد - ن  رم فرستاده یک نفر را به مین

 اینجا بیاید چطور است مادام کالری ؟

 : مادرم گفت

یا است - ن  . بسیارخوب است و خییل مشتاق دیدار مادام لتیر

وع به گریه کرد و گفت  : ژویل و ژوزف به دیدن من نیامدند . ژویل شر

 نرال بوهارنه نامزد شده و به ما یادآوری کرده تا به دزیره بگوییم کهناپلئون به ژوزف نوشته است که با بیوه ی ژ  -

 . او همیشه دوست دزیره خواهد بود

 : مادرم با حشت و تاثر گفت

ک بیچاره ام - ک بیچاره ، دخیر  !!! دخیر

ا و پولت را که هر سه با هم آمده بودند شنیدم . هرسه بالفاصله شر  ن یا ، الیر ن وع به سپس صدای ورود مادام لتیر

 صحبت

وع به خواندن نامه ی ناپلئون نمود . این نامه بدون شک از طرف فرماندار  کردند تا اینکه ژوزف با صدای بلند شر

 نظایم پاریس نوشته شده بود . ژویل و ژوزف پس از مدیر به تراس آمدند و کنارم نشستند . ژویل با محبت پشت

یدستم یم زد و نوازشم یم کرد ، ظاهرا کسل و ن ن  اراحت بود گفت : باغ زیبایی خود را از دست داده و منظره ی پاییر

ن انگشتان خود فشار یم داد اشاره نمودم و گفتم  : به خود گرفته . با انگشت به نامه ای که ژوزف در بیر

یک بگویم -  . باید به مناسبت شغل جدید برادرتان به شما تیر
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 ، من و ژویل بسیار از این خیر کسل تشکر یم کنم ویل بسیار متاسفم که یک -
ن برای شما دارم اوژین  خیر مالل انگیر

 ..... و رنجیده خاطریم و

 : صحبت او را قطع کردم

 .... اهمیت ندارد ژوزف ، یم دانم -

 : وقتر قیافه ی مغشوش و درهم او را از مد نظر گذرانیدم گفتم

 . درب ششا باز بود و هرچه شما گفتید شنیدم -



یا وارد شد و چشمانش یم درخشید با اضطراب و نگراین گفتدر ه ن ن موقع مادام لتیر  : میر

ن عرویس برای من بیاورد.....؟ -  یک بیوه با دو طفل ! شش سال بزرگیر از بچه ام !چطور ناپلئون جرات کرد چنیر

ن در ن ن با پشت چشم سفید نقره ای مو های مجعد کودکانه و تبسم تحقیر آمیر  ظرم مجسم شد . بیلقیافه ی ژوزفیر

یا با دستهای قرمز و پینه بسته و گردن چروک خورده ی زین که تمام عمرش را ضف رختشویی و بچه ن  مادام لتیر

د ،  داری نموده است در مقابلم ایستاده بود. دست های خشن او یک بسته بزرگ اسکناس را درخود یم فشر

 . ادرش فرستاده بودفرماندار نظایم پاریس قسمتر از حقوق خود را برای م

 . کیم بعد در روی نیمکت ششا نشسته به حوادث مهیم که در اطراف آن بحث یم شد گوش کردم

 با ژنرال بناپارت بسیار
 

ون آورد و گیالس همه را پر کرد و گفت از بستگ ابش را از قفسه بیر ین شر ن بهیر  اتییر

 : ه بودند . آهسته گفتممغرور و متکیر است . مادرم و سوزان روی برودردوزی خم شد

ن خود را بدوزم و -  حالم بهیر شده است مالفه هایی را که مشغول برودردوزی بودم بیاورید ، یم خواهم عالمت جهیر

 . تمام کنم

ن یک حرف درشت B و یک B و یک B دیگر و باز هم Bشدم ،   هیچکس مخالفت نکرد ویل وقتر مشغول دوخیر

ی همه را فرا گر  ن  ام تباه شده و به پایان رسیده با صدای بلندسکوت وحشت انگیر
 

 فت دریافتم که قسمتر از زندگ

 : گفتم

 دیگر میل ندارم مرا اوژین بنامید .... از این پس نامم -» برناردین اوژین دزیره « است و نام دزیره را بیشیر دوست 

 . دارم و ترجیح یم دهم بعد از این مرا دزیره صدا کنید

 ام شک و تردیدهمه به یکدیگر نگر 
 

 یستند . نگاه آنها حایک از ترس و وحشت و ترحم بود. در جنون و دیوانگ

 . داشتند

 فصل نهم

 4979دسامیر  79، رم ، 

 . مرا با این مرد محترصن تنها گذارده اند

******************** 
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 م او ژان ی  یر دوفونا Jean-pierre Duphot و یگ از ژنرال های ستاد ناپلئون است و امروز برای

 خواستگاری من به رم آمده بود. دو ساعت قبل گلوله ای به شکم او اصابت کرد . او را روی نیمکت اتاق دفیر ژوزف



 . خوابانیدم طبیب گفت کار این مرد محترصن تمام است و کمگ از او بر نیم آید

 ی لبانش جاری است چند حوله اطرافدوفو بیهوش است به سختر تنفس یم کند جوی باریگ از خون در گوشه 

ی نیم بیند . صدای آهسته ای از اتاق مجاور به گوش یم رسد ن  . چانه او گذارده ام ، چشمانش نیمه باز است ویل چیر

 ژویل و ژوزف ، دکیر و دو مستخدم سفارت مشغول صحبتند . ژویل و ژوزف اتاق را ترک کرده اند زیرا از دیدن

 . یم ترسند مردی که در حال نزع است

 این طبیب یک نفر ایتالیایی است و آشنایی با جناب آقای سفیر جمهوری فرانسه در رم را که برادرش فاتح ایتالیا

 است به پرستاری از ژنرال ناشناس ستاد عمویم ترجیح یم دهد . حس یم کنم دوفو به هوش بیاید ویل نیم دانم

ن تصور یم کنم که این ژنرال م  دتها قبل مرده است . دفیر خاطراتم را برداشته و پس از چند سالچرا ؟.... همچنیر

 آن هستم اکنون دیگر تنهایی را حس نیم کنم صدای قلم به گوش یم رسد و صدای تنفس مقطع این
ن  مشغول نوشیر

 .مرد محترصن تنها صدایی نیست که در اتاق بزرگ وحشتناک شنیده یم شود

 و را هنوز به این نام یم خواند . تمام دنیا فقط درباره ی ناپلئون بناپارت بحث یمناپلئون را ندیده ام .... فقط مادرش ا

ن دیگر . هنوز فامیل ما از آن مالقات عجیب من و ناپلئون یر اطالعند . ناپلئون در بهار سال بعد با  کنند و نه چیر

ن و باراس شهود آنها بودند . ناپلئون فورا صورت ح ن ازدواج کرد و تالییر  ساب خیاط بیوه بوهارنه را پرداخت وژوزفیر

 دو روز پس از ازدواج به ایتالیا عزیمت کرد . از طرف حکومت وقت فرماندیه عایل ایتالیا به او واگذار گردید و در

د فاتح شد  . ظرف پانزده روز در شش نیر

********** 

 ام او را صدا کردم ویل صدای مرا نیمتنفس مرد محترصن تغییر کرده و آهسته تر شده . چشمان او کامال باز است . ن

 . شنود

********** 

د فاتح شد . سپس ارتش اطریش شمال ایتالیا را تخلیه کرد  . بله در ظرف دو هفته ناپلئون در شش نیر

 من غالبا به مکالمه ی خودمان در کنار نرده ی باغ یم اندیشم ، ناپلئون عمال کشور های جدیدی به وجود آورده ،

ن  Cisalpin . است نام نهاده ن کشور خود را لمباردی Lombardy و آخرین آن را جمهوری سیس آلی   اولیر

ن کرد و پانزده نفر از بزرگان ایتالیا را برای اداره و حکومت این کشور به نام  شهر میالن را پایتخت لمباردی تعییر

 ب کرد. در ظرف یک شب کلماتفرانسه انتخاب و منصو » آزادی مساوات و برادری « روی تمام دیوارهای شهر 

ین تابلو های نقایسر و  نوشته شد . اهایل میالن مجبور شدند مبلغ هنگفتر پول ، سیصد اسب اصیل کالسکه و بهیر

ی خود را تسلیم نمایند  .ذخایر هین

ن را به پاریس فرستاد ویل قبال حقوق شبازان خود را از پول هایی که در ایتالیا بدست آور   ده بودناپلئون همه چیر



کای او نیم دانستند چه  پرداخت . معموال حکومت فرانسه به ارتش فرانسه مقروض بود و باراس و همدستان و شر

ین اسبهای ایتالیا کالسکه ین و قشنگیر  حادثه ای رخ داده که خزانه ی میل دیگر خایل نیست و تقریبا پر است . بهیر

ین و قیمتر ترین  ن نموده استی شان جمهوری را یم کشد . بهیر  سالن های پذیرایی آنان را تزییر
 . تابلوهای نقایسر
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 ناپلئون مخصوصا توجه اهایل پاریس را به تابلویی به نام» ژوکوند « و کار یک نفر نقاش به نام لئوناردو داوینج  است 

ن را بهجلب کرد . در این تابلو خانیم که ظاهرا نامش مونا است با لبان بسته تبسم یم کند . تبس  م او لبخند ژوزفیر

ن بد و خراب بوده اند  . خاطرم یم آورد و شاید دندان های مونا هم مانند دندان های ژوزفیر

وع انقالب ، جمهوری فرانسه علیه کلیسا ی  باالخره حادثه ای که هیچ کس وقوع آن را تصور نیم کرد رخ داد. در شر

 رده و به پشت مرزها پناهنده شدند . اکنون پاپ شخصارم وارد جنگ شد و کشیش های کاتولیک از روم فرارک

 . پیشنهاد صلح به فرانسه داده و به ناپلئون فاتح ایتالیا نزدیک شده است

ن گردیده و هرکیس به مغازه اش یم آید برای او یم گوید که چگونه  این حادثه باعث خوشحایل و شعف فراوان اتییر

ن همیشه یم گوید که ناپلئون نه تنها برادر شوهر خواهرناپلئون سالها قبل طرح فتح ایتالیا را   برای او گفته است . اتییر

ن یم باشد ین دوست او نیر  . اوست بلکه بهیر

********** 

 مدتها در کنار دوفو نشستم و ش او را باال نگه داشتم ویل نتیجه ایی ندارد دیگر نیم تواند به راحتر تنفس نماید کف

 : ر دهانش پاک کردم . صورت او مانند مومیایی است . دکیر را صدا کردم . او گفتهای خون آلود را از کنا

 . خونریزی داخیل است -

ن هستم که با ژویل و ژوزف درباره ی جشن و ضیافت فردا بحث یم کنند  . و بالفاصله مراجعت کرد . مطمی 

********** 

 بسیار نگران و مشوش بود . زیرا ناپلئون شخصا و بهحکومت فرانسه در پاریس قبل از امضای موافقت نامه واتیکان 

 استقالل کامل کلیه ی موافقت نامه ها را با قسمت های مختلف ایتالیا که به آنها آزادی بخشیده است تهیه و امضا یم

ان جمهوری دائما غر یم زنند   که  نماید. البته به نظر موافق یا مخالف حکومت مرکزی فرانسه اهمیتر نیم دهد و رهیر

 این عمل ناپلئون از حدود اختیارات یک فرمانده عایل نظایم خارج است . این قرارداد ها جزو اختیارات وزارت

ایی است ویل ناپلئون مخالفت ها ی حکومت را نادیده انگاشت و حتر به نامه های آنها
 خارجه و دارای اهمیت به شن

ن کرد که اینجواب هم نداد . تصادفا ناپلئون درخواست اعزام واحد  ی به ایتالیا نمود و دقیقا تعییر  ها و افراد بیشیر



واحد ها باید از کدام جبهه به ایتالیا فرستاده شوند و با این عمل خود نشان داد که نه تنها به جبهه ایتالیا بلکه با 

 اوضاع

 آشنایی کامل دارد . وقتر در پاریس پیشنهاد شد که مشاور سی
ن  ایس برای ناپلئون و یکسایر جبهه های فرانسه نیر

 نفر سفیر برای ایاالت ایتالیا فرستاده شود ، ناپلئون نامه ای به حکومت فرانسه نوشت و صوریر ارسال داشت که

ن نفر این لیست  تاکید کرد که باید این اشخاص انتخاب و به عنوان سفیر به ایتالیا و نزد او اعزام شوند . ژوزف اولیر

 .بلند باالبود

 . یب ژویل و ژوزف به ایتالیا ، اول به به پارما و سپس به عنوان سفیر فرانسه در ژنوا و در آخر به رم آمدندبا این ترت

 البته مستقیما از ماریس به ایتالیا نیامدند بلکه از پاریس به ایتالیا عزیمت کردند . به محض این که ناپلئون به حکومت

ی در پاریس خواهد داشتنظایم پاریس منصوب شد فورا به برادرش نوشت ک  . ه او فرصت مناسب و موقعیت بهیر

 هر حادثه ای رخ دهد ، ناپلئون همیشه پست و محل مناستر برای ژوزف پیدا یم کند . ژوزف شغل دولتر خود را از

ن به وع کرد . در پاریس ناپلئون او را به باراس و سایر سیاستمداران و همچنیر  منیسر گری در شهرداری ماریس شر
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ن  وع به بسیر  نمود . ژوزف شر
ن
اتج  های ارتش و به نوکیسه هایی که مشغول سفته بازی روی منازل بودند معرق  کنیر

اف و نجبا مصادره کرده بود به قیمت نازل در موقع مناسب خریداری کرد و  بار خود کرد و امالیک را که دولت از اشر

ی    ح کرد زیرا به علت کمیایر خانه دالل بازی دربعدا به چندین برابر قیمت فروخت . این موضوع را  ن برای ما تشر  اتییر

 این زمینه بسیار نفع دارد . ژوزف در مدت کوتایه توانست خانه ی کوچگ برای خودش و ژویل در کوچه روشر 

 . خریداری کند

********** 

 رادر ارشد کیس بود که روزنامهوقتر اخبار فتح ایتالیا در پاریس منتشر شد ژوزف مرد مهم و ششنایس گردید او ب

 های خارجر او را مرد مقتدر فرانسه و روزنامه های خودمان ناجر مردم ایتالیا یم نامیدند . بله ژوزف برادر شخض

ین مغازه ها ، فنجان های قهوه خوری ، گلدان و قویط انفیه دیده یم شد . در یک طرف  بود که عکس او در وییر

 . یگر پرچم فرانسه به چشم یم خوردصورت ناپلئون و در طرف د

 موافقت فوری حکومت فرانسه با درخواست فرمانده فاتح ایتالیا و اعزام ژوزف به سمت سفیر ایتالیا در فرانسه باعث

وع ن بود شر ن قرص مرمر خود در ایتالیا عزیمت کردند . ژویل بسیار غمگیر  تعجب کیس نبود و ژویل و ژوزف به اولیر

ن نامه های  مایوسانه نموده و درخواست داشت که من هم به ایتالیا بروم و با آنها باشم . مادرم اجازه داد به به نوشیر



 ایتالیا بیایم . از آن وقت تاکنون با ژویل و ژوزف از یک نقطه به نقطه دیگر در حرکت و شگردان هستم . در اتاق و

 یم کنم ، در ششاهایی که فواره هایسالن های بزرگ و وسیع که دارای سقف بلند سیاه و سفید هستند 
 

 زندگ

ن   متعدد برنز در آنها خودنمایی یم کند یم نشینم . قرص فعیل» پالزوکورزیتن « نام دارد . اطراف ما را صدای مهمیر

ا افشان ارتش تشکیل داده اند  . چکمه و آهنگ شمشیر احاطه کرده زیرا ستاد ژوزف را اکیی

ین مهماین    را که تاکنون از طرف سفارت داده شده برپا خواهد کرد . تصمیم دارد ژویل وفردا شب ژوزف بزرگیر

 کند .ژویل نتوانسته است مدت یک
ن
ین افراد و خانواده های ایتالیایی معرق

 خودش را به سیصد و پنجاه نفر از مهمیر

 د آمده .ژویل یگ ازهفته چشم برهم بگذارد رنگ او مثل گچ سفید شده و حلقه های سیایه در زیر چشمش به وجو 

 آن زناین است که اگر چهار نفر مهمان داشته باشند خود را در اثر غصه و خیال یم کشند و تلف یم کنند . در این جا

ن مهیا است که به هر مناسبت و فرصتر مجلس ضیافت برای الاقل  الاقل همه روزه پانزده نفر مهمان داریم و ژوزف نیر

ها اتاقدار و مهمیر از همه درشکه ج  درچند صد نفر ترتیب بدهد . هم ن ن آشی  ن ارتش کوچگ از مستخدمیر  چنیر

ک عظیم و مسخره است . همیشه به گریه و  اطراف ما هستند . ژویل شخصا تصور یم کند که مسئول اداره این سیر

 ادرم به ارث برده وناله پناه یم برد و یم ترسد که مبادا به خویر برگزار نشود ژویل این اخالق و خصلت بد را از م

 . حتر مانند او صحبت یم کند

********** 

 دوفو مجددا حرکت کرد . امید وار بودم به هوش بیاید . برای یک لحظه به طور وضوح به من نگاه کرد ویل چشمان

ی از  نیمه بسته ی او حالت زنده و روح دار خود را ازدست داد. به سختر سغ یم کرد نفس بکشد ویل خون بیشیر

 دهان او خارج شد و بیشیر در بالیسر که در زیر ش او قرار داده ام فرو رفت . ژان ی  یر دوفو ، بسیارسغ کردم که

 !..... بتوانم به شما کمک کنم ویل کاری از من ساخته نیست
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 برای 
ن
 بهناپلئون با وجود جنگ ها و فتوحات و قرارداد های صلح و کشورهای جدید التاسیس فرصت کاق

 
 رسیدگ

 امور فامیل خود را دارد . از همان روز اول قاصد هایی از ایتالیا وارد ماریس شدند و نامه و پول فراوان برا ی مادام

ین مدارس ل بسیار عایل و آبرومندی نقل مکان کرد . و آن ژرم خطرناک به بهیر ن یا به مین ن یا آوردند . مادام لتیر ن  لتیر

 .فرستاده شد

ن  ن به همان مدرسه ای که هورتنس Hortense  ، مشغول تحصیل بود رفت . بناپارتبوهارنه دخیر ژوزفیر  کارولیر

ا خواهرش با شخص ن ن است که چرا مادرش اجازه داد الیر  ها حقیقتا در دنیا مشهورشده اند ویل ناپلئون بسیار خشمگیر



 گمنایم به نام» یلیکس باکیوج  ف« ازدواج نماید و برای او نوشت " چرا با این عجله ازدواج کرد ؟ چرا همش این 

 " . محصل یر ارزش موسیفر شد

ن خیر  ا مدتها به دنبال این دانش آموز مدرسه موسیفر بود و امید داشت که روزی همش او شود وقتر که اولیر ن  الیر

 فتوحات ایتالیا به فرانسه رسید باکیوج  فورا درخواست ازدواج کرد و بالفاصله درخواستش قبول شد . پس از

ن   عرویس او ناپلئون متوحش گردید که مبادا پولت هم با کیس ازدواج نماید که مورد قبول او و فامیل نباشد به همیر

یا و پولت در ستاد فرماندیه اش در مونتبلو MOntebello ترتیب داد و در همانجا ن  برای مادام لتیر
 جهت مالقایر

 به شعت برق خواهرش را به ازدواج افشی به نام» لوکلرک  ژنرال« که ما هیچ کدام او را نیم شناختیم در آورد . 

 ناپلئون با وجودی که مشغول به وجود آوردن تاری    خ جهاین است که ممکن است نامفهوم و نامطبوع باشد مرا فراموش

دازد و با موافقت ژویل و ژوزف افشان مجرد را ی به عنوان غرامت به من بی  ن  نکرد . ظاهرا تصمیم داشت که چیر

ن نفر " ژونو " آجودان شخض او در ماریس بود  . یگ پس از دیگری به خواستگاری من یم فرستاد . اولیر

 ژونوی قد بلند و موبور دوست داشتتن اش به ژنوا آمد و درخواست کرد که با من در باغ قدم بزند . وقتر وارد باغ

 خواست ازدواج از من یم نماید . از او تشکر کردمشدیم پاشنه هایش را به هم چسباند و گفت که افتخار دارد که در 

 : ویل درخواستش را رد کردم اما ژونو که اعالم خطر یم کرد گفت

 . این دستور ناپلئون است -

 عقیده ی ناپلئون را درباره ی ژونو به خاطر آورد م " ژونو تا پای مرگ صدیق و وفادار ویل احمق است . " شم را به

 دادم ، او چند روز بعد به مونتبلو مراجعت کرد . کاندیدای دوم مارمون بود که او را از ماریسعالمت مخالفت حرکت 

 یم شناختم . مارمون مستقیما درخواست ازدواج نکرد ویل استادانه منظور خود را فهماند . در مورد او هم گفته ی

 به من وفادار است . " این اندیشه از ناپلئون از خاطرم گذشت " بسیار باهوش است ویل به خاطر شغل و درجه اش

 خاطرم گذشت که مارمون یم خواهد با خواهر زن ژوزف بناپارت ازدواج کند و به وسیله ی ازدواج با من منسوب

ن سنگیتن را تصاحب د و هم جهیر  ناپلئون شود . بله با یک تیر دو نشان خواهد زد هم مورد لطف ناپلئون قرار یم گیر

 . یم کند

 استادانه ی مارمون را ماهرانه رد کردم . سپس نزد ژوزف رفتم و درخواست کردم اگر ممکن است نزدیک شدن

 : نامه ای به ناپلئون بنویسد که دیگر افشی به خواستگاری من نفرستد . ژوزف جواب داد

 ند ؟متوجه نیستر که ناپلئون ازدواج خواهر زن برادرش را افتخاری برای افشان برجسته ی خود یم دا -

 نه نشان ، نه پاداش و نه حمایل هستم که به افش شایسته ای داده شوم و اگر راحتم نگذارید نزد مادرم مراجعت -

 . خواهم کرد

 . انتظار داشتم که این یادآوری او را متقاعد کرده باشد
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 برنزی زین که یک مایهامروز صبح من و ژویل با وجود شدی هوا در باغ نشسته بودیم در وسط حیاط مجسمه ی 

 بزرگ در دستان خود دارد دیده یم شود دائما از دهان این مایه آب یم ریزد ، من و ژویل اسایم خانواده های

 یم شوند مطالعه یم کردیم . ژوزف درحایل که نامه ای در دست
ن
 ایتالیا را که در مهماین فردا به ما معرق

ن
اق  اشر

 هر دری سخن یم گفت ، این روش معمویل او است و هر وقت خیر نامطبویع داشت وارد شد . جناب آقای سفیر از 

 : دارد این طور رفتار یم کند باالخره گفت

 ناپلئون یک وابسته نظایم جدید به نام ژنرال ژان ی  یر دوفو که افش جوان زیبایی است به سفارت فرستاده است -

. 

 . شم را بلند کردم

 دوفو یک مرتبه در ژنوا نزد شما نیامده ؟ دوفو ؟ آیا ژنرایل به نام -

 : ژوزف که بسیار خوشحال شده بود جواب داد

البته .... گمان یم کنم توجه شما را جلب کرده است ..... بسیار خوب است ، به به .... ناپلئون نوشته است که  -

 امیدوار

 مخصوصا نسبت به این افش - یم نامد باید اورا ببخشید او همیشه شما را در عوض دزیره ، اوژین  -است اوژین 

 ..... جوان کم رو و خجالتر مهربان باشد . ناپلئون یم گوید که

 : برخاسته و گفتم

 ها رهایی یافته ام . فورا به ناپلئون بنویسید -
 

 باز هم طرح جدیدی برای ازدواج ؟ تصور کردم از این گونه دیوانگ

 . ندارد به اینجا بیایدکه این دوفو یا هرچه نام او است اجازه 

 . ویل اکنون اینجاست و یک رب  ع قبل وارد شده و حامل این نامه بوده است -

 درب را با خشم و غضب به هم کوبیدم و این عمل مشت خایص در من ایجاد کرد .صدای شدید به هم خوردن درها

از کنم غذای ظهر را در این قرص مرمر مانند صدای انفجار بمب به گوش یم رسد . برای اینکه از   مالقات دوفو احیر

ن آمدم زیرا ضف غذا در تنهایی چندان لذیر ندارد . طبعا دوفو را کنار  در اتاقم ضف کردم ویل برای شام به پاییر

 من نشاندند . ژوزف دستورات ناپلئون را بنده وار اطاعت یم کند . تصادفا به این افش نگاه کردم جواین است که به

ه است ، دندان های سفید او در دهان گشادش جلب نظرزحمت یم ت  وان او را بلند قد گفت ، رنگ صورتش کامال تیر

 ماند . دندان های سفید او مخصوصا مرا عصباین یم کرد . زیرا
ر
 یم کند و این تنها خاطره ای است که از او در من باق



د ن  .دائما به من یم نگریست و لبخند میر

ن غذا قطع یم گردید زیرا به صدای جمعیت که دائما در اطراف سفارت فریاد یم زد " زندهغالبا صحبت ما در ش م  یر

 باد ایتالیا .... زنده باد آزادی " و بعضن مواقع فریاد یم کردند " مرگ بر فرانسه .... نابود باد فرانسه " شنیده یم شد

 د و بعضن از آنها به علت مخارج کمر شکتن کهغالب مردم ایتالیا مشتاق و خواهان عقاید و افکار جمهوری هستن .

وهای اشغالگر ما برای آنان ایجاد کرده رنج یم برند و مخصوصا از اینکه کارمندان و روسای مشاغل رسیم آنها  نیر

ن یم شود در رنج و عذاب هستند . فریاد های امروز در اطراف سفارت با روزهای دیگر  به وسیله ی ناپلئون تعییر

تر است اختالف دارد  ن  . این فریاد ها بلند تر خشن تر و تهدید آمیر

ح داد . شب گذشته چند نفر از اهایل رم به عنوان گروگان دستگیر شده اند زیرا یک ستوان  ژوزف علت را شر

 فرانسوی در مشاجره ای در یگ از کاباره ها کشته شده . نمایندگان شهری برای مذاکره با ژوزف آمده اند و

 . اف سفارت متمرکز شده تا از نتیجه مذاکرات مطلع شوندجمعیت در اطر 
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 : ژویل گفت

 . چرا این آقایان را نیم پذیرید ؟ یم توانیم بعدا غذا ضف کنیم -

ن صحبت او را تایید کردند . او هرگز  ژوزف جواب داد که این کار به او مربوط نیست و سایر کارمندان سفارت نیر

ن موقع فریاد ها شدیدآنها را نخواهد پذیرفت ا  ین امر از اول جزو مسئولیت فرماندار نظایم شهر بوده است . در همیر

 : تر شد و جمعیت به طرف درب سفارت نزدیک تر گردید . ژوزف با خشونت گفت

 . حوصله ام تمام شده باید میدان جلو سفارت را از وجود این مردم پاک کرد -

 . شتسپس به طرف یگ از منشیان سفارت برگ

 فورا به دفیر فرماندار نظایم شهر بروید و به او بگویید که فورا جمعیت اطراف میدان سفارت را متفرق نمایند . این -

 . فریاد ها قابل تحمل نیست

 : منیسر جوان برخاست و حرکت کرد ویل ژنرال دوفو از پشت ش او گفت

ن تر است .به ضف غذا ادامه -  دادیم قبل از اینکه قهوه بنوشیم صدای سم اسب به از در عقب سفارت بروید مطمی 

 گوش رسید برای پراکنده کردن جمعیت از میدان سفارت یک گردان سواره نظام اعزام شده بود . ژوزف برخاست

ن کلمات زننده و فریاد های انتقام جویانه  ما هم با او به بالکن طبقه اول رفتیم . دریای مواجر از صورت های خشمگیر

 ان سفارت دیده و شنیده یم شد . نمایندگان شهر را نتوانستیم ببینیم . جمعیت این نماینده گان را فشار دادهدر مید



 و به درب ورودی قرص چسبانده بود . دو نگهبان بدون حرکت در جلو در ورودی ایستاده و هر لحظه خطر مرگ

ن را ازبرای آنها وجود داشت . ژوزف فورا ما را از بالکن به عقب راند و  یل خود هنوز یم توانست جمعیت خشمگیر

 پشت پنجره ببیند . رنگ شوهر خواهرم مثل مرده سفید شده بود و لب زیرین خود را یم گزید و دستش که موی

 . شش را مرتب یم کرد از شدت خشم یم لرزید

 برا ی حمله حاضن و درشبازان سوار نظام میدان سفارت را احاطه کردند و مانند مجسمه روی اسب ها نشسته و 

 : انتظار فرمان بودند . فرمانده این شبازان ظاهرا قادر نبود فرمان حمله را صادر کند . دوفو گفت

ن یم روم بلکه بتوانم این جمعیت را ساکت سازم -  . من پاییر

ع و التماس گفت  : ژوزف با ترصن

-  
 

 .... است سواران بزودیژنرال شما نباید خود را به خطر بیندازید . این عمل دیوانگ

 : دوفو خندید و دندان های سفید خود را نشان داده و گفت

ی -  جناب آقای سفر من افشم و بعالوه به خطر عادت کرده ام ترجیح یم دهم که از خونریزی بیهوده جلوگیر

 . نمایم

ن چکمه اش شنیده شد و به طرف در رفت . آنجا چرخیده و به چشمانم نگریست   من فورا به طرفصدای مهمیر

 پنجره رفتم . ژنرال رل یک مرد شجاع را برایم بازی یم کرد تا بتواند توجه مرا جلب نماید . تنها بدون اسلحه از پله

 است . با خود فکر کردم ، ژونو، مارمون ،
 

 ها شازیر شد و به جمعیت عصباین نزدیک گردید راستر جنون و دیوانگ

 ند ؟دوفو ، اینها از من چه یم خواه

 یک لحظه بعد درب بزرگ سفارت باز شد پنجره را کیم باز کردیم تا صحبت و گفتگوی آنها را بهیر بشنویم شدت

سید . صدای بلندی فریاد کرد " مرده باد " باز هم  فریاد مردم تخفیف یافت ویل هنوز زمزمه ی تهدید به گوش میر

 م ویل بعد جمعیت به عقب رفت و برای او راه باز نمود . بهتکرارشد " مرده باد " ما اول نتوانستیم دوفو را ببینی
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 . محض آنکه دوفو دست خود را با تهدید بلند کرد که مردم ساکت شده و صدای او را بشنوند ، گلوله ای شلیک شد

وع گردید اندازی سواران شر  . سپس تیر

 حبت و گفتگوی آنها را بهیر بشنویم شدتک لحظه بعد درب بزرگ سفارت باز شد پنجره را کیم باز کردیم تا ص

سید . صدای بلندی فریاد کرد " مرده باد " باز هم  فریاد مردم تخفیف یافت ویل هنوز زمزمه ی تهدید به گوش میر

 تکرارشد " مرده باد " ما اول نتوانستیم دوفو را ببینیم ویل بعد جمعیت به عقب رفت و برای او راه باز نمود . به



 . فو دست خود را با تهدید بلند کرد که مردم ساکت شده و صدای او را بشنوند ، گلوله ای شلیک شدمحض آنکه دو 

وع گردید اندازی سواران شر  . سپس تیر

ن دویدم و درب بزرگ سفارت را به شدت باز کردم . دو نفر نگهبان زیر بازوی ژنرال را  به شعت از پله ها پاییر

ن کشیده یم شد. صورت و گردن او به طرف جلو گرفته بودند . پایش قدرت نگهداری  بدنش را نداشت و روی زمیر

 خم و دهانش باز شده و خنده دائیم او به صورت دهان کجر وحشتنایک درآمده بود . آن دو نگهبان جسد ژنرال را

های او به کف  ن  اتاقبه ششا آوردند . پاهای بدون روحش روی آجرهای مرمر کف ششا کشیده یم شد . مهمیر

 : یم خورد آن دو شباز با ناامیدی به من نگریستند . بالفاصله گفتم

ید ، باال ، باید او را در یگ از اتاق های طبقه باال بخوابانیم -  . باال بیر

 اطراف ما را صورتهای سفید رنگ پریده احاطه کرده بودند . ژوزف ، ژویل ، کنسول سفارت ، ندیمه ی ژویل ، همه

 شباز حامل جسد را مشاهده کردند خود را کنار کشیدند . در خارج از قرص و در میدان سفارت سکوت آنها وقتر دو 

 بود
ن
ن جمعیت کاق  . مرگباری حکمفرما و فقط دو شلیک سواران برای پراکنده ساخیر

 یمکت اتاقدرب اتاق ژوزف را باز کردم این اتاق نزدیک اتاق من در طبقه دوم است . شبازان جسد ژنرال را روی ن

 : دفیر خوابانیدند یک بالش زیر شش گذاردم ، ژوزف کنارم ایستاد و گفت

 . پزشک خیر کردم ، شاید حال او خییل بد نباشد -

 : لکه قرمز جلو اونیفورم آیر ژنرال بزرگیر و وسیعیر یم شد فورا به ژوزف گفتم

 . ژوزف اونیفورم او را باز کن -

اهن سفید او بسیار شخ و روشن بودژوزف با کراهت دکمه های فرنج   . او را باز کرد . لکه خون روی پیر

 : ژوزف گفت

 . گلوله به شکم او اصابت کرده -

 به صورت ژنرال نگاه کردم رنگ او به شدت زرد شده بود . صدایی از دهان باز او خارج شد . تصور کردم گریه یم

 باالخره طبیب الغر و کوچک ایتالیایی وارد شد .ویل بیش از کند ویل بعدا متوجه شدم که سغ دارد تنفس نماید . 

 ژوزف نگران و مغشوش بود . فرصت بسیار مناسب و ذی قیمتر برای او دست داده زیرا او را به سفارت فرانسه

 احضار کرده اند . او یگ از طرفداران جمهوری فرانسه و ژنرال ناپلئون بناپارت به شمار یم رفت . درحایل که

ی درباره ی " عوامل غیر مش ن اهن ژنرال بود از اغتشاش امروز اظهار نگراین یم کرد . و زیرلب چیر  غول باز کردن پیر
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ی الزم دارد ؟ با نگراین به من نگاه کرد و ن  مسئول " زمزمه یم کرد . صحبت او را قطع کردم و پرسیدم که آیا چیر

 : متوجه شد که چه وظیفه ای دارد و جواب داد

ن ا -  . وه.......بله آب گرم و پارچه تمیر

ن زخم کرد . ژوزف کنار پنجره رفت و ژویل به دیوار تکیه داد و سغ یم کرد خونشدی خود را وع به شسیر  شر

ون بردم و به ژوزف گفتم که مراقب او باشد . ژوزف از ترک کردن  حفظ نماید و ضعف نکند . ژویل را از اتاق بیر

 : ید . دکیر به من گفتاتاق خوشحال به نظر یم رس

 ..... یم توانید یک پتو بیاورید ؟ بدنش خییل شد شده ، خونریزی زیاد بود ه ، داخیل ،خونریزی داخیل مادموازل -

 روی پاگون طالیی ثابت شده و گفت
 : پتو را روی ژنرال انداختیم و نگاه دکیر

 . ایک ، چه مرد برجسته ایمتاسفم که عمل دیگری نیم توان انجام داد ، چه حادثه وحشتن -

 سپس با عجله به طرف دری که ژوزف از آن خارج شده بود رفت و ناپدید گردید. به اتاق مجاور رفتم ، ژوزف ،

اب پورت داین ی نشسته و آهسته نجوا یم کردند . مستخدیم شر ن  ژویل ، کنسول سفارت و چند منیسر دیگر کنار میر

 داد . به خویر حس کردم که این طبیب در گیالس آنها یم ریخت . ژوزف از جای
اب به دکیر  پرید و یک گیالس شر

ن در اثر اظهار ادب و لطف بناپارت در عرش پرواز یم کند . با لکنت گفت  : ناچیر

 .... اوه .... عالیجناب ، برادر ناجر بزرگ ما -

ی آورده و خون های ن  زیر چانه اش را پاک کردم ویل مجددا نزد دوفو مراجعت کردم ، بسیار نگران بودم پارچه تمیر

 بزودی از این عمل منرصف شدم زیرا دائما جریان باریگ از خون از گوشه ی لبانش جاری بود . باالخره یک پارچه

ن زیر چانه و گردن او پهن کردم ، بسیار سغ کردم توجه نگاه تاریک و مبهم او را به خود جلب نمایم ، باالخره  تمیر

چه خاطراتم را ب ن شدمدفیر  . رداشته و مشغول نوشیر

 گمان یم کنم ساعات متمادی گذشته است و شمع ها تقریبا سوخته و تمام شده اند ویل هنوز صدای آهسته ی

 .... صحبت از اتاق مجاور به گوش یم رسد . هیچکس به اتاق خواب نرفته است تا

 . دوفو ناگهان به هوش آمد

 زدم و شش را با دست هایم گرفته و بلند کردم . به من نگاه یم کرد وصدای حرکت او را شنیدم . در کنارش زانو 

 : باز هم نگاه یم کرد. نیم دانست کجا است . گفتم

ل بناپارت سفیر فرانسه - ن
 . ژنرال شما در رم هستید ، در رم مین

 بتواند آهستهلبانش را حرکت داد . کف قرمزی از گوشه دهانش خارج شد با دست دیگرم صورتش را پاک کردم تا 

 . صحبت کند

 . ماری .... یم خواهم نزد ماری بروم -



 ماری کجا است ، زود بگویید ماری کجا است ....؟ -

ه شد و مرا شناخت . هنوز نگاه او حالت استفهام داشت . مجددا تکرار کردم  : چشمان او برویم خیر

 . ای به شکم شما اصابت کردهشما در رم هستید در شهر اغتشاش رخ داد شما زخیم شدید گلوله  -

 ش خود را حرکت داد ، او گفته مرا فهمیده بود افکارم مغشوش و درهم بود و نمیتوانستم کمگ به این ژنرال بنمایم

 : اما شاید ماری .... با عجله در گوش او گفتم .

 یم کند ؟ -
 

 نام فامیل ماری چیست و کجا زندگ
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 : ان او حرکت کرد و خییل آهسته گفتنگاهش نگران و مضطرب بود . لب

 ... نگویید ، به بناپارت نگویید -

ی نگویم ویل اگر نقاهت شما طوالین شود باید او را مطلع کنیم . باید به ماری بگوییم این طور - ن  قول یم دهم که چیر

 . نیست ...؟ ناپلئون بناپارت هرگز از این ماجرا مطلع نخواهد شد

 : د زدمبا اطمینان به او لبخن

 ... من باید با اوژین خواهر زن برادر ناپلئون ازدواج نمایم -خواهر زن برادر  -

 : و بازحمت ادامه داد

 .... ناپلئون .... پیشنهاد کرده -

وع به صحبت کرد  . بقیه کلمات او را نفهمیدم پس از لحظه ای با کلمات روشن و واضح شر

 .... ع بایسر ... همیشه .... مراقب تو و ژرژ کوچولو .... خواهم بود عزیزمماری عزیز .... تو باید متوجه این موضو  -

 ..... ماری عزیز

ن را به ماری  دست او به پهلویش افتاد سغ کرد بازوی مرا ببوسد . تصور یم کرد من ماری هستم ، او دقیقا همه چیر

 د با خواهر زن برادر ناپلئون ازدواج نمایدگفت و به او فهماند که چرا او و فرزند کوچکش را ترک یم کند و یم خواه

ین . ن آرزوها و رویای شیر
 .... این ازدواج یعتن درجه ، ارتقای رتبه ، به حقیقت پیوسیر

ن تر بود کیم شش را بلند کردم و درحایل که سغ یم کردم به چشمان یر روح  ش او روی دستم از شب سنگیر

 : او نگاه کنم پرسیدم

 . ؟ فورا او را مطلع یم کنمآدرس ماری چیست  -

 : در یک لحظه کوتاه کامال به هوش آمد و گفت



 . .... پاریس6ماری مونیه ، کوچه لپون ..... شماره  -

کشید ، چشمانش گود رفت ، نفسش خفیف تر شد ، عرق شد مرگ به  شانجام دماغ او تیر کشید ، چشمانش تیر

 : پیشاین او نشسته بود . آهسته گفتم

-  
 

ن خواهد شد . قول یم دهم زندگ  . ماری و ژرژکوچک به خویر تامیر

ی نیم شنید ، چشمان او به نقطه ای نامعلوم ثابت و دهانش منقبض شد ن  . دیگر چیر

ن  ون آمد در فضای شد و یر روح اتاق طنیر  که از گلوی او بیر
 از جای پریده و به طرف در رفتم . نفس عمیفر

 . . صدای خود را شنیدم که فریاد زدمانداخت و سپس ساکت شد . مرده بود 

 . دکیر فورا بیایید -

 : آن ایتالیایی کوچک روی جسد خم شد و سپس گفت

 . تمام شد -

 به طرف پنجره رفتم و پرده هارا کشیدم . نور کم رنگ و مبهم سحرگایه به داخل اتاق تابید . شمعها را خاموش

ن نشسته ن شمع تازه آورده اند . اتاق آن قدر روشن و مجلل کردم . آنها در اتاق مجاور هنوز دور میر  اند و مستخدمیر

 : است که گویی دنیای دیگری است . پس از لحظه ای گفتم

 .ژوزف باید مهماین را به تعویق بیندازی-

 . ژوزف پریشان و نگران از جای خود پرید . ظاهرا به خواب رفته و چانه اش روی سینه اش خم شده بود
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 . تید ....؟ اوه فهمیدم ... شما دزیره هستیدچه گف -

 : مجددا گفتم

 . ژوزف باید مهماین را به تعویق بیندازید -

 ...غیر ممکن است مخصوصا دستور داده ام -

ل شماست - ن  . ویل جسد یک مرده در مین

ه شد و سپس با عجله برخاست و درحایل که به طرف  در یم رفت صورت خود را درهم کشید و لحظه ای به من خیر

 : آهسته گفت

 . موضوع را مورد مطالعه قرار خواهم داد -

 : ژویل و سایرین به دنبال او به راه افتادند .ژویل در مقابل اتاق خواب من ایستاد و گفت



احت کنم ؟ از تنهایی یم ترسم -  . دزیره ممکن است در اتاق شما اسیر

ن دفیر خاطراتمالبته تخت خواب من در اختیار شما است . در مدیر  - احت یم کنید من مشغول نوشیر   که شما اسیر

 . خواهم بود

 : با لبخند خسته و محزوین گفت

ن حال مسخره نیست ؟ -  هنوز این دفیر را یم نویسید ؟ راستر خوشمزه و در عیر

 مسخره ؟ .... چرا ؟ -

ن به شعت در حال تغییر است -  . برای اینکه همه چیر

 تختخواب من افتاد ، ژویل تا ظهر خوابید و من او را بیدار نکردم . صبح دائما صدای چکشآیه کشید و با لباس روی 

 سکویی در سالن بزرگ سفارت بودند . ژوزف در
ن  به گوش یم رسید به طبقه اول رفتم . نجارها مشغول ساخیر

 ای او دست داده بود تا بتواندگوشه ای ایستاده با زبان ایتالیایی به کارگران دستور یم داد ، الاقل فرصت مناستر بر 

 : به زبان مادری خود صحبت نماید . وقتر مرا دید با عجله به من نزدیک شد و گفت

 این سکویی است که برای مهماین امشب تهیه یم کنیم . من و ژویل روی آن ایستاده و رقص مدعوین را تماشا -

 . خواهیم کرد

 : با تعجب سوال کردم

 . ....؟ ویل آخر شما نیم توانید مهماین داشته باشیدمهماین ....؟ ضیافت  -

ن جهت دستور دادم نعش - ل نیم توان مهماین داد . به همیر ن  اوه ! راست یم گویید با وجود جسد مرده ای در مین

ند  . ژنرال فقید را از اینجا بیر

 : ژوزف با حرارت به صحبت خود ادامه داد

 به امانت بگذارند زیرا دوفو ژنرال فرانسه بود ویل این مهماین مطلقا مهمدستور دادم جسد او را در کلیسا ی شهر  -

 است و اهمیتش بیش از آن است که ما فکر یم کنیم . باید به همه ثابت کنیم که نظم و آرامش در رم حکمفرما است

 سلط و حکمفرما نیستیماگر مهماین را به تعویق یم انداختم مردم فکر یم کردند و یم گفتند که ما به اوضاع شهر م .

ن تاثر آوری بیش نبود توجه یم کنید ؟  و باالتر از همه مرگ ژنرال دوفو حادثه ناچیر
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 شم را حرکت دادم . ژنرال دوفو زن و طفل خود را به خاطر ازدواج با من ترک نمود .ژنرال یر پروایی برای جلب

ن و تاثر آور توجه من خود را مقابل جمعیت غضبناک و عصباین قرارداد   و هدف گلوله واقع شد و مرد . حادثه ی ناچیر



 : جواب دادم !!!!

 . فورا ، با شعت هرچه تمام تر میل دارم با برادر شما صحبت کنم -

ن ؟ -  کدامیک ؟ لوسییر

 . خیر با برادر مشهور شما ژنرال بناپارت -

 امیل یم دانند که من همیشه سغ کرده امژوزف سغ کرد تعجب و اضطراب خود را از من مخفن دارد زیرا تمام ف

از نمایم . با خشونت گفتم  : از مالقات با ناپلئون احیر

 . مالقات من مربوط به بازماندگان ژنرال دوفو است -

 .سپس از سالن خارج شدم . کارگران مانند دیوانگان چکش یم زدند

  کرد در تخت خوابم دیدم . کنار او نشستموقتر وارد اتاقم شدم ژویل را در حالیکه اشک یم ریخت و گریه یم

 . دستش را به گردنم انداخت و مانند طفل کوچگ با صدای بلند گریست

 کنم . یم خواهم به ماریس برگردم یم خواهم مثل همه مردم باشم . خانه -
 

 دیگر نیم خواهم در قصور مرموز زندگ

 آن از ما متنفرند و یم خواهند ما را بکشند چه یم کنیم ؟ چکارو النه داشته باشم . در این کشورهای بیگانه که اهایل 

 داریم ؟ در این قصور بیگانه و سالن های بزرگ کلیسا مانند چکار داریم ؟ ما به اینجا متعلق نیستیم . یم خواهم به

 . ماریس و خانه ام مراجعت کنم

ن و یاس آوری دارد او را تنگ در آغوش گرفتم . مرگ ژنرال دوفو به او فهمانده بود که  غم انگیر
 

 .چه زندگ

 کیم بعد نامه ای از ماریس از طرف مادرم رسید . من و ژویل با هم روی تخت خوابم نشستیم و نامه خوش خط و

کت ن و سوزان تصمیم داشتند به ژنوا نقل مکان نموده و در این شهر شعبه ای از شر ن مادرم را خواندیم . اتییر  تمیر

 د. تجار فرانسه اکنون در ژنوا فعالیت زیادی دارند و ایتالیا مرکز معامالت ابریشم است و چونکالری را دایر نماین

ن و سوزان به ژنوا بیاید و مخصوصا سفارش کرده  نماید تصمیم دارد با اتییر
 

 مادرم نیم خواهد تنها در ماریس زندگ

ن هم یم خواهد خانه ما  است که فعال با ژویل باشم و از خدا یم خواهد که شوهر مهرباین نصیبم شود . ...بله ....اتییر

 را

 : در ماریس بفروشد . دیگر ژویل گریه نیم کرد با وحشت به یکدیگر نگریستیم و با زحمت گفتم

 . ویل به هر حال شما دیگر به ویالی کوچکمان در ماریس نخوایه رفت -

 . ژویل از پنجره به خارج نگریست

ین با و خانه ینیم فهمم .... البته نیم فهم -  م .... دائما به فکر آن خانه کوچک زیبای پر محبت هستم . خاطره شیر

 را فراموش نیم کنم . یم داین در این مدت متمادی که از قرصی به قرص دیگر شگردان بوده ایم هرگز
ر
 ییالق

 . خوشحال نبوده ام و در آرزوی خانه ی گرم و پر محبت خودمان به ش برده ام



ن لح به به در نواخته شد . ژوزف داخل گردید اشک ژویل مجددا جاری شد . ژویل با صدای بلنددرهمیر  ظه چند ضن

 : گریه کرد و گفت

 . یم خواهم به خانه ام برگردم .... یم خواهم از این قصور جهنیم نفرت آور فرار کنم -

 : ژوزف کنار تختخواب نشست و او را در آغوش گرفت و با مالیمت گفت
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 بسیار خوب خواهیم رفت . امشب این مهماین بزرگ را برگزار یم کنم و سپس فورا به پاریس مراجعت یم نماییم -

 است ، از رم سیر شده ام .
ن
 . بس است دیگر کاق

 ژوزف لب های خود را جمع کرد . چانه اش را خم نمود و غبغب انداخت . گمان یم کند که این قیافه و حالت

 . تمایز به او یم بخشدشخصیتر برجسته و م

ی به من واگزار کند . ژویل از مراجعتمان به خانه ی -  از دولت درخواست خواهم کرد شغل جدید و شاید مهمیر

 کوچکمان در روشر خوشحال هستر ؟....ژویل ؟

 : ژویل درحایل که هنوز گریه یم کرد گفت

 . اگر دزیره هم همراه ما باشد ، آری -

 : در جواب گفتم

 م با شما خواهم آمد . دیگر به کجا یم توانم بروم ؟ ماریس ؟من ه -

 : ژویل صورت اشک آلودش را به طرفم بلند کرد و گفت

 . در پاریس به ما خوش خواهد گذشت . هر سه نفر .... شما ، ژوزف و من و نیم داین دزیره ، پاریس چه زیبا است -

 تر دارد . شهر نور و روشنایی است . البته شما در پاریسشهر عظییم است ، چه پارک ها و گردشگاه ها ی دلفری

 . نبوده اید و نیم توانید آنچه را که یم گویم تصور کنید

 ژویل و ژوزف اتاق را ترک کردند تا ترتیب مسافرت فردا را بدهند . در تخت خوابم فرو رفتم . چشمانم از شدت یر 

 را از خاطرم گذراندم . سغ کردم صورت او را به خاطر خوایر یم سوخت . سخناین که به ناپلئون خواهم گفت

 بیاورم ویل وقتر چشمانم را بستم صورتهای باسمه ی غیر حقیفر او که این روزها روی فنجان ها ی قهوه ، ظروف گل

 و انفیه دان ها لبخند یم زند در نظرم مجسم گردید . هنگایم که از نظرم محو شد بالفاصله نور لرزان چراغ های

 پاریس که در آب رودخانه سن یم رقصیدند از خاطرم گذشت . این منظره فراموش شدین نیست . هرگز آن را از

 خاطرم نیم برم



 فصل دهم

 4971پاریس ، آوریل 

 . باز او را دیدم

******************* 

 . های خود به مرص یم رودناپلئون ما را به مهماین خداحافظن دعوت کرده او تقریبا با عجله و شتاب به همراه ارتش 

ق و غرب را به یکدیگر متصل سازد و  ناپلئون به مادرش گفت که قصد دارد اهرام مرص را پایگاه خود قرار داده و شر

یا با سکوت و آرامش به سخنان فرزندش ن  در آورد . مادام لتیر
اتوی جهاین  سپس جمهوری فرانسه را به صورت امی 

 د که آیا ناپلئون در اثر حمالت شدید تب ماالریا رنج کشیده است ؟ آیا بیماریگوش داد ویل بعدا از ژوزف پرسی

 فرزندش را از او مخفن یم کنند ؟ طفل بیچاره ی من از نظر فکر سالم به نظر نیم رسد . ژوزف برای مادرش ، ژویل
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ی    ح نمود و گف اتوری مستعمرایر و من طرح هایی را که ناپلئون برای نابودی انگلستان تهیه کرده تشر  ت برادرش امی 

 . انگلستان را در هم خواهد شکست

پیشه متعلق  یم کنند . این خانه سابقا به تالمای هین
 

ن در خانه ی کوچگ در کوچه ی ویکتوار زندگ  ناپلئون و ژوزفیر

 این خانه را از بیوه تالما روزهایی که با باراس شوکار داشت و در سالن ترز تال
ن ن یم خرامید ابتیاعبود ویل ژوزفیر  ییر

ین نام داشت ویل پس از فتوحات ناپلئون در ایتالیا کمیته ی شهر تصمیم گرفت  کرد . این کوچه در آن زمان شانیر

 . نام کوچه را به افتخار فتوحات ناپلئون تغییر دهد و اکنون ویکتوار نامیده یم شود

 . ین خانه ی کوچک و تقریبا متوسط حضور داشته اندراستر نیم توان باور کرد روز گذشته چه جمعیت انبویه در ا

 این خانه فقط دو اتاق پذیرایی کوچک و یک نهارخوری بیشیر ندارد . هنوز وقتر به آن قیافه ها و سخنان فکر یم

ن خود ناراحت و کسلم کرد . دائما سوال میکرد " آیا  کنم گیج یم شوم .ژویل هنگام صبح با نگراین محبت آمیر

؟ " من تحریک شده بودم . ویل نیم دانستم آیا تحریک شده ی درباره ی او درخودت حس یم کتن ن  ای ؟ آیا چیر

ی درباره ی او در خودم حس یم کنم یا خیر . وقتر او یم خندد هر کاری میل داشته باشد یم تواند با من انجام ن  چیر

ل مادا ن ن از عمیل که من آن شب در مین ن باشنددهد . امیدوار بودم که او و ژوزفیر ن انجام داد عصباین و خشمگیر  م تالییر

 . امیدوارم از من بدش بیاید و به من نخندد و تقریبا امیدوار بودم که از من متنفر باشد .

 لباس جدیدی دوخته ام که طبعا آن را پوشیدم . لباسم زرد طالیی و با دامن صوریر بود . یک زنجیر برنز که از عتیقه

ن زنفرویسر ها ی ایتالیا خرید ن اولیر  ه ام به جای کمربند به کمر بسته ام . دو روز قبل شم را اصالح کردم . ژوزفیر



 پارییس بود که موهای خود را کوتاه کرد . ویل این روزها آرایش تمام خانم ها ی مد پرست ، موی کوتاه است و از

ن تقلید یم کنند و به طرف باال شانه یم نمایند . ویل موهای من آن قد  ر زیاد و خشن است که مدتها وقت الزمژوزفیر

 دارد تا به طور شایسته و مناستر مرتب شود . موهایم را شانه زده و با یک روبان آیر باالی شم آرایش کردم ویل

ن بیش از یک دخیر دهایر جلوه نیم کنم . بلکه م ، در مقابل ژوزفیر  هرطور لباس بپوشم و هر آراییسر به کار بیر

 یر غذا بخورم زیرا خییل چاق خواهم شد. هنوز نوک دماغم شباال است و گمان یم کنم تاتصمیم گرفته ام کم

 گرفتار آن باشم . از این موضوع واقعا رنج یم برم . زیرا پس از فتح ایتالیا " نیم رخ های
 

 آخرین روز زندگ

 . کالسیک " مورد توجه مردان است

 ساعت یک بعد از ظهر به طرف کوچه ی ویکتوار عزی
 

انش اکنون در پاریس زندگ یا و دخیر ن  مت کردیم . مادام لتیر

 . یم کنند. تمام اعضای خانواده به طور دائم با یکدیگر مالقات و مراوده دارند . بناپارت ها یکدیگر را یم بوسند

یا مرا در آغوش کشید و سپس مادام لوکلرک دیوانه وار بغلم کرد . مادام لوکلرک همان پولت ک ن  وچولومادام لتیر

 است که قبل از ازدواجش گفت " لوکلرک تنها افشی است که ما یم شناسیم و من به اندازه ی ذره ای او را دوست

 ندارم " ویل ناپلئون یم دانست امور عاشقانه ی پولت برای شهرت فامیل بناپارت زننده است درباره ی این ازدواج پا

ا که هنوز صورتش را به شکل شبازان الغر نقایسر یم کند بافشاری کرد . ژنرال لوکلرک پاهای کوتایه دارد  ن  . الیر

ن در مهماین حضور داشتند  . شوهرش باکیوج  نیر

ا به علت موقعیت مناستر که شوهر موسیفر دانش با توصیه ناپلئون در یگ از وزارت خانه ها بدست آورده بود ن  الیر

ن ، هورتن ن و دخیر ژوزفیر  س مو طالیی چاق و چله هم از مدرسه اجازه گرفته بودند تاناز و افاده یم کرد . کارولیر

ن اهرام آرزو وزی او را در شزمیر کت کرده و فتح و پیر  بتوانند در مراسم خداحافظن برادر و پدرخوانده خود شر
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ن  یا یم خندند . لباس مادام لتیر ن  یا به نظر آنهانمایند . اکنون با هم در صندیل کوچگ نشسته و به لباس حریر مادام لتیر

 . مثل پرده های اتاق غذاخوری جلوه میکند

ن بناپارت ها افش جوان باریک اندایم که روبان آجوداین داشت نظرم را جلب نمود ، او با چشمان آیر و  در بیر

ن پرسیدم او کیست ؟ قبل از آنکه بتواند بگوید   " که او  موهای بور با یاس و نا امیدی پولت را نگاه یم کرد . از کارولیر

 .پش ناپلئون " است از خنده غش کرد

 کرد
ن
 . افشجوان فهمید که من چه سوایل کرده ام ، به طرف من آمد و با خجالت خود را معرق

 . اوژن دوبوهارنه آجودان شخض ژنرال بناپارت-



ن بودند  . تنها اعضای خانواده که تاکنون حاضن نشده اند مهمانداران ما ، ناپلئون و ژوزفیر

ن گفتب  : االخره درب باز شد و ژوزفیر

ل آمدیم ، ژوزف یک دقیقه اینجا بیایید . ناپلئون یم خواهد با شما صحبت کند - ن  . ببخشید عزیزان ، تازه به مین

 . خواهش یم کنم بفرمایید همه ی شما راحت باشید . هم اکنون مراجعت یم کنم

ی ن ن ناپدید شد . ژوزف دنبال او رفت . مادام لتیر وع بهژوزفیر  ا با یر اعتنایی شانه اش را باال انداخت . همه مجددا شر

ی محکم به ن  صحبت کردیم ویل ناگهان ساکت شدیم ، ظاهرا یک نفر در اتاق مجاور از شدت خشم دیوانه شد . چیر

ن داخل اتاق شد و گفت ن موقع ژوزفیر  : بخاری خورد و چند شیشه شکست ، در همیر

 . اینجا جمعند راستر چه خوب ، تمام فامیل در  -

یا رفت ، لباس سفید او روی شانه اش آویزان بود . شال مخمل شجن که با پوست سمور ن  با لبخند به طرف مادام لتیر

 لبه دوزی شده بود دور شانه و گردنش را گرفته بود و هر وقت شال به کنار یم رفت گردن بسیار سفید قشنگش

 . ظاهر یم گردید

ی یم گفت  ن  . از اتاق مجاور به گوش یم رسیدصدای ژوزف که چیر

یا سوال کرد ن ن از مادام لتیر  : ژوزفیر

ن دارید ؟ - ن ....! خانم آیا پشی به نام لوسییر  لوسییر

ن اسایم برادر و خواهر شوهر هایش را به خود یا نگایه به عروسش که حتر نیم خواهد زحمت یاد گرفیر ن  مادام لتیر

 : بدهد کرد و جواب داد

ن پش من .... -  چه شده ؟ سومیر

 . نامه ای به ناپلئون نوشته و اطالع داده است که ازدواج کرده -

یا گرد شده و گفت ن  : چشمان مادام لتیر

ن پش من به هر حال از انتخاب برادرش نارایصن است ؟ -  یم دانم عرویس کرده ، آیا دومیر

ن شانه های ظریفش را باال انداخت و با لبخند گفت  : ژوزفیر

 . ... یم شنوید ؟ گوش کنیدگمان یم کنم ..  -

ن از مشاجره و مباحثه اتاق مجاور لذت یم برد . در باز شد و ناپلئون ظاهر گردید . صورت کوچک او از  گویی ژوزفیر

 . خشم و غضب شخ شده بود

ن با دخیر یک قهوه ج  ازدواج کرده ؟ -  مادر یم دانستر که لوسییر
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یا نگایه به شاپای ناپلئون ن وع مادام لتیر  انداخت ، نگاه او از موهای درهم و ژولیده قرمز و قهوه ای رنگ ناپلئون شر

ین خیاطان  شد و از صورتش گذشت ، روی شانه هایش ثابت گردید . سپس به لباس بسیار عایل او که به وسیله بهیر

ن اورا برانداز نمود و  ه گردید ، آنگاه کفشهای بسیار ظریف و تمیر  : گفت  پاریس دوخته شده بود خیر

ن بویه را نپسندیدی؟ - ن زن برادرت کریستیر  ناپلئون چه چیر

 شما متوجه نیستید . دخیر یک قهوه ج  توی دهکده که هرشب از دهقانان دهکده در قهوه خانه خود پذیرایی یم -

 . کنند !!! مادر نیم توانم به شما بفهمانم . نیم توانم شما را متقاعد کنم

یا درحایل که نگ ن ن که با غرور و تکیر در لباس سفید در گوشه ای ایستاده بود انداختمادام لتیر  اه نامفهویم به ژوزفیر

 : و جواب داد

ن بویه دخیر بسیار نجیب و دارای شهرت عایل است-  .... تا آنجا که من یم دانم کریستیر

 : ژوزف صحبت او را قطع کرد و گفت

 . نماییممتاسفانه همه ی ما نیم توانیم با کنتس ها ازدواج  -

ن هم قرمز شد ن باز شد . لبخندی زد ویل معلوم بود که تبسمش اجباری است . اوژن پش ژوزفیر  . سوراخ دماغ ژوزفیر

یان کوچک روی شقیقه اش مانند چکش یم کوبید ، دستش را روی  ناپلئون برگشت و به ژوزف نگاه کرد ، آن شر

ه شد و گفت  : پیشاین گذارد و به ژوزف خیر

د و یا مادر ، من - ن بنویسید که طالق بگیر  حق دارم همشان شایسته برای برادرانم بخواهم . میل دارم فورا به لوسییر

ن .... حاال یم توانیم غذا بخوریم ....؟  ازدواجش را لغو کند . برای او بنویسید که این دستور و امر من است .....ژوزفیر

 به چشمان یکدیگر نگاه کردیم . این همان نگایه بود که از در همان لحظه متوجه من شد . مدت یک ثانیه مستقیما 

 آن یم ترسیدم ، از آن متنفر بودم ، و در انتظارش یم سوختم . با عجله جلو آمد . هورتنس چاق را که در ش راه

 : ایستاده بود به کنارزد و هر دو دست مرا گرفت و گفت

 . اوژین خییل خوشحالم که آمدی-

 رفت ، لبخند زد ، صورت الغر او جوان و شاداب بود و همان حالتر را داشت که به مادرم قولچشم از من برنیم گ

 من در انتظار باشد و سپس ازدواج نماید . با تبسم گفت
 

 : یم داد تا شانزده سالگ

 . اوژین خییل زیبا شده ای ، بزرگ شده ای-

ون کشیدم  . دستم را از دست او بیر

 . ستمبه هر حال نوزده ساله ه -

 : این سخنم تقریبا بچه گانه و احمقانه بود . مجددا گفتم



 . ژنرال مدیر است یکدیگر را ندیده ایم -

 بله مدیر است ، مدت طوالین است که یکدیگر را ندیده ایم ، آخرین مرتبه کجا همد یگر را دیدیم ؟ -

 . یدبه من نگاه کرد و با صدای بلند خندید . نور چراغ در چشمان او یم رقص

 : آخرین مالقات را به خاطر آورد آن را بسیار مسخره انگاشت و گفت

ن باید با اوژین خواهر ژویل آشنا شوید . خییل درباره ی اوژین با شما صحبت کرده ام- ن ....ژوزفیر  . ژوزفیر

 . ژویل به من گفته است که مادموازل اوژین ترجیح یم دهد که او را دزیره بنامند -
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ی که حایک از شناسایی صورت س
ن ن او چیر ن به طرف ناپلئون خم شد . در نگاه اشار آمیر  فید و قشنگ و زیبا ی ژوزفیر

 . من باشد دیده نیم شد

 . مادموازل راستر لطف کردید که نزد ما آمدید -

 : باعجله گفتم

 . ژنرال باید با شما صحبت کنم -

ن در لبش منجمد شد . چه منظره ای ؟ ب -  دون شک تصور کرد .... خدای من .... چه احساسایر ، چهلبخند ژوزفیر

 : منظره بچه گانه ای ...! بالفاصله اضافه کرد

 . باید درباره ی موضوع مهیم باشما صحبت کنم -

ن بازوی او را گرفت  : ژوزفیر

 . حاال یم توانیم غذا بخوریم ، بفرمایید به اتاق نهار خوری -

ن لوکلرک شد  ن غذا بیر  و خشک و اوژن بوهارنه ی کمرو نشسته بودم . ناپلئون الینقطع صحبت یممن در ش میر

وع به خوردن سوپ کرد . در  کرد و بیشیر ژوزف را مورد خطاب قرار یم داد . سوپ ما تمام شده بود که او تازه شر

ی ن ن صحبت یم کرد . در آنجا ، کوتاه ، با جمالت بریده و با ژست غم انگیر  منظور خود را ماریس خییل به ندرت چنیر

 مجسم یم نمود . ویل اکنون خییل سلیس و روان صحبت یم کند . اطمینان کامل به خود دارد . به عقاید و نظریات

وع به صحبت کرد ، پولت ین اهمیتر نیم دهد ، وقتر درباره ی " دشمن شسخت ما انگلستان " شر  دیگران کوچکیر

 : زیر لب غر زده گفت

وع کرداوه نه ، دوباره در ای -  . ن خصوص شر

 . به ما گفته بودند که چرا او تصمیم دارد به انگلستان حمله کند . ما از شناسایی نظایم بندر دونکرک آگاه بودیم



ی انگلستان را مورد حمله قرار ن کشتر های کوچک و مسلح که بتواند بنادر کوچک مایه گیر ن ساخیر  ناپلئون همچنیر

 مناسب هستند علیه حمله از راهدهد مطالعه کرده بود . زیرا به عق
 

 یده ی او بنادر بزرگ که برای کشتر های جنگ

 . دریا مستحکم گردیده اند

 . ما سوپ خود را تمام کرده ایم ، غذایت را بخور بناپارت -

ن را نشنیده انگاشت و به صحبت ادامه داد . این زن و شوهر یکدیگر را " شما  " ناپلئون صدای آهسته و مالیم ژوزفیر

 است و
ن
اق ن به او بناپارت یم گوید . به کار بردن نام فامیل یگ از عادات خانواده های اشر  خطاب یم کنند ، ژوزفیر

ن کنت دوبوهارنه را " شما " یم نامیده  . بدون تردید در روزگار گذشته ژوزفیر

 : ناپلئون به صدای بلند درحایل که به طرف ژنرال لوکلرک خم شده بود گفت

 هوا .... راستر ژنرال لوکلرک تصور یم کنید که گردان های ما یگ پس از دیگری از طریق هوا از کانالاز طریق  -

 مانش عبورکرده و نقاط سوق الجییسر انگلستان را اشغال نمایند ! واحد ها و شبازاین که با توپخانه سبک مجهز شده

 !.... اند

ن انداختدهان لوکلرک که برای مخالفت با او باز شده بود بس یا در اتاق طنیر ن  . ته شد . صدای مادام لتیر

اب ننوش - وب نخور ، این قدر با عجله شر  . پشم این قدر مشر

وع به خوردن غذا کرد . چند ثانیه سکوت حکمفرما گردید ویل ن گذارد و شر ابش را فورا روی میر  ناپلئون گیالس شر

ن دخیر مدرسه نیمه با  . لغ درهم شکستمجددا این سکوت با خنده ی کارولیر
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 . راستر خجالت آور است که شبازان نارنجک انداز شما بال و پر ندارند و قادر به پرواز نیستند-

 این گفته باکیوج  که سکوت اتاق را به هم زد ناپلئون را نارحت کرد . ناپلئون اهمیتر به شوهر خواهر خود نداده و

ن کرد و گفت  : رو به ژوزفیر

ع طرح های فتن خود را به من نشان داده اند ، بالونشاید بتوان -  م حمله ای از طریق هوا اجرا نمایم . چند نفر مخیر

اع است. حقیقتا  که یم توانند سه یا چهار نفر را حمل کرده و ساعت ها در آسمان بمانند در دست اخیر
 

 ها ی بزرگ

ن حمله ای بسیار عایل و قابل مالحظه است  . چنیر

ن زنگ را به صدا در آورد ، هنگایم که مشغول ضف جوجه با سسناپلئون باالخ  ره سوپ خود را تمام کرد ، ژوزفیر

ح اهرام سه گانه مرص را یم داد . متوجه شدیم که ناپلئون ن و هورتنس شر  بودیم ناپلئون برای کارولیر
 

 گوجه فرنگ

وی مستعمرایر انگلستان را درهم خواهد شکست  ن آزاد خواهد ساختاز پایگاه مرص نه تنها نیر  . بلکه مرص را نیر



ن فرمان من به واحد ها -  . اولیر

ن افتاد و با شعت از اتاق خارج شده و فورا با صفحه ای  با عجله از جای خود برخاست و صندیل او از عقب به زمیر

 :کاغذی که با خطوط ریز و تنگ نوشته شده بود مراجعت کرده و گفت

ه ای شما را آوردم ... باید به این فرمان -  من گوش کنید " شبازان ، قرون و اعصار چهل گانه ای با نگاه خیر

 مینگرند .... یم بیند ، این چهل قرن عمر اهرام مرص است ، این اهرام چهل قرن به پا ایستاده و به شما نگاه یم کنند ،

 " امروز این فرمان را در سایه اهرام صادر یم کنم

 " ه صحبت ادامه داد " خدا یگ است و محمد فرستاده ی اوستساکت شد و پس از لحظه ای ب

ا صحبت او را قطع کرد و گفت ن  : الیر

 . مسلمانان خدا را الهه یم نامند -

وع به خواندن کتاب ها ی متعددی در پاریس کرده از این اطالعات خود بسیار مغرور و متکیر به نظر یم ا که شر ن  الیر

 . ضا حرکت داد گویی مگیس را یم پراند و با صدای بلند به نطق خود ادامه دادرسید . ناپلئون دست خود را در ف

 من این مذهب را مطالعه خواهم کرد ، نکته قابل اهمیت این است که با مرص همان طوری که با یهودی ها و "

مایتالیایی ها رفتار نمودید رفتار کنید . مفتر ها و امام ها ی این مردم را مانند کشیش ها و   بزرگان مذهتر یهود محیر

 " . بشمارید

 : ناپلئون ساکت شد و به هرکدام از ما یگ بعد از دیگری نگاه کرد ، ژوزف بدون توجه گفت

ن جمهوری ما به شما فرمان یم دهد که آنان را به نام حقوق بشر آزاد -  مردم مرص بسیار خوشبخت هستند که قوانیر

 . نمایید

 مقصود شما چیست ؟ -

اع نکرده اید فرمان -  . شما روی مبنای حقوق بشر پایه گذاری شده و شما آن را اخیر

ن مرتبه پس از سالیان دراز آنچه را در ماریس متوجه شده  ژوزف با قیافه ساکت و آرایم صحبت یم کرد . برای اولیر

 . بودم به خاطر آوردم ، ژوزف از برادر خود متنفر است

یا با صدای بلند گفت ن  : مادام لتیر

 . خییل خوب نوشته اید -

ن گفت  : ژوزفیر
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 . بناپارت خواهش یم کنم غذای خود را تمام کنید . پس از شام مهمان خواهیم داشت -

وع به خوردن غذا کرد . بال اراده به هورتنس نگاه کردم . طفلک .... خیر در سن  ناپلئون مانند طفل مطیغ شر

 طفل نیست ، این موضوع ر 
 

ک کوتاه چاق کهچهارده سالگ  ا تجربه به من آموخته است . به هر حال این دخیر

ه به ناپلئون نگاه یم کرد و به سخنان او گوش یم داد . نگاه ین شباهتر به مادر قشنگ خود ندارد خیر  کوچکیر

م قرار گرفته باشند ثابت و یر حرکت بود . صورت ن  چشمان آیر آسماین او مانند کساین که تحت تاثیر هیپنوتیر

 هورتنس قرمز شده و گل انداخته بود . با خودم فکر کردم : غیر ممکن است ... ویل هورتنس به پدر خوانده ی خود

 . عشق یم ورزید ، راستر مسخره نبود ؟ حقیقتا زننده و تاثر آور است

 : صدای اوژن دو بوهارنه افکارم را قطع کرد و گفت

 . نوشدمادرم یم خواهد گیالسش را به سالمتر شما ب -

ن گذاشت ن به من لبخندی زد و آهسته گیالسش را به لب برد و سپس آن را بر روی میر  . گیالسم را برداشتم ، ژوزفیر

ن برخاست و ن مرا شناخته و آن منظره عجیب را به خاطر آورده است . ژوزفیر  چشمگ به من زد ، فهمیدم ژوزفیر

 : گفت

 . قهوه را در اتاق پذیرایی ضف یم کنیم -

 . چند نفر در اتاق پذیرایی در انتظار بودند تا با ناپلئون وداع کرده و موفقیت او را آرزو نمایند قبال 

ن در ن یم آمدند اکنون در خانه ی کوچک ژوزفیر ل مادام تالییر ن ن به نظر یم رسید که تمام اشخایص که قبال به مین  چنیر

 و سغ کردم از ژونو و مارمون خواستگاران سابقمکوچه ویکتوار اجتماع یم نمایند . تعداد زیادی اونیفورم دیدم 

از نمایم . این دو افش یم خندیدند و به خانم ها یم گفتند که در مسافرت موهای ش خود را کوتاه خواهند کرد  احیر

 : یگ از آنها گفت .

ن رم خواهیم بود . و شمان شپش نخواهد داشت -  . شبیه فاتحیر

یا گفتافشی که دارای مو های سیاه و  ن  : مجعد و چشمان جذاب و دماغ پهتن بود به مادام لتیر

 . تصادفا این هم یگ از نظریات پش شماست -

 . تعجب نیم کنم ژنرال مورات ، پشم دارای عقاید و افکار عجیتر است -

ن به نظر یم رسید که این افش جوان را دوست دارد . ژنرال مورات ش  یا لبخند یم زد ، چنیر ن  دوش هایمادام لتیر

ه و درخشنده مناطق حاره ضعیف و یا در مقابل رنگ تیر ن  طالیی و لباس آیر و شلوار زردوزی به تن داشت . مادام لتیر

 . تقریبا یر تاب است

ن سه نفر مهمان جوان را روی ایوان بلند کرد . چه شخض  ظاهرا یک مهمان عایل رتبه وارد شده بود ، زیرا ژوزفیر

  جمهوری فرانسه در آنجا جلوس کرد . او لباس زردوزی بسیار زیبایی به تن داشت وآنجا نشست ؟ باراس رهیر 



ن او نشستند و مرد الغری که دماغ ن فورا در طرفیر  عینک خود را با دست جلو چشمش گرفته بود . ناپلئون و ژوزفیر

ن او را در محیل دیده بودم پشت ش آنها ایستاده و به طرف جلو خم شده بود . ا  وه ، به خاطرم آمد ، او یگنوک تیر

ن دیده بودم . گمان یم کنم نام او فوشه باشد ل مادام تالییر ن  . از همان دو نفری بود که وی را در کنار پنجره ی مین

 اوژن دوبوهارنه آجودان شخض ناپلئون درحایل که قطرات عرق روی پیشانیش بود ، چون خود را مسئول پذیرایی و

ا ی چاق را به صندیل که روبروی باراس بود هدایت کرد . سپس صندیلنشانیدن مهمانان یم دانس ن  ت ، من و الیر

ن موقع مرد جوان بسیار خوش  دیگری برداشت و نزدیک فوشه رفت و از او درخواست نمود تا بنشیند ، درهمیر
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 ده بود . فوشه فورا ازلبایس درحایل که کیم یم لنگید وارد اتاق شد ، موی شش را به سبک زمان گذشته پودر ز 

 : جای خود برخاست و گفت

یف بیاورید - ان عزیز اینجا تشر  . تالیر

 آقایان در راهرو درباره سفیر فرانسه در وین که به پاریس عزیمت کرده بحث یم کردند . ظاهرا حادثه ی غیر قابل

 در وین در یگ از اعیاد میل اطریشانتظاری در وین رخ داده بود . از صحبت اطرافیان متوجه شدم که سفیر فرانسه 

ن بیاورند  . پرچم جمهوری فرانسه را بر افراشته و اهایل به طرف سفارتخانه هجوم آورده و سغ داشتند پرچم را پاییر

ل یم شود فورا به اتاق ژوزف یم رود ن  . من فرصت ندارم که روزنامه بخوانم ، زیرا به محض اینکه روزنامه وارد مین

 : ژوزف گفت

ان شما نباید یک ژنرال را به سفارت فرانسه در اطریش منصوب یم کردید . بهیر بود شخض را که -  آقای تالیر

 . شغل و حرفه ی او سیاست است به این محل یم فرستادید

ان ابروی خود را باال کشید . خندید  : تالیر

 آنجا که قدرت داریم سغ یم کنیم مردانجمهوری ما تعداد زیادی مرد سیاستمدار ندارد . آقای بناپارت ، ما تا  -

 برجسته را به سفارت خانه ها بفرستیم ، خود شما در مورد ایتالیا به ما کمک کردید ، این طور نیست ؟

ن سیاستمدار بود نه سیاستمدار . صدای تو ان که مسئول وزارت خارجه است فقط جانشیر  ژوزف بناپارت در نظر تالیر

 باراس شنیده شد که 
ن

 : یم گفتدمایع

 بعالوه این برنادوت یگ از قابل ترین مرداین است که در اختیار ماست . آیا شما موافق نیستید ژنرال بناپارت ؟ -

یم داشتید ، از طرف وزارت جنگ به  راستر به خاطرم آمد ، وقتر شما در ایتالیا به واحد های تازه نفس احتیاج میر

ین هنگ ها ی ارتش رن Rhine کامل  به کمک شما بیاید . این مرد با یک لشگر   برنادوت دستور داده شد با بهیر



ن آمدن ن و چهارساعت پاییر  . در بدترین موقع زمستان ، کوهستان آلپ را ده ساعته یط کرد . شش ساعت باالرفیر

 ا غرور واگر درست به خاطر داشته باشم در نامه ای شما درباره ی او نوشتید ، بسیار از او اظهار رضایت کردید و ب

 . تکیر از او خوشنود بودید

 . ژوزف صحبت او را قطع کرد

 بدون شک او ژنرال برجسته ای است ، ویل دیپلمات ؟ سیاستمدار؟ -

ان متفکرانه جواب داد  : تالیر

ن پرچم جمهوری فرانسه در وین بسیار مناسب بوده است . چرا سفارت فرانسه در -  معتقدیم که عمل او و برافراشیر

ن ، پس از این عمل  هنگایم  که سایر سفارتخانه ها پرچم خود را بر افراشته اند پرچم نداشته باشد ؟ پس از این توهیر

اض وین را ترک کرد و تصور یم کنم قبل از ورود  که حقوق مملکتر ما را پایمال نمود ، ژنرال برنادوت فورا با اعیر

 . ژنرال برنادوت عذرخوایه حکومت اطریش به پاریس برسد

ان به ناخن های دست بسیار باریک و ظریفش نگریست و به صحبت ادامه داد  : تالیر

 . به هر حال مرد بهیر و شایسته تری نداریم که به وین بفرستیم -

ه رنگ و کیم مبهوت باراس ظاهر گردید و گفت  : لبخند نامحسویس در چهره تیر

ن و دو  - ن یم باشدبرنادوت مرد عاقبت اندیش و از نظر سیایس پیش بیر  . راندیش نیر
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یان کوچک روی ن آورده و به ناپلئون نگریست . لب های ناپلئون منقبض گردید و آن شر  باراس عینک خود را پاییر

د . باراس به صحبت خود ادامه داد ن  : شقیقه راستش به شدت میر

ن یک جمهوریخواه معتقد است که مصمم یم باشد دشمنان جمهوری فرانسه -  را چه در داخل و چه در او همچنیر

 . خارج کشور نابود سازد

 حس حسادت ژوزف نسبت به سفیر فرانسه در اطریش چنان تحریک شده بود که قدرت خودداری را از دست داد و

 : گفت

 و شغل جدید او ؟ -

 : مجددا عینک باراس در زیر نور چراغ یم درخشید و به صحبت ادامه داد

 اد نیازمند است و یم توانم تصور نمایم چرا مردی که حرفه نظایم را از شبازی سادهجمهوری به مردان قابل اعتم -

ن به خود جلب کرده است و وع نموده ، از اعتماد ارتش نسبت به خود لذت یم برد . این شخص اعتماد دولت را نیر  شر



 ... کامال طبیغ خواهد بود اگر

ش گفت ن  : فوشه رئیس پلیس با دماغ نوک تیر

 . نگ آینده باشدوزیر ج -

ه شد . خدای من ن خیر اهن نازک ابریشیم ترز تالییر  باراس عینک خود را جابجا کرد و با حرص و ولع شدیدی به پیر

اهن ابریشیم نازک در مهماین ناپلئون حضور یافته بود . باراس درحایل که با سنگیتن  ن زیبا فقط با یک پیر  ، ترز تالییر

 : و طمانینه از جای بریم خاست گفت

 .... ترز قشنگ ما -

ی کرد و گفت ن باراس جلوگیر  : ترز از برخاسیر

ن چه زیبا به نظر -  خواهش میکنم بنشینید .... بفرمایید .... به به ! پهلوان ایتالیا هم اینجاست ، ژنرال بناپارت و ژوزفیر

ن    اهرام یم برید ؟ میتوانمیم رسند ، چه یم شنوم ؟ راستر ژنرال این اوژن کوچک را به نام آجودان خود به شزمیر

 کنم ؟ این همان شخض است که ارتش شما را در ایتالیا با ده هزار جفت کفش تدارک دید
ن
 . اوورار را به شما معرق

 . اوورار " مرد قوی فرانسه " شخصا اینجاست ، با او آشنا شوید

ن خم شد .  ا آهسته به من گفتمرد کوتاه قدی در مقابل ناپلئون تعظیم کرد و تقریبا روی زمیر ن  : الیر

اتج  ارتش یم باشد . ترز تا این اواخر با باراس بود و محض خاطر -  اوورار آخرین رفیق و معشوق ترز است و کنیر

ان پانزده ساله را ترجیح یم دهد . او مرد وقیج است ، مرد دخیر ن از او ضف نظر کرد . اکنون باراس پیر  ژوزفیر

 .  کند. هیچ کس در این سن موی به این سیایه نداردگمان یم کنم موهایش را رنگ یم

 ناگهان متوجه شدم که دیگر قادر نیستم حتر یک دقیقه بیشیر در اتاق بمانم ، عرق کرده بودم ، فورا برخاستم و با

 عجله به طرف در رفتم و به جستجوی آینه پرداختم تا صورتم را پودر بزنم . ششا تقریبا تاریک بود به شمعداین 

 که با شعله لرزان در مقابل آینه قرار داشت نزدیک شدم ویل ناگهان با تعجب به عقب رفتم . دیدم دو نفر که

 : یکدیگر را در آغوش داشتند با دیدن من با شعت از هم جدا شدند . با یر مییل گفتم

 . اوه ، معذرت یم خواهم -

ن درح  ایل که زلف های کوتاه بچه گانه اش را مرتب یمآن صورت سفید قشنگ آهسته به نور نزدیک شد . ژوزفیر

 : کرد گفت
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 نمایم ؟... شارل این خانم خواهر زن -
ن
 چرا ؟ مگر چه شده ؟ ... ممکن است آقای شارل هیپولت را به شما معرق



 . اریمبرادر شوهر من ژوزف است . من با خواهر مادموازل دزیره جاری هستم و با این ترتیب با یکدیگر نسبت د

 این طور نیست مادموازل دزیره ؟

ن گفت  : مردی که بیش از بیست و پنج سال نداشت در مقابل من خم شد . ژوزفیر

ین  این آقای شارل هیپولت یگ از جوان ترین و موفق ترین ... راستر شارل چکاریم کتن ؟... بله یگ از بهیر

اتج  های ارتش است  . کنیر

ن آهسته خندید و ظاهرا   : تمام این صحنه را مسخره یم دانست سپس به گفته ی خود افزودژوزفیر

 . مادموازل دزیره یگ از حریفان قدییم من است -

 حریف فاتح یا شکست خورده ؟ -

ی به گوش رسید و ناپلئون فریاد کرد ن  نبود صدای مهمیر
ر
 : وقتر برای جواب باق

ن کجا مخفن شده ای ....؟ مهمانان ما  - ن ... ژوزفیر  . در انتظار شما هستندژوزفیر

ی را که در مونت بلو به من هدیه کردید به مادموازل دزیره و آقای شارل نشان یم دادم - ن  . آینه و میر

ن بدون کوچک ترین اضطراب و نگراین بازوی ناپلئون را گرفت و به طرف شارل هدایت کرد  . ژوزفیر

اتج  های ارتش را بشناس -  ید . و حاال آقای شارل شما ممکن است آرزو هاییم خواهم یگ از جوان ترین کنیر

 . قلتر خود را بگویید ... و یم توانید با ناجر ایتالیا دست بدهید

ن بسیار دلفریب بود و اضطراب و خشم ناپلئون را برطرف کرد . ناپلئون به طرف من برگشت و گفت  خنده ی ژوزفیر

: 

 شما یم خواستید با من صحبت کنید ؟ -

ن دست خو   : د را روی بازوی شارل گذارده و گفتژوزفیر

 . همراه من بیایید .... باید از مهمانان خود پذیرایی نمایم -

 من و او در مقابل یکدیگر در زیر نور لرزان شمع ایستادیم در کیف دستر خود به جستجو پرداختم . ناپلئون جلو

 ی عیمفر روی چشمان او دیده یم شد . وآینه رفت و خود را نگریست . در زیر نور رنگ پریده ی شمع سایه ها

 :گونه های کوچک او فرو رفته بود . با خشونت سوال کرد

 تو شنیدی باراس چه گفت ؟ -

 چنان در افکار خود غوطه ور بود که بدون توجه مرا " تو " خطاب کرد و "تو" همان کلمه ای را که در دوران دوستر 

 . و عاشفر به کار یم رود به زبان آورد

ی از سیاست نیم فهمم - ن ی نفهمیدم ، چیر ن  . بله شنیدم ویل چیر

 : نگاه کردن در آینه را ادامه داد



 .... دشمنان داخیل جمهوری فرانسه ، چه لغت زیبایی ! منظور او من بودم زیرا کامال یم فهمد که امروز یم توانم -

 : گفت  ساکت شد و سایه لرزان را در آینه نگریست ، لب زیرین خود را جوید و 

یم که -  ما ژنرال ها جمهوری را نجات دادیم و ما ژنرال ها آن را برپا نگه داشتیم و ممکن است ناگهان تصمیم بگیر

 حکومت خود را به وجود بیاوریم . پادشاه فرانسه را در کمال یر رحیم گردن زدند و پس از مرگ او تاج سلطنتر 
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ایم قرار    یر ارزیسر به "گنداب رو " افتاده ، باید یک نفر خم شود وفرانسه مورد اهانت و یر احیر
ن  گرفته و مانند چیر

 . آن را بردارد

لمان هستم . اول ن  چنان صحبت یم کرد که گویی در خواب است . باز هم تصور کردم که در کنار نرده ی باغ مین

ه شوم خنده بچه گانه ای کرد  م . با خشونت به طرف منترسیدم ، و سپس برای اینکه بر ترسو وحشت خود چیر

 : برگشت و گفت

ان جمهوری به منازعه خود با احزاب سیایس ادامه دهند و فرانسه محترصن و خفقان -  من به مرص یم روم . بگذار رهیر

اتج  ها بفروشند  . گرفته را در مقابل اسکناس های یر ارزش به کنیر

 ام خانیم را برای شما نوشته ام ، خواهشمندم دستورمعذرت یم خواهم ژنرال اگر صحبت شما را قطع یم کنم . ن -

 . بدهید از او نگهداری شود

 . ورقه کاغذ را ازدست من گرفت و به شمعدان نزدیک شد

 ماری مونیه ....؟ کیست ....؟ -

 . دزین که با ژنرال دوفو یم زیسته ، مادر طفل اوست . به ژنرال دوفو قول داده ام که از آنها شپرستر خواهد ش -

ن آورد و با صدای نرم و مالییم گفت  : ناپلئون دستش را پاییر

 راستر متاثر شدم .... با ژنرال دوفو نامزد بودید ؟ -

 و آخرین مرتبه به او بگویم که از این کمدی یر مزه متنفرم . با خشم و غضب
ن  یم خواستم فریاد بکشم و برای اولیر

 : جواب دادم

 .ل دوفو را نیم شناختم . نیم دانم چرا شما دست از شم برنیم داریدشما خوب یم دانید که من ژنرا -

 چطور دزیره ی کوچولو ....؟ -

 از نامزدی و پیشنهاد ازدواج رنج برده ام و یم خواهم راحت -
ن
 با این پیشنهاد ها ی ازدواج .... ! بیش از حد کاق

 . باشم



 واقغ را در ازدواج یم یابد -
 

 . باورکنید زن معتن زندگ

 : باسستر گفتم

 . میل دارم که با این شمعدان به ش شما بکوبم -

ی نمایم . نزدیک من آمد لبخند یم زد . آن ن شمعدان جلوگیر
 ناخن هایم را در کف دستم فروکردم تا از برداشیر

 و جهنم را داشته است به روی لبش بود
 

قابل مقاومتر که برای من مفهوم بهشت، زندگ  . لبخند غیر

 فیق و دوست هستیم ، این طور نیست برناردین اوژین دزیره ؟ما ر  -

 . به من قول بدهید که ماری مونیه مقرری بیوه گان و فرزند او مقرری یتیمان را دریافت خواهد کرد -

 : ژویل و ژوزف با هم داخل اتاق شدند . ژویل گفت

 . اوه ... دزیره اینجا هستر ؟ حاضن باش یم خواهیم برویم -

 ن و ناپلئون را دیدند هردو باتعجب ایستادند . من و ناپلئون با خشونت روبروی هم ایستاده بودیم ، ویلوقتر م

 : ناگهان خندیدیم . مجددا تکرار کردم

 ژنرال قول یم دهید ؟ -

 : دست مرا گرفت و به لبش نزدیک کرد و گفت
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 . قول یم دهم مادموازل دزیره -

ن من و او واق  . ع شد و چندین مرتبه روی شانه ی برادرش زد و از او جدا گردیدسپس ژوزف بیر

 فصل یازدهم

 . پاریس ، چهار هفته بعد

******************** 

وع شد . پس از صبحانه آبپاش کوچگ برداشتم و دو  من در پاریس مانند روزهای دیگر شر
 

ین روز زندگ  خوشیر

 دان در اتاق غذاخوری گذارده آب دادم . ژویل و ژوزف معموال دردرخت نخل را که ژویل از ایتالیا آورده و در گل

 موقع ضف صبحانه دور از هم یم نشستند ژوزف مشغول خواندن نامه ای بود و من فقط به قسمتر از آنچه او گفت

 . گوش کردم

 . دیدی ژویل .. او دعوت را پذیرفته است -

 ی ندیده ام و غیر از او چه کیس را دعوت خواهید کرد .؟... آیامحض رضای خدا .... هنوز برای این مهماین تهیه ا -



 جوجه تهیه کنم خوب است ....؟ چطور است غذای اول مایه باشد ؟ راستر این روزها مایه بسیار گران است و

 . کمیاب شده ، ژوزف قبال باید به من اطالع یم دادید

ن نبودم که دعوت مرا خواهد پذیرفت ، فقط چند رو  -  زی است به پاریس آمده و تقریبا تمام وقت او با دعوتمطمی 

ح حوادث وین را از زبان خود او بشنود  . و پذیرایی گرفته شده است . هرکیس یم خواهد شر

 برای پر کردن آب پاش از اتاق خارج شدم . این درختان نخل به آب زیادی احتیاج دارند . وقتر مراجعت کردم

 : ژوزف یم گفت

 تم که رفیق برجسته ی من باراس و برادرم ناپلئون بسیار از کارهای برجسته ی شما تعریف و تمجیدبرای او نوش -

ل با غذای ناقابیل پذیرایی نمایم ن  . کرده اند و من بسیار خوشحال و شافراز خواهم بود که او را در مین

 : ژویل با صدای بلند تقریبا تندی گفت

 و کرم برای دش مناسب اس -
 

 ت ؟توت فرنگ

 او دعوت مرا پذیرفته . راستر یم فهیم یعتن چه ؟ با وزیر جنگ آتیه فرانسه تماس و رابطه نزدیک دارم و میل ...-

 و آرزوی ناپلئون اجرا گردیده . باراس علنا گفت که او را به سمت وزارت جنگ منصوب خواهد کرد . وزیر جنگ

ر تقریبا مانند موم در دست ناپلئون بود و ار  ی درباره ی وزیر جدید نیمسابق شر ن  اده ای از خود نداشت ، ویل چیر

 .... دانیم ....ژویل غذا باید مخصوصا عایل و خوب باشد و

 . دیگر چه کیس را دعوت خواهیم کرد -

خانه رفتم تا آب آن را عوض کنم . وقتر برگشتم ن ن غذا خوری برداشته و به آشی   گلدان گل شخ را از روی میر

 : ژوزف یم گفت

ن یم توانیم بدون مزاحمت با او -  یک مهماین خودماین که با صمیمیت توام باشد بهیر است . برای اینکه من و لوسییر

ن ، شما و من خواهیم بود ن ، کریستیر ن ، لوسییر  . صحبت نماییم . بله ... با این ترتیب ژوزفیر

 : نگایه به من کرد و به صحبت خود ادامه داد
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 . خودماین رنج و عذابم یم دهدچقدر این مهماین  -

 دعوت یم کند تا بفهمد که
 

 ژوزف عاشق این ضیافت هاست . غالبا ژنرال ها ، نمایندگان و سفرا را به شام خانوادگ

 در پشت پرده ی سیاست چه یم گذرد . تا به اشار سیایس واقف شود و در ضمن نامه های بلند باال بوسیله پیک

 رص است یم فرستد . تا کنون ژوزف پست سفارت تازه ای را نپذیرفته و یا به او پیشنهادمخصوص به ناپلئون که در م



 نماید . ژوزف در آخرین انتخابات جزیره ی
 

 نکرده اند . ظاهرا میل دارد در پاریس " مرکز منافع سیایس " زندگ

 . امیل بناپارت افتخار نمایندکرس انتخاب گردید . زیرا فتوحات ناپلئون طبعا باعث شد که مردم این جزیره به ف

ن هم کاندید انتخاب از جزیره ی کرس بود و او هم به سمت نماینده ی مجلس پانصد نفری  عالوه بر ژوزف لوسییر

ن زنش را به پاریس آورد  . انتخاب شد . چند روز قبل ، پس از عزیمت ناپلئون ، لوسییر

ل کوچگ برای آنها پیدا کرد تا بتوان ن یا مین ن ن به جناح چپمادام لتیر  کنند . لوسییر
 

 زندگ
 

 ند با حقوق کم نمایندگ

 دارد . وقتر به او اطالع دادند که ناپلئون دستور داده است زنش را طالق دهد با خشم و غضب گفت
 

 : فامیل بستگ

ن را دوست ندارد ؟ - ن کریستیر  برادر نظایم من دیوانه است . چه چیر

 : هماند و گفتژوزف سغ کرد منظور ناپلئون را به او بف

 . از قهوه خانه ی پدر زنت خوشش نیم آید -

ن در کرس زاریع بیش نبوده اند -  . پدرمان و مادرمان نیر

ن ناگهان با ابروهای گره خورده به ژوزف نگریست و گفت  : لوسییر

 . ناپلئون عقاید و افکار قابل توجیه نسبت به یک جمهوری خواه دارد -

ن تقریبا همه روزه   در تمام روزنامه ها درج یم شود ، این جوان الغر مو خرمایی که چشمان آیر اونطق لوسییر

ن از شام صمیمانه مندی است . نیم دانم لوسییر  هنگایم که عصباین است و یا تحریک گردیده یم درخشد . ناطق هین

 د فقط برای اینکهفامییل که همه سغ دارند به وسیله ی آن روابط حسنه برقرار کنند لذت یم برد یا خیر ؟ شای

کت یم نماید  . ژوزف و ژویل دلگیر نشوند در مهماین های آنان شر

 : هنگایم که مشغول پوشیدن لباس ابریشیم زرد رنگم بودم ژویل وارد اتاق شد و طبق معمول گفت

 به خویر برگزار شود -
ن  . خدا کند همه چیر

 : و کنار تخت خوابم نشست و گفت

 . ایت ببند ، خییل خوشگل است و به تو یم آیدآن روبان حریر را به موه -

 : درحایل که با دقت شانه و روبان هایم را جستجو یم کردم گفتم

 . حیف است خراب یم شود ، بعالوه کیس اینجا نیم آید ، چه شخض ممکن است توجه مرا جلب نماید -

د م-  محض بوده و دولت نبایدژوزف شنیده است که وزیر جنگ آتیه اظهار نظر کرده و گفته است نیر
 

 رص دیوانگ

 . به ناپلئون اجازه حرکت یم داد

 حوصله نداشتم ، خلقم تنگ بود ، باالخره تصمیم گرفتم که روبان به شم نبندم و موهایم را باالی شم با دو شانه

 : آرایش نمایم . زیر لب غرغر کرده و گفتم

 . ی زحمت و عذاب من استاین دعوتهای سیایس به طور غیر قابل تصوری مایه  -



 : ژویل گفت
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ن هم اول نیم خواست به این مهماین بیاید ویل ژوزف برای او توضیح داد که آشنایی و رابطه نزدیک ناپلئون -  ژوزفیر

 مالمزون را خریده تصمیم داشت با
ر
ن که چندی قبل آن خانه ی ییالق  و وزیر جنگ آتیه اهمیت زیادی دارد . ژوزفیر

 . از رفقایش برای پیک نیک به آنجا برود ناچار ضف نظر کرد چند نفر 

ن و مطبویع است -  . حق دارد ، راستر هوای دل انگیر

 . از پنجره به آسمان تاریک و آیر کم رنگ نگریستم . عطر بهار نارنج دررفضا موج یم زد ورروحم را نوازش یم داد

لراستر رفته رفته از این مهمان عالیقدر ناشناس متنف ن  ر یم شدم ، صدای درشکه از دور شنیده شد و در مقابل مین

 . ایستاد . ژویل با جمله عادی " خدا کند خوب برگزار شود " از اتاق خارج گردید

ن و خوش آمد گویی به مهمانان عالیقدر حس نیم کردم و تا آخرین لحظه ن رفیر ین تماییل برای پاییر  در خود کوچکیر

ن نرفتم . بعدا متوجه شدمکه صدای صحبت و گفتگو به حد ن شدم که تمام میهمانان آمده اند پاییر  اکیی رسید و مطمی 

 . که ژویل منتظر من است تا بتواند مهمانان را به سالن غذاخوری هدایت کند

 نزد خود اندیشیدم بهیر است بگویم شدرد دارم و به تخت خواب بروم ویل قبل از اینکه این فکر را اجرا نمایم خود

 ر اتاق پذیرایی یافتم . در این لحظه حاضن بودم آنچه در دنیا دارم را از دست بدهم و با شدرد شدید درتخترا د

 خواب خود افتاده باشم . اگرچه پشت او به درب ورود اتاق پذیرایی بود ویل فورا او را شناختم . آن مرد عظیم الجثه

 . یی او در زیر شمع یم درخشید در آنجا ایستاده بودکه اونیفورم شمه ای دربر داشت و شدوش های بزرگ طال

ن و همشش به شکل نیم دایره در مقابل او ایستاده و گیالس های ن ، لوسییر  دیگران هم ، ژوزف ، ژویل ، ژوزفیر

ه شده بودم  کوچگ در دست داشتند . اگر در جای خود فلج گردیده و وحشت زده بدان شانه های وسیع خیر

ی نداشتم .   بلکه مدعوین چنان رفتار مرا غیر عادی دیدند که ژوزف از روی شانه ی مهمانانش به من نگریستتقصیر

 و سایرین نگاه او را تعقیب نمودند و در نتیجه آن مرد بلند قد عظیم الجثه متوجه شد که یک وضعیت غیر عادی در

 . پشت ش او رخداده

 . صحبت خود را قطع کرده و به عقب برگشت

 : ز اضطراب و نگراین گشاد شد . به زحمت یم توانستم تنفس کنم . قلبم به شدت یم تپید . ژویل گفتچشمان او ا

 . دزیره بیا اینجا منتظر شما هستیم -

ه شد و فقط متوجه  نتوانستم او را نگاه کنم . گویی خواب یم دیدم . چشمانم به یگ از دکمه های طالییش خیر



 : صدایی از دور و خییل دور گفت و البته این صدا از ژوزف بودگردیدم که دست مرا بوسید . سپس 

 ... ژنرال عزیز صحبت ما قطع شد یم گفتید که -

 . کامال فراموش کردم چه یم گفتم -

ن هزاران صدا تشخیص یم دهم . این صدایی بود که در زیر باران سیل آسا وروی پل رودخانه ی سن  این صدا را بیر

 ی تاریک درشکه در آن شب وحشتناک پاریس مرا خطاب قرار داده بود . صدایی بود که در شنیده بودم که از گوشه

 . آستانه ی در خانه کوچک کوچه ی باک از من درخواست جواب پیشنهاد ازدواج کرده بود

 : ژویل گفت

یف بیاورید -  . به اتاق غذا خوری تشر

 : ژنرال حرکتر نکرد . ژویل مجددا تکرار کرد

یف بیاوریدخواهش میک -  . نم به اتاق غذاخوری تشر
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ن  ن ، لوسییر  در این موقع ژویل به طرف او رفت ، باالخره ژنرال بازوی خود را در اختیارخواهرم گذارد . ژوزف ، ژوزفیر

 . و زنش و من دنبال آنها حرکت کردیم

 زف در انتظار آن بود اختالف فراواناین مهماین فامییل که به علل سیایس برپا شده بود با دیگر پذیرایی ها که ژو 

ن آن ن ژویل و همش ناپلئون قرار یم گرفت ، لوسییر  داشت . ژوزف طوری پیش بیتن کرده بود که ژنرال برنادوت بیر

ن واقع یم شد و ژوزف مقابل ژنرال برنادوت قرار یم گرفت . ژوزف تصور یم ن و در مقابل ژوزفیر  طرف دیگر میر

 . خواهد بود صحبت را مطابق میل خود هدایت نماید کرد که با این ترتیب قادر 

 ویل ژنرال برنادوت تقریبا بدون توجه با مایه قزل آالی گران قیمت شگرم بازی بود . ژوزف ناچار دو مرتبه

 گیالسش را بلند کرد تا برنادوت متوجه شد . دریافتم که او شگرم حل مسئله ای است ، تصور یم کنم سغ یم کرد

ن در شب نامزدی ناپلئون به او چه گفته اند ! " ناپلئون نامزد متمویل در ماریسبه خاطر   آورد که در مهماین ترز تالییر

ن کرده ن او را فدای ازدواج با ژوزفیر  و جهیر
 دارد و خواهر این دخیر همش برادر بناپارت است ، ناپلئون این دخیر

 ". است

 . آوری نماید که همه ی ما منتظر هستیم که به افتخار او بنوشیمژوزف ناچار شد سه مرتبه به ژنرال برنادوت یاد 

 : برنادوت با شدت به طرف ژویل برگشت و گفت

 آیا خواهر شما مدت زیادی است که در پاریس بوده ؟ -



 سوال او آن قدر غیر منتظره بود که ژویل تقریبا دست و پای خود را گم کرد و سوال او را نفهمید . ژنرال مجددا با

 : تاکید گفت

 هر دوی شما اهل ماریس هستید این طور نیست ؟ این را یم دانم ویل خواهر شما برای مدت مدیدی در پاریس -

 بود ...؟

 : ژویل مقاومت از دست رفته خود را بازیافت و گفت

ن سفر او به اینجا است . دزیر  -  ه پاریس راخیر . دزیره فقط چند مایه است که در پاریس یم باشد . و این اولیر

 خییل دوست دارد ، این طور نیست ؟

 : مثل یک دخیر مدرسه که درس خود را جواب یم دهد گفتم

 است -
 

 . پاریس شهر قشنگ

 : چشمان ژنرال گرد و تنگ شد و جواب داد

 . بله مخصوصا وقتر باران هم ببارد -

وع به صحبت کرد ن دخیر قهوه ج  سنت ماکزیم مشتاقانه شر  . کریستیر

 . یس حتر وقتر که باران هم ببارد زیبا است ، راستر گمان یم کنم مانند شهر پریان استپار  -

ن پاریس و  ژوزف صیر و حوصله خود را از دست داده بود . آن نامه ی متملقانه را برای بحث در مورد هوای دل انگیر

 . زیبایی شهر پریان به ژنرال ننوشته بود

 : ژوزف تقریبا بدون منظور گفت

 .... روز نامه ای از برادرم ناپلئون داشتمدی -

ن به نظر یم رسید که برنادوت اصوال توجیه ندارد . ژوزف به گفته خود ادامه داد  : ویل چنیر
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 برادرم نوشته است که سفر او طبق طرح پیش یم رود و تاکنون با ناوگان انگلستان تحت فرماندیه نلسون -

 . برخوردی نکرده است

 : با خوش رویی و درحایل که گیالسش را بلند کرده بود گفتبرنادوت 

 . پس برادر شما اقبال درخشاین دارد ، به سالمتر ژنرال بناپارت بنوشیم ، من حقیقتا به ژنرال بناپارت مقروضم -

 به راستر ژوزف نیم دانست رنجیده خاطر یا خوشوقت باشد . به هر صورت شک و تردیدی نبود که برنادوت خود

 ا هم درجه و هم مقام ناپلئون یم داند . درست است که فرماندیه عایل جبهه ایتالیا به بناپارت واگذار گردید ویلر 



ن برنادوت سفیر فرانسه در اطریش بود و بعالوه یم دانست که در آتیه وزیر جنگ خواهد شد  . در همان هنگام نیر

ن  ن ، بله ، ژوزفیر   همش ناپلئون با کنجکاوی شدیدی به من و سپس بهدر ضمن خوردن جوجه متوجه شدم که ژوزفیر

ن  ن از احساسات و کشش و همچنیر  ژنرال برنادوت نگاه یم کند . تصور نیم کنم که هیچ کس مانند ژوزفیر

ن  ن ساکت بود ویل وقتر ژویل گفت " این اولیر ین ارتعاشات قلب زن و مرد آگاه باشد . در تمام مدت ژوزفیر  کوچکیر

ن ابروهای باریکش را باال کشید و یک لحظه با دقت به برنادوت نگریست سفر دزیره به پاریس  . است " ژوزفیر

ن باالخره ن به خاطر آورده باشد . ژوزفیر  بسیار ممکن است که حضور برنادوت را در آن دعوت بعد از ظهر ترز تالییر

 یشیر مورد توجهش بود پیشموقعیتر به دست آورد که به صحبت های سیایس ژوزف خاتمه داده و گفتگویی را که ب

 . بکشد

 خم کرد و چشمگ به برنادوت زد و گفت
ن
 : ش بچه گانه اش را آهسته به طرق

 باید ماموریت سفارت اطریش واقعا برای شما مشکل بوده باشد ، چون شما مجرد بوده اید . راستر ژنرال از نبودن-

 نبودید ؟یک خانم و شاید یک همش در سفارتخانه در زحمت و نگراین 

ن گذارد و جواب داد  : برنادوت با تصمیم چنگالش را روی میر

ن خطاب - ن عزیز ! واقعا چقدر صحیح و به جا فکر کردید و آیا یم توانم شما را مانند دوران گذشته ژوزفیر  ژوزفیر

 . کنم ؟ و راستر نیم توانم به شما بگویم که از تنهایی و تجرد چقدر در زحمت بوده ام

 : ین برگشت و به صحبت خود ادامه دادبه طرف سایر 

 ویل از شما .... خانم ها و آقایان سوال یم کنم چه باید بکنم ؟ -

 . هیچ کس نیم دانست که آیا او مسخره یم کند و یا منظور خایص دارد همه ناراحت و ساکت بودند

 . ژنرال تصور یم کنم هنوز آن خانم مناسب و شایسته را پیدا نکرده اید -

 از دستم فرار کرد و ناپدید شد . و حاالبل -
 

 ....ه خانم ... من آن زن شایسته را پیدا کردم ویل به سادگ

ن   شانه هایش را به طور مسخره و با ژست مضحک باال انداخت و به من نگریست . تمام صورتش خنده بود . کریستیر

 دانست . زیرا در باالخانه قهوه خانه سنت از موضوع صحبت بسیار لذت یم برد و به طور کیل آن را غیر عادی نیم

ن با فریادی از  ماکزیم فراوان به گفتگوها و داستان های عاشقانه ی جوانان دهقان مست گوش کرده بود . کریستیر

 : شعف و شادی گفت

 . و حاال شما باید او را پیدا کنید و از او درخواست ازدواج بنمایید -

 : برنادوت با لحتن جدی گفت

 . گفته ی شما کامال صحیح است باید از او درخواست ازدواج بنمایم  خانم-

وع به صحبت کرد  : با این گفته تقریبا از جای خود پرید و صندیل خود را عقب زد و با ژوزف شر
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 . آقای ژوزف بناپارت افتخار دارم که درخواست ازدواج خواهر زن شما مادموازل دزیره کالری را بنمایم -

 . مال سکوت و آرامش نشست و به صورت ژوزف نگاه یم کرددر ک

 سکوت مرگباری درفضای اتاق حکمفرما بود و فقط صدای تیک تاک ساعت شنیده یم شد . اطمینان دارم همه

ی سفید یم نگریستم . صدای ژوزف را ن ن یم شنیدند . با ناامیدی به رومیر بان و تپش قلب مرا نیر  مدعوین صدای ضن

 . نیدمکه سوال کرد ش

 ژنرال من کامال نیم فهمم آیا پیشنهاد شما جدی است ؟ -

 . کامال جدی است -

ن گفت  : باز هم سکوت خسته کننده ، ژوزفیر

 . گمان یم کنم باید به دزیره وقت بدهید تا درباره ی این افتخاری که نصیب او یم شود قدری فکرکند -

 . خانم بناپارت به او وقت داده ام -

 : از شدت تهییج یم لرزید شنیده شد صدای ژویل که

ن مرتبه است که او را دیده اید -  . ویل شما اولیر

 : شم را بلند کردم و گفتم

 . ژنرال بسیار خوشحال و مشور خواهم شد که با شما ازدواج کنم -

ن افت  اد . قیافه هایآیا این صدای من بود ؟ یک نفر با تعجب و وحشت از جای خود پرید ، یک صندیل از عقب به زمیر

ده برایم قابل تحمل نبود . نیم دانم چگونه از اتاق غذاخوری خارج شدم . فقط خود را در اتاق و روی تخت ن  وحشیر

 . خوابم گریان دیدم

 : سپس در اتاق باز شد و ژویل وارد گردید ، مرا تنگ در آغوش گرفت و گفت

 . نکن .... گریه نکناگر نیم خوایه ازدواج نکن عزیزم .... ساکت باش گریه  -

 : درحایل که از شدت گریه به زحمت یم توانستم صحبت نمایم گفتم

 . اما نیم توانم گریه نکنم . نیم توانم ... آن قدر خوشحالم که باید گریه کنم -

 مجددا وارد سالن پذیرایی شدم ژنرال
 سپس صورتم را در آب شد شستم و با عجله صورتم را پودر زدم ، وقتر

 : دوت فورا گفتبرنا

 !!!! باز هم که گریه کردید مادموازل دزیره -



ن برخاست و ن روی یک نیمکت چریم کوچک نشسته بود به محض ورودم ژوزفیر  ژنرال برنادوت در کنار ژوزفیر

 : گفت

 . دزیره باید کنار ژان باتیست بنشیند -

وع به  صحبت کردند . ژوزف شامپاین را که ش در کنار برنادوت نشستم و همه برای رفع اضطراب خود با عجله شر

ن غذا ننوشیده بودم آورد و ژویل به هرکدام ما یک بشقاب کوچک داد و گفت  : میر

 . دش را فراموش کردیم -

 در آن لحظات اضطراب و وحشت کمک شایاین 
 

 با کرم شدیم ، توت فرنگ
 

 به این ترتیب مشغول ضف توت فرنگ

ین اضطراب و نگراین نداشت و بلکه بسیار خوشحال بود در نهایت ادببه ما کرد . پس از آن برنادوت ک  ه کوچکیر

 : از ژویل سوال کرد
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 خانم اگر درخواست نمایم که با مادموازل دزیره کیم گردش کنیم مخالفت خواهید کرد ؟ -

 : ژویل ش خود را با موافقت تکان داد و گفت

 ا بعد از ظهر ...؟البته خیر ژنرال عزیز ، چه وقت ؟ فرد -

 . خیر هم اکنون -

 . ویل هوا کامال تاریک شده-

 ژویل کامال وحشت زده بود زیرا برای یک دخیر جوان مناسب و شایسته به نظر نیم رسد که با یک مرد غریبه در

 : هنگام شب به گردش برود . با تصمیم راسخ برخاستم و گفتم

 . فقط یک گردش کوتاه ، زود باز یم گردیم -

 . با این حرف با عجله از اتاق خارج شدم به طوری که برنادوت به زحمت توانست از دیگران خداحافظن نماید

ل ایستاده ، سقف آن باز بود . ما در میان عطر بهار نارنج و شب نیمه تاریک بهاری حرکت ن  درشکه او در خارج مین

 آن قدر زیاد یم شد که ما قادر نبودیم ستارگان کردیم . ویل هرچه به مرکز شهر نزدیکیر یم شدیم نور چراغ ها 

ن ما رد و بدل نشده بود . وقتر به کنار رودخانه سن رسیدیم  زیبای آسمان را ببینیم . تا آن موقع حتر یک کلمه بیر

 : برنادوت درشکه ج  را صدا کرد . درشکه ایستاد . برنادودت گفت

 . این پل رودخانه سن است -

 رفتیم در آنجا با هم به نرده پل تکیه کردیم و به نورچراغ های پاریس که در آب رودخانه در کنار هم به وسط پل



 : سن یم رقصیدند نگریستم . پس از مدیر سکوت ، برنادوت گفت

 . من چند مرتبه به خانه ی کوچک باک مراجعه کردم و شاغ شما را گرفتم ویل کیس جواب صحیج به من نداد-

 : مشم را حرکت داده گفت

 . چون یم دانستند که من مخفیانه به پاریس آمده بودم جواب مناستر به شما ندادند -

 . وقتر مجددا سوار درشکه شدیم او بازویش را دور شانه ام حلقه کرد. شم با شدویسر او در یک سطح قرار داشت

 : برنادوت گفت

 ؟ شما گفتید که برای من خییل کوچک و کوتاه هستید این طور نیست -

 . بله ویل حاال کوتاه تر شده ام زیرا آن وقت کفش پاشنه بلند داشتم . هرچند شاید اهمیتر ندارد -

ن اهمیتر ندارد ؟ -  چه چیر

 . کوتاه بودن من -

 . خیر بالعکس بهیر است -

 چرا ؟ -

 . زیرا شما را همان طور و هر آنچه هستید دوست دارم-

 انه ام حلقه کرده بود . گردنم را روی شانه ی او فشار یم دادم و شدویسر هنگام مراجعت به خانه بازوانش را دور ش

 : های طالیی او صورتم را خراش یم داند . آهسته گفتم

های درخشان که روی شانه شما است بسیار اذیتم یم کند - ن  . این چیر

 : آهسته خندید و گفت

 . یم دانم که شما تاب تحمل ژنرال ها را ندارید -
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ن ژنرال بوده است که از من درخواست ازدواج نموده اند . ناپلئون ، ژنو ،نا   گهان به خاطر آوردم که این پنجمیر

 مارمون ، دوفو ، این افکار وحشتناک را از خود دور کردم و به فشار دادن صورتم به روی شدویسر ژنرایل به نام

 . برنادوت ادامه دادم

ل شدیم مهمانان رفته  ن  : بودند . ژوزف به ما خوش آمد گفت و سپس رو به ژنرال کرده و گفتوقتر وارد مین

 . ژنرال امیدوارم شمارا بیش از این ببینیم

وع به صحبت کردم  : من شر



 . هر روز این طور نیست -

ن مرتبه گفتم  : لحظه ای سکوت کرده و برای اولیر

 . هر روز اینطور نیست ژان باتیست -

 : برنادوت به ژوزف گفت

 . صمیم گرفته ایم که اگر شما موافقت کنید هرچه زود تر عرویس کنیمما ت -

 . اگرچه ما هنوز در مورد عروسیمان بحتی نکرده بودیم ویل میل داشتم که زود و خییل زودتر با او عرویس کنم

یل را که مطابق میل دز  - ن  یرهفردا صبح به جستجوی یک خانه ی کوچک قشنگ خواهم پرداخت . به محض اینکه مین

 .باشد یافتم عرویس خواهیم کرد

ن انداخت و به قلبم راه یافت» قسمتر از  ن از ماورای ابرها مانند نوای آسماین در خاطرم طنیر  یک ملودی نشاط انگیر

 حقوقم را سالها پس انداز کرده ام و یم توانم خانه ی کوچگ برای شما و کودک بخرم «.

 : شنیدم که ژویل گفت

 . نادوت ، امشب به مادرم خواهم نوشتشب بخیر ژنرال بر  -

 : ژوزف گغت

 . شب بخیر باجناق عزیز ، برادرم ناپلئون از این خیر بسیار مشور خواهد شد -

 : به محض اینکه ژویل و ژوزف و من تنها شدیم ژوزف گفت

د -  . هیچ نیم فهمم ، گیج و مبهوت هستم ، برنادوت مردی نیست که با عجله تصمیم بگیر

 .... وت برای دزیره خییل پیر نیست ؟ الاقلبرناد -

 .... یس و پنج ساله است -

 : ژوزف به ژویل گفت

 . راستر دزیره بگویید بدانم آیا متوجه هستید که با برجسته ترین مردان جمهوری ازدواج یم کنید -

 دزیره چه یم شود . اگر دزیره تصمیم دارد زود عرویس کند باید دربا -
 

 او فکرویل اثاثه زندگ
 

 ره وسایل زندگ

 . کنیم

 : ژوزف با اضار گفت

 خواهر زن بناپارت خوب نیست . چه قدر طول یم کشد -
 

 به این برنادوت نباید فرصت داد که بگوید وسایل زندگ

ن حاضن شود ؟  که همه چیر

 : ژویل گفت

ن را فورا یم توان خرید ویل برودردوزی کردن حرف اول نام داماد وقت زیاد- دهمه چیر  . ی یم گیر
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کت کردم ن مرتبه در این مباحثه روح پرور شر  : برای اولیر

م تکمیل در ماریس حاضن است فقط باید صندوق هارا به اینجا بیاورند . برودردوزی حرف - ن  و جهیر
 

 وسایل زندگ

 . اول نام داماد سالها قبل تمام شده

 : ژویل که چشمانش از تعجب باز مانده بود گفت

 خود برودردوزی کردهرا روی 
 

 اوه....دزیره راست یم گوید .... دزیره حرف بزرگ - B،B و باز هم B وسایل زندگ

 . است

 : با لبخندی به طرف در رفتم . ژوزف زیر لب با سوظن گفت

 . راستر غیر قابل باور است -

 : ژویل آهسته گفت

 ....... چقدر خوشحالم -

 ... ای درختان زیبا و قشنگ نارنج که در کنار خیابان جلوه گری یم کنیدخدای مهربان ، من خوشبخت و خوشحالم . 

ی و عشوه گری مشغولید ، خوشبختر و سعادت مرا درک  که در گلدان به دلیر
 

 و ای گل های شخ روح پرور قشنگ

 یم کنید ؟

 : دفیر دوم

 خانم مارشال برنادوت

********** 

 فصل دوازدهم

ن   4971سو، حومه ی پاریس ، پاییر

********************* 

ن سال جمهوری با ژنرال ژان باتیست برنادوت در دفیر  دهم ماه ترمیدور ، و درششمیر ن  در ساعت هفت شب سیر

 ازدواج» سو « درحومه ی پاریس ازدواج کردم . 

 وشهود شوهرم ، دوستان او شوان سوارنظام آنتوین مورین و آقای فرانسوا دشاژ رئیس اداره ی ثبت احوال س

 بودند . شهود من دایی سمیس که ازدواجر در فامیل ما بدون حضور او کامل نیست و البته ژوزف و در آخرین لحظه

ن بناپارت بودند. با این ترتیب با سه شاهد به دفیر ازواج رفتم  . لوسییر



 برپا کرده بو 
 

یل در کوچه ی روشه رفتیم . ژویل ضیافت بزرگ ن یفات ازدواج همه به مین  د و البته ( همهپس از تشر

 به خویر برگزار شد و ژویل برای این ضیافت بسیار نگران و سه شب تمام نخوابیده بود ) برای اینکه کیس
ن  چیر

 رنجیده خاطر نباشد ، ژوزف تمام افراد فامیل بناپارت را که در پاریس و در نزدیگ پاریس بودند دعوت کرد . مادام

یا دائما یم گفت از این که برادر خوانده اش» فش « کرده و نتوانسته مجددا به کلیسا و امور مذهتر مراجعت   ن  لتیر
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 است در این ضیافت حاضن شود متاثر است . مادرم اصوال میل داشت و امیدوار بود که از ژنوا به پاریس آمده و در

 . رت اقدام کندعرویس من حضور داشته باشد ویل چون مریض بود نتوانست در تابستان گرم به این مساف

 ژان باتیست از اجتماعات فامییل متنفر است و چون قوم و خوییسر در پاریس نداشت فقط دوست قدییم خود شوان

 . مورین را دعوت کرده بود

 با این ترتیب ضیافت عرویس من کامال تحت تسلط بناپارت ها بود . دایی سمیس خوش صحبت و خنده روی من

ن تقریبا به زحمت یم توانست   با آنها رقابت نماید . در نهایت تعجب من ، ژوزف ژنرال ژونو و همشش لورا را نیر

 دعوت کرده بود . ژنرال ژونو چندی قبل طبق دستور ناپلئون با لورا پرمون دخیر یگ از اهایل کرس و دوستان مادام

یا ازدواج کرده است . ژونو در ستاد ناپلئون در مرص خدمت یم کند و فقط برا ن  ی این به پاریس آمده بود تا ورودلتیر

د فاتحانه اهرام را به دولت گزارش دهد  . ناپلئون را به اسکندریه و قاهره و نیر

وع شد زیرا این روزها رسم است که باید هنگام  هنگام عرویس بسیار در زحمت بودم . ضیافت شام خییل دیر شر

ن دلیل ژوزف تصمیم گرفت قبل از س  اعت هفت شب به دفیر ازدواج نرویم . ژویل یمشب عرویس کرد و به همیر

احت نمایم و زیباتر از آنچه هستم جلوه کنم . طبعا وقت  خواست من تمام روز را در تخت خواب باشم و کامال اسیر

 . خوابیدن نداشتم و مجبوربودم به ماری در نظم و ترتیب اتاق غذاخوری و کارهای دیگر کمک کنم

به ی روج که در اثر نامزدیدو روز پس از نامزدی من و   ژان باتیست در حایل که ژویل هنوز از تعجب و ضن

ل ما آمد و خیر داد که خانه ی مناستر پیدا کرده و با عجله ن
 عجیب ما به او دست داده خالص نشده بود ژنرال به مین

 : گفت

 . دزیره هم اکنون بیایید و این خانه را ببینید -

 در 3خانه ی کوچک ما در کوچه ی لون شماره ی » سو « در طبقه ی اول یک در حومه ی پاریس واقع است . 

نکارش را آنجا گزارده داریم . ژان باتیست هر روز کتاب و خانه زیبا و اتاق کوچک دیگری که ژان باتیست میر ن  آشی 

 کتابهای زیادی به خانه یم آورد . ما این اتاق کوچک طبقه اول را» اتاق دفیر « یم گوییم . 



 طبقه دوم اتاق خواب قشنگ ما و یک رختکن کوچک قرار دارد . ژان باتیست طبقه سوم را به صورت دو اتاق در 

 یم کنند . البته من ، ماری و ژان باتسیت ، فرناند را برای
 

 خواب کوچک در آورده که ماری و فرناند در آن زندگ

 . خدمتکاری آورده ایم

د ویل او قبول نکرد و اتاق کوچگ در ماریس اجاره کرد و مخارجمادرم یم خواست ماری را با خود به ژنو   ا بیر

ن سابق مادام کالری « مغرور  ی در مواقع مخصوص برای اشخایص که از دست پخت» آشی  ن  خود را با آشی 
 

 زندگ

ی برای من ننوشت ویل یم دانستم که او در ماریس منتظ ن ن یم کرد . البته ماری در نامه هایش چیر  . ر استبودند تامیر

 روز پس از نامزدی نامه کوتایه به ماری نوشتم» من با ژنرال ب . پل رودخانه سن « که درباره ی او با تو صحبت 

 کرده ام نامزد شدم . به محض این که او خانه مناستر پیدا کند عرویس خواهم کرد . تا آنجا که من او را یم شناسم

 نزد من بیایی ؟این خانه را ظرف بیست و چهار ساعت خواهد ی
 افت . چه وقت یم تواین

 . جوایر به این نامه داده نشد ویل یک هفته بعد ماری در پاریس بود

 : ژان باتیست از من سوال کرد

 فکر یم کتن که این ماری تو و فرناند من با هم سازگار باشند ؟ -

 : در کمال نگراین پرسیدم
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 این فرناند شما کیست ؟ -

 متوجه شدم که فرناند اهل» پو « در » گاسکتن « همکالیس ژان باتیست بوده و با هم در یک موقع وارد و همشهری و 

 ارتش شده اند . ژان باتیست مرتبا درجات خود را یگ پس از دیگری گرفته درحایل که فرناند همیشه در موقعیتر 

 است ، هروقت قرار بود به راهپیمایی برودبوده که امکان اخراج او از ارتش وجود داشته . فرناند مرد کوتاه ق
ر
 د چاق

 نکرد و
ر
 رماتیسم یم گرفت و اگر قرار بود حمله ای اجرا گردد به دل درد مبتال یم شد . البته با این ترتیب هیچ ترق

 بسیار نگران بود . با وجود این میل داشت شباز و با دوستش ژان باتیست باشد . فرناند عاشق پاک کردن و واکس

 زدن کفش و چکمه است ، بدترین و کثیف ترین لکه چریر را در یک لحظه مثل یک شعبده باز از لباس محو یم کند

 فرناند در سال قبل با افتخار و شبلندی از ارتش اخراج و حاال تمام وقت خود را وقف چکمه و لکه های چریر و .

 کرد
ن
 : ند گفتاوامر ژان باتیست کرده است . وقتر او را به من معرق

 . من مستخدم و همکالس سابق ژنرال هستم -

خانه غذا دزدیده و فرناند ماری ن  فرناند و ماری بالفاصله مشغول دعوا شدند . ماری شکایت داشت که فرناند از آشی 



 ایرا متهم یم کرد که یگ از برس های کفش را برداشته ، بعالوه بدون آنکه از او سوال نماید لباس های ژنرال را بر 

 . شستشو برده است

 : به محض آن که خانه کوچکمان را دیدم به ژان باتیست گفتم

ن مرا بفرستد - ن بنویسم که فورا جهیر  . باید به برادرم اتییر

 : پرده های دماغ او از هم باز شد و با خشونت گفت

ن زنم مبله خواهم-  کرد ؟  گمان یم کتن من چکاره هستم ؟ تصور کردی که من خانه ام را با جهیر

ن ژویل استفاده کرد -  . ویل ژوزف از جهیر

 : با خشونت گفت

 . خواهشمندم مرا با بناپارت ها مقایسه نکنید -

 : سپس عاشقانه مرا در آغوش گرفت و گفت

 دخیر کوچولو.... دخیر کوچولو ... امروز برنادوت یم تواند خانه ی عروسک به تو تقدیم کند .! اگر بسیار مشتاق -

 .... ، خوب قرص هستید 

 : با اضطراب سخن او را قطع کردم

 نخواهیم کرد -
 

 . اوه ... خواهش یم کنم .... قرص الزم ندارم به من قول بدهید که هرگز در قرص زندگ

 با وحشت و اضطراب خاطرات ماه هایی که در قصور ایتالیا گذرانیده بودم از نظرم گذشت . به یاد آوردم که برنادوت

ن یگ از» مردان آینده « ا ی او به طور وحشتنایک در زیر نور یم درخشیدند . با عجز و ناله است . شدویسر ه  نیر

 : گفتم

 . به من قول بدهید که هرگز قرص به من ارزاین نخواهید داشت -

 . به من نگاه کرد و دیگر نیم خندید

 یم کردم فرد اممکن است درما به یکدیگر متعلقیم دزیره ، تا چند روز قبل در یگ از قصور عایل وی -
 

 ن زندگ

 جبهه ی جنگ و در صحرا باشم و شاید پس فردا ستاد فرماندیه من در یگ از قصور بزرگ برپا گردد و البته از شما

 درخواست خواهم کرد نزد من بیایید . آیا درخواست مرا رد خواهید کرد ؟
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 بودیم . به زودی ازدواج خواهیم کرد و پس از آن سغ خواهمدر زیر درخت کهنسال بلوط باغ آینده مان ایستاده 

احت همشم باشد. یم خواستم به این ن و آشیانه اسیر  کرد همش خانه دار خویر باشم . خانه ام جالب توجه ، تمیر



 خانه کوچک محقر، به این درخت بلوط کهن و به این بوته ها ی گل شخ فراموش شده متعلق باشم . ویل اکنون

ن ها و تعظیم و تکریمتصو  ن سقف های بلند ، ششا ها و صدای زنگدار مهمیر  رات من با خاطرات وحشت انگیر

ن در راهرو ها پایمال گردید .ژان باتیست تکرارکرد  : مستخدمیر

 رد خوایه کرد ؟ -

 : آهسته گفتم

 . در اینجا خوشبخت تر خواهیم بود-

 : ژان باتیست مجددا با اضار پرسید

 را نخوایه پذیرفت ؟درخواست م -

 هایی که صورتم را آزار یم دهد عادت کرده ام
 . گونه ام را روی شانه اش گذاردم . اکنون دیگر به شدویسر

 . هرگز درخواست شما را رد نخواهم کرد . ویل خوشحال هم نخواهم بود -

خانه زانو زده و ظروف چیتن سفی ن  دی را که با گل های ریزصبح روز عرویس ، من و ماری در مقابل گنجه ی آشی 

ن شده و من و ژان باتیست انتخاب کرده بودیم مرتب یم کردیم . ماری پرسید  : تزییر

 اوژین تحریک شده ای؟ -

 چند ساعت بعد مستخدم ژویل با فر مشغول آرایش موهای پرپشت و مجعد من بود و سغ یم کرد موهای مرا مثل

ن آرایش نماید . ژویل گفت  : ژوزفیر

 .خییل مسخره است . نیم دانم چرا تو به اندازه یک ش سوزن ناراحت نیستر و تهییج نشده ایراستر  -

ی که دست های ژان باتیست در سکوت و تاریگ ن  شم را حرکت دادم . تهییج شدن ؟ از آن لحظه وحشت انگیر

 در من دمید دریافتم که به او متعلقم . چند ساعت
 

 دیگر صفحه کاغذی شب دست های مرا گرفت و حرارت زندگ

ی را که کامال صحیح بوده است تایید خواهم کرد . خیر  ن  در دفیر ازدواج حومه پاریس امضا کرده و به این ترتیب چیر

 . ، نگران نبودم و هیچ تحریک نشده بودم

 . مراسم عرویس ما با پذیرایی ژویل که بسیار مزاحم بود ادامه داشت

ن نطقبه سالمتر عروس و داماد نوشیدند . د ن بناپارت نیر  ایی سمیس به مناسبت ازدواج ما نطفر کرد. لوسییر

د مرص و   پرحراریر درباره ی دو فرزند انقالب» ژان باتیست و من « بخورد ما داد . صحبت به طور کیل در اطراف نیر

د مرص در   رنج و عذاب بودناپلئون دور یم زد . ژوزف مصمم بود که ژان باتیست بیچاره را که از بحث در اطراف نیر

ن که پیش بیتن یم کرد ناپلئون اعالمیه حقوق بشر را ن نیر  متقاعد سازد که فتح مرص دلیل نبوغ ناپلئون است و لوسییر

 : در شاش جهان اعالم خواهد کرد از ژوزف حمایت یم کرد . ژان باتیست در جواب گفت

ن معتقدندگمان یم کنم حفظ و نگهداری مرص برای مدت نامحدود برای فران -  سه غیر مقدور است . انگلییس ها نیر



ن دلیل خودرا با جنگ های مستعمرایر ما آلوده نیم نمایند  . که ما قادر به حفظ مرص نخواهیم بود و به همیر

 : ژوزف با اضار گفت

د اهرام قاتح شده است -  . ناپلئون هم اکنون اسکندریه و قاهره را در دست دارد و در نیر
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 موضوع مایه ی اضطراب انگلستان نیست ، بعالوه مرص در تحت تسلط دولت عثماین است و انگلییس ها اشغالاین  -

 . نظایم دره ی نیل بوسیله واحد های فرانسه را فقط یک خطر موقتر یم دانند

 : ژوزف در جواب گفت

د اهرام بیست هزار نفر و ضابعات فرانسه کمیر از پنجاه ن -  فر بود . این عملیات درخشاین ضایعات دشمن در نیر

 . است

 : ژان باتیست شانه هایش را باال انداخت و گفت

ین توپخانه ی سنیگن مجهز است ، -  درخشان ؟ ارتش فاتح فرانسه تحت فرماندیه ژنرال بناپارت الیق که با بهیر

 عمل او را فتح درخشان توپ بیست هزار نفر آفریقایی نیمه عریان را که حتر کفش به پا ندارند کشته است . من این

ه یم دانم ن ن علیه تیر و کمان و نیر  . سنگیر

ن دهانش را باز کرد که مخالفت نماید ویل تغییر عقیده داد . چشمان آیر بچه گانه اش را غبار غم فراگرفت ،  لوسییر

 : باالخره گفت

 . آنها در راه اعالمیه ی حقوق بشر جان داده اند-

 : ژوزف گفت

انه نتیجه عملیات -  ناپلئون به نفع ما خواهد بود . ناپلئون شتاش افریقا را فتح خواهد کرد و انگلییس ها را از مدییر

ون خواهد راند  . بیر

 انگلییس ها اصوال عقیده ندارند که خود را در جنگ های زمیتن با ما درگیر کنند . چرا درگیر شوند ؟ در هر -

 انکار نیم کنید که ناوگان انگلستان خییل بهیر و قوی تر از ناوگان ماصورت دارای ناوگان قوی هستند و حتر شما 

 .... است و پس از آن که ناوگان فرانسه را که ارتش ها ی ناپلئون را به مرص حمل کرده معدوم کردند

ن نگاه کرد و به صحبت خود ادامه داد  : ژان باتیست به اطراف میر

ین خطر قطع ارتباط باراستر شما دست حریف را نیم خوانید ؟ ار  -  تش فرانسه در هر ساعت و هر دقیقه در بزرگیر

ن مادری است . وقتر این حادثه رخ دهد ، برادر شما و هنگ ها ی فاتح او مانند موش در تله افتاده اند . این  شزمیر



د مرص قماری خطرناک و استخواین است که شکم را یم دراند  . نیر

یبالفاصله متوجه شدم که ژوزف و ژ  ن  ونو برای ناپلئون خواهند نوشت که همش من او را قمارباز نامیده است . و چیر

 که هنوزمن نیم دانم و هیچ کس در پاریس نیم توانست باور کند این بود که دقیقا شانزده روز قبل ناوگان انگلستان

ال نلسون به ناوگان فرانسه در خلیج ابوخیر حمله    کرده و عمال آن را نابود کردهتحت فرماندیه افشی به نام آدمیر

 بود و ژنرال بناپارت در حایل که با تشویش و اضطراب در مقابل چادری قدم یم زد ، دریافته بود که او و افرادش

ند . او در کمال یاس سغ یم کرد با فرانسه مربوط  ممکن است در زیر آفتاب سوزان صحرا و شن های متحرک بمیر

ن آنچه را که قبال رخ شود . قطعا در شب عرویس ما   هیچ کس نیم توانست باور کند که برنادوت بطور قطع و یقیر

 . داده است پیش بیتن یم کرد

ن مرتبه خمیازه کشیدم و این حرکت عمل پسندیده ای برای عروس نیست . بعالوه من که قبال عرویس  برای دومیر

 : ال خمیازه کشیدم و ژان باتیست برخاست و گفتنکرده ام تا بدانم یک عروس چگونه باید رفتار نماید . به هر ح

ل برویم - ن  . دزیره دیر وقت است و باید به مین
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ن و هورتنس آهسته با بازوهایشان به  ن ، آن کارولیر ل برویم « چقدر صمیمانه بود . در آن طرف میر ن کلمه » باید به مین

 ی

 اد چشمگ به من زد و وقتر که از او خداحافظن یمپهلوی یکدیگر یم زدند و یم خندیدند ! دایی سمیس با اعتم

 : کردم آهسته روی گونه ام زد و گفت

س برنادوت ش تو را نخواهد کند - م نیر  . دخیر

 در درشکه روباز در میان شب گرم و ساکت تابستان به طرف سو حرکت کردم ، ستارگان و ماه زرد رنگ آن قدر به

 ما در کوچه لون کامال طبیغ به نظر یم رسیدهم نزدیک شده بودند که گویی یکدیگر 
 

 . را لمس یم کنند . زندگ

ن نقره ای یم  وقتر به خانه رسیدم دیدم اتاق غذاخوری کامال روشن است و شمع های بلند در شمعدان های سنگیر

 . سوخت

ن از طرف خودش و ناپلئون این شمعدان ها را به عنوان هدیه عرویس برای ما فرستاده بو   د . سفره ابریشیمژوزفیر

ن دیده یم شد . در ده ، گیالس شامپاین ، یک ظرف پر از انگور ، هلو و کیک روی میر ن گسیر  روی میر
 سفید درخشاین

اب که یک بطری شامپاین در آن بود جلب نظر یم کرد . هیچ کس را  گوشه اتاق ظرف مخصوص خنک کردن شر

 : گفتمندیدیم و خانه در سکوت فرو رفته بود . با خوشحایل  



 . این کار ماری است -

 : ژان باتیست گفت

 . خیر کار فرناند است -

 : قطعه ای کیک را در دهان گذاردم و با اضار گفتم

 . من دست پخت ماری را یم شناسم ، این کار ، کار ماری است -

 : ژان باتیست با نگراین بطری شامپاین را برداشت و گفت

 . بنوشیم فردا هر دو دچار شدرد خواهیم شداگر امشب زیاده از حد شامپاین  -

 شم را حرکت دادم و پنجره را که به روی باغ باز یم شد گشودم . عطر گل های شخ در فضا موج یم زد و روحم را

 . نوازش یم داد

ن برگ های درخت بلوط در زیر نور ماه مانند نوار های نقره یم درخشید  . لبه های تیر

 . ت شمع ها را خاموش کرددر پشت شمن ژان باتیس

 اتاق خوابمان در تاریگ عمیفر فرو رفت . آهسته به طرف پنجره رفتم و پرده ها را کشیدم . نور مهتاب از خالل

 پنجره به درون اتاق تابید . صدای حرکت ژان باتیست را که به اتاق مجاور رفت شنیدم . آنجا با ش و صدا مشغول به

 بدهد تا لخت شوم و به تخت خواب بروم . دور اندییسر او را نزد خودکاری بود . محققا یم خواس
ن
 ت به من وقت کاق

اهن خوابم را که روی  تمجید کردم و سپس با عجله لخت شدم و به طرف تخت خواب دو نفری بزرگمان رفتم و پیر

 فریاد کشیدم . ژانروپوش ابریشیم سفید تخت خواب قرار داشت برداشته و پوشیدم و زیر پتو رفتم و با وحشت 

 : باتیست کنار تخت خوابم ایستاده بود . گفت

 دزیره ، محض رضای خدا چه شده ....؟ -

ی نیشم زد - ن  . نیم دانم چیر

 : آهسته حرکت کردم

 . اوخ .... اوخ .... باز هم نیش زد -
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 ، گل های شخ و باز هم گلژان باتیست شمغ روشن کرد . در تخت خواب نشستم و پتو را کنار زدم . گل شخ 

ن ، درحایل که با وحشت و دهاین باز به تختخواب گل شخ نگاه یم کردم ژان باتیست با  های شخ با تیغ های تیر

 : تعجب گفت



 کدام احمفر ....؟ -

وع به جمع کردن گل های شخ کرد . ژان باتیست پتو را روی کف اتاق پهن کرد و هر دو مشغول جمع کردن  شر

 : شخ شدیم ، گفتمگلهای 

 . بدون شک فرناند این کار را کرده و خواسته است باعث تعجب ما بشود -

 خییل نسبت به او بد گمان هستید ، البته این کار ، کار ماری است . از شما سوال یم کنم گل شخ ... گل شخ در -

 تخت خواب یک شباز ....؟

ن توده شده و عطر آن فضای اتاق را پر کرده بودگل شخ هایی که از تخت خواب شباز جمع کرده ب  . ودم روی میر

اهن خواب نازک به تن دارم . گفتم ه به من نگاه یم کند و من فقط یک پیر  : ناگاه متوجه شدم که ژان باتیست خیر

 . شدم شده یک پتو به من بده -

ون آوردم ،با این حرف یک پتو روی من انداخت که در زیر آن از گرما خفه یم شدم . ش   م را از زیر پتو بیر

 . چشمانم را بستم و او را که مشغول خاموش کردن شمع ها بود ندیدم

ه توافق نظر حاصل کرده بودند و این فکر و تصمیم ن  صبح روز بعد دریافتم که باالخره ماری و فرناند درباره چیر

ن نما ک آنها بود که تخت خواب عرویس ما را با گل های شخ تزییر  یند و البته در توافق کامل هر دو نفر آنهامشیر

 . تیغ های گل شخ را از خاطر برده بودند

 ژان باتیست دو ماه مرخض گرفته بود تا هفته های اول ازدواجمان را بدون مزاحمت با هم باشیم ویل به محض

کت درانتشار خیر معدوم شدن ناوگان فرانسه در ابوخیر او مجبور شد هر روز صبح به قرص لوک  زامبورگ برای شر

ان جمهوری با وزیر جنگ برود  . مشاوره رهیر

ل کوچکمان اجاره کرده و همیشه دو اسب زین کرده حاضن دارد . اکنون هر وقت به ن  همشم اصطبیل در نزدیگ مین

ل ایستاده و منتظر ژان باتیست ه ن  . ستمماه عسلمان فکر یم کنم خودم را یم بینم که در غروب آفتاب کنار در مین

بان قلبم شدیدتر یم شد . زیرا یم دانستم که هر لحظه شوهر  وقتر صدای چهار نعل سم اسب را یم شنیدم ضن

ن مردی د و یم بوسد . من برای تمام مدت عمر به این چنیر  خنده روی من ظاهر یم شود مرا در آغوش یم گیر

 لوط خواهیم نشست ، قهوه خواهیم نوشید وشوهر کرده بودم ، خواب نیم دیدم ده دقیقه دیگر هر دو زیر درخت ب

 او اخبار روز را برای من خواهد گفت ، اخباری که تا یگ دو روز دیگر در روزنامه ها منتشر نخواهد شد . به عالوه

ی از آن یاد کنم ن ین و دلپذیر دیگری خواهد گفت که محض رضای خدا نباید در اینجا چیر های شیر ن  . چیر

وع به جمع آوری تسلیحات کرد . همان اطرییسر شکست ابوخیر دشمنان جمه  وری فرانسه را بیدارکرد . روسیه شر

ن به پرچم فرانسه معذرت خواستند مجددا به طرف مرزهای فرانسه  ها که چندی قبل از دولت فرانسه به علت توهیر

 ایی تحت فرمان و ادارهحرکت کردند و از طرف سوییس و شمال ایتالیا به مرزهای ما نزدیک یم شدند . ایاالت ایتالی



 فرانسه که ناپلئون با غرور و تکیر آنها را به وجود آورده بود اطرییسر ها را با آغوش باز پذیرفتند و ژنرال های ما با

 . ترس و وحشت عقب نشیتن کردند

ن یم پرید گفت ل آمد و درحایل که از اسب به پاییر ن  : یک روز بعد ازظهر ژان باتیست خییل دیر به مین
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 فرماندیه عایل جبهه ایتالیا به من واگذار شده و دستور دارم واحد هایی را که عقب نشیتن یم کنند متوقف سازم و -

 . الاقل لمباردی را حفظ نمایم

وع  وقتر قهوه خود را تمام کردیم هوا تاریک شده بود . ژان باتیست شمع و یک ورقه کاغذ بزرگ به باغ آورده و شر

ن کرد   : . ترس شدیدی مانند دست شد و یخ کرده ی مرده قلبم را فشار یم داد . از او پرسیدمبه نوشیر

 آیا فرماندیه عایل ایتالیا را قبول خواهید کرد ؟ -

 . شش را بلند کرد و به من نگریست

 فعال مشغول چه گفتید ؟ فرماندیه عایل ایتالیا را قبول کنم ؟ البته در صوریر که درخواست هایم را قبول کنند .  -

 . شنیدن دستورات آنها هستم

ش رفت . غذایش  قلم او مانند سگ شکاری روی کاغذ یم دوید . پس از آنکه به داخل عمارت دفتیم او به اتاق دفیر

ش گذاشتم ، ویل توجیه نکرد . نوشت و باز هم مرتبا نوشت . چند روز بعد تصادفا متوجه شدم که ژان ن  را روی میر

 ت خود را در جبهه ایتالیا به باراس تسلیم داشته است. سوال اول این بوده است که چند واحدباتیست طرح عملیا

ن پادگان مرزی که بتوان از آنجا حمله متقابل را اجرا کرد الزم است ؟  برای تثبیت جبهه و داشیر

 احضار شده بودندویل باراس نتوانست درخواست های ژان باتیست را اجرا نماید . درست است که شبازان زیادی 

ن آنها وجود نداشت . ژان باتیست اعالم کرد که در وضع حاضن از  برای تجهیر
ن
 ویل لباس و اسلحه و ساز و برگ کاق

ر « وزیر جنگ کابینه به فرماندیه جبهه ایتالیا منصوب  قبول مسئولیت جبهه ایتالیا خود داری یم نماید . » شر

 درنتیجه

 . گردید

ل آمد . من و ماری مشغول تهیه مربای آلو بودیم . از وسط باغدو هفته بعد ژان باتیس ن  ت برخالف معمول ظهر به مین

 : برای دیدن او به طرفش دویدم. با حرارت مرا در آغوش گرفت . به او گفتم

خانه یم دهم . مشغول تهیه مربا هستم و آن قدر مربا تهیه کرده ام که تمام مدت زمستان - ن  مرا ببوس ... بوی آشی 

 . برای صبحانه ات مربا داشته باشیم



ل حرکت کرد و آهسته گفت ن  : به طرف مین

 . ویل من اینجا نخواهم بود تا مربایی را که برایم تهیه کرده ای بخورم ... فرناند ، لباس صحرایی مرا حاضن کن -

ن و اسب طبق معمول حاضن باشد . فردا ساعت هفت حرکت یم کنم . شما ساعت نه با بنه  . حرکت یم کنید خورجیر

 دیگر صدای او را نشنیدم ، ژان باتیست در پلکان ناپدید گردید و من مانند اشخاص صاعقه زده جلو در ورودی

 ایستاده بودم . تمام بعد از ظهر را در باغ گذرانیدم . آفتاب دیگر حرارت نداشت و ما را گرم نیم کرد چمن باغ با

ی پوشیده شده بو  ن ن بود . مشت های گره کرده ام را رویبرگ ها ی پژمرده پاییر  د . آری آن شب ، شب اول پاییر

 دامنم گذارده و به گفته های ژان باتیست گوش یم کردم . تصادفا رشته سخن او را نتوانستم دریابم . در اول طوری

 طف و گریمبا من صحبت یم کرد که گویی با انسان بالغن بحث یم کند رفته رفته لحن او مالیم تر گردید و با ل

 : گفت

 تو همیشه یم دانستر که من مجددا به جنگ خواهم رفت نیم دانستر ؟ تو با یک افش ازدواج کرده ای ، تو دخیر  -

 . جوان بسیار حسایس هستر و باید خودداری کتن ، باید صیر و حوصله داشته بایسر ، باید دلیر و با شهامت بایسر 

 . نیم خواهم دلیر و با شهامت باشم -
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 دقت کن ، ژوردان به فرماندیه عایل سه ارتش منصوب گردیده ، ارتش دانوب ، ارتش سوییس ، ارتش -

 اوبشواسیون Observationژنرال ماسنا فرمانده ارتش سوییس با واحدش دشمن را در جبهه سوییس ، 

 حرکت کرده و در دو نقطه اینمتوقف خواهد کرد . من با ارتش اوبشواسیون که درتحت فرمان دارم به طرف راین 

ن ها ی متعلق به آلمان به حمله خواهم پرداخت . برای اجرای این طرح  رودخانه به منظور اشغال راین و شزمیر

 درخواست یس هزار نفر کرده ام ، این درخواست قبول شده ویل یم دانم دولت قادر به اجرای قول خود نخواهد بود

  از رودخانه راین عبور کنم و باید با این ارتش دشمن را به عقب بزنم .... گوش یمدزیره من باید با ارتش مفلوگ .

 کتن دخیر کوچولو ؟

 : آنقدر او را دوست دارم که اشک در چشمانم جمع شد و گفتم

 . ژان باتیست کاری نیم تواین بکتن  -

 : شانه هایش را باال انداخت

 ندارند برای این حمله در اختیار منظاهرا دولت هم با تو هم عقیده است و فقط اف -
ن
 راد جدیدی که تعلیمات کاق

 . گذارده



 : زیر لب زمزمه کردم

 ناپلئون یک مرتبه به من گفت که ما ژنرال ها جمهوری را حفظ کردیم و ما ژنرال ها آ ن را دست نخورده نگاه -

 . خواهیم داشت

ن دلیل ج -  . مهوری به ژنرال های خود حقوق یم دهدالبته هیج تردید ی در این امر نیست و به همیر

ن بود و میگفت -»: تا وقتر که ژنرال بناپارت در   مردی که امروز صبح از او آلو خریدم نسبت به ارتش و دولت بد بیر

 ایتالیا بود فتوحات درخشان یگ پس از دیگری نصیب ما یم شد و اطریش تقاضای صلح داشت . ویل به محض آنکه

 ایتالیا را ترک کرد و برای فتح مرص رفت کارها رو به خرایر گذارد«. توحات ناپلئون روی مردم راستر اثری که ف

 عادی گذارده مسخره نیست ؟

 بله . ویل هرگز آن آلو فروش نفهمیده است و نیم تواند بفهمد که شکست ناپلئون در خلیج ابوخیر مقدمه ای برای -

وع مجدد حمله دشمنان به ما بوده و آن م  رد آلو فروش نیم تواند دریابد که ناپلئون فتوحایر کرده ویل هرگز درشر

وی بسیار ن های فتح شده عمیل انجام نداده و در نتیجه اکنون مجبوریم با نیر  استحکام و حفظ و نگهداری شزمیر

 نیل حمامضعیف و مسخره ای مرزها را حفظ نماییم . درحایل که رفیق بناپارت با ارتش مجهز خود در سواحل رود 

 آفتاب گرفته . این» مرد قوی « ما است . 

 : گفتم

 . تاج سلطنتر فرانسه در گند آبرو افتاده ، باید یک نفر خم شود و آن را بردارد -

 : ژان باتیست با فریاد غضبنایک گفت

 . گ این حرف را زده است-

 . ناپلئون -

 به شما ؟ -

 . گاه یم کرد و این حرف را یم زد و من او را یم نگریستمخیر . به خودش . ناپلئون در آینه به خود ن -
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ن ما حکمفرما شد . آن قدر تاریک بود که نیم توانستم صورت او را به خویر تشخیص دهم . ناگاه  سکوت در بیر

 :. فریاد خشم و غضب ماری بلند شد

ون و زود اسلح - خانه من طپانچه بگذارید . برو بیر ن ن آشی  حام گفتنباید روی میر  : ه را بردار . فرناند با اسیر

ن کنم ... در خارج پر خواهم کرد -  . بگذارید الاقل طپانچه را در اینجا تمیر



 : باز ماری فریاد کرد

ون بیر - خانه من بیر ن ن را از آشی   . گفتم این اسلحه آتشیر

 . از ژان باتیست سوال کردم

 طپانچه ات را در جنگ به کار یم بری ؟-

 . زیرا حاال ژنرال هستمبسیارکم .  -

ل رفتیم ن  . سپس برخاستیم و به داخل مین

بات زنگ کلیسا ی  شب طوالین و درازی بود . ساعات متمادی تنها در تخت خواب بزرگ و پهن دراز کشیدم و ضن

» سو « را شمردم . یم دانستم که ژان باتیست در دفیر خود روی نقشه خم شده و مشغول رسم خطوط نازک ، 

 کوچک

 ایر کوچک و عالمایر است که من اصال نیم فهمم چیست . باالخره به خواب رفتم ویل با ترس و وحشت از خوابدو 

ن بودم که حادثه ای رخ داده ، ژان باتیست در کنارم خفته بود ، ویل من او را از خواب بیدارکرده بودم  پریدم ، مطمی 

 : ،آهسته گفت

 چه شده ؟ چرا ناراحت هستید ؟ -

 . حشتنایک دیدم . دیدم که تو به جنگ رفته ایخواب و  -

 . فردا حقیقتا به جنگ یم روم -

 ژان باتیست یم تواند فورا بخوابد و در یک لحظه کامال از خواب بیدار شود باید این عادت را در سالیان دراز جنگ

 : در جبهه کسب کرده باشد . ژان باتیست به صحبت خود ادامه داد

ی با شما بحث کنم ... دزیره چند مرتبه در این مورد فکر کرده ام ، روزها چه یم کتن دزیرهمیل دارم درباره چ - ن  یر

 ؟

 چه یم کنم ؟ منظورت چیست ؟ دیروز به ماری در تهیه مربا کمک کردم ،پریروز با ژویل به خیاط خانه مادام -

اف به انگلستان فرار کرد ویل مجددا ب  .... رگشته ،هفته گذشته منبریثیه رفتم ،این زن با نجبا و اشر

ی مخصوصا مورد توجه تو است ؟ - ن  دزیره چه چیر

اف کردم  : تقریبا با اضطراب اعیر

ی توجه مرا جلب نیم کند - ن  . حقیقتا چیر

 دستش را زیر شم گذارد و مرا تنگ در بغل گرفت ، گونه ام روی شانه اش قرار داشت . چه مطبوع بود زیرا

 . زار نیم دادشدویسر های او صورتم را آ

 دزیره نیم خواهم هنگایم که من نزد تو نیستم روزها به نظرت دراز و خسته کننده باشد . فکر کردم که تو باید -



 . درس بخواین 

 تاکنون درس نخوانده ام -
 

ده سالگ ن  . درس ؟ از سن سیر

ن است -  . منظورم همیر
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 ن راهبه به ما درس دادند . ویل ده ساله بودم که تمام صومعهشش ساله بودم که با ژویل به مدرسه رفتم ، خواهرا -

 ها را بستند . مادرم یم خواست ژویل و مرا خودش تعلیم بدهد ویل هرگز موفق نشد . ژان باتیست تو چقدر به

 مدرسه رفتر ؟

 ، سپس از مدرسه اخراجم کردند -
 

ده سالگ ن  . از یازده تا سیر

 چرا ؟ -

 . فرناند بد رفتاری یم کرد یگ از آموزگاران ما با  -

 و تو هم هرچه به زبانت آمد گفتر ؟ -

 . فقط مشت محکیم به صورتش زدم -

 : در حایل که کامال روی شانه او تکیه کرده بودم گفتم

ن ها یم داین و زیاد کتاب یم خواین  -  . فکر یم کردم سال ها به مدرسه رفته ای ، خییل چیر

 ه فرا نگرفته بودم خواندم ، بعدا در دانشکده افشی مطالعه کردم و درس خواندماول فقط درویس را که در مدرس -

ن اشغایل منصوب یم شود ، های دیگر بیاموزم . مثال وقتر یک نفر به حکومت شزمیر ن  ویل اکنون یم خواهم خییل چیر

تو نباید برای این  نباید اطالعایر در مورد تجارت ، سیاست ، حقوق و قانون داشته با شد ؟ ویل دخیر کوچولو 

 اطالعات

ی ت فرا بگیر  . به خودت زحمت بدیه . تو باید درس موزیک ، درس اخالق و آداب معاشر

 درس ؟ رقصیدن ؟ رقص میدانم درماریس زیاد رقصیده ام مخصوصا در جشن سالیانه -» روز باستیل « در میدان 

 . شهرداری رقصیده ام

ام گزاردن ،منظورم فقط رقص نیست بسیاری از دخیر  - هارا فرا گرفته باشند مثال طرز احیر ن  ان جوان باید بعضن چیر

 . ژست و حرکتر که به وسیله آن خانم متشخض مهمانانش را از یک اتاق به اتاق دیگر دعوت و هدایت یم کند

 و دلفریتر ویل ژان باتیست ما فقط یک اتاق غذاخوری بیشیر نداریم !!! احتیاجر نیست که ژست و حرکت برازنده  -

 . برای هدایت مهمانان به اتاق دفیر تو بیاموزم



 اگر من به سمت فرماندار نظایم یک جایی منصوب شوم شما خانم او آن ناحیه خواهید بود و باید مهمانان برجسته -

 . و عالیقدر زیادی را در سالن پذیرایی خود بپذیرید

 : باخشم و غضب گفتم

 ورد قرص و کاخ صحبت یم کتن ؟سالن ؟ ژان باتیست باز هم درم -

 سپس خندیدم و شانه او را گاز گرفتم

 . آخ گاز نگیر  -

 : خندیدم و فشار دندان هایم را کمیر کردم . او به صحبتش ادامه داد

ی - اف و نجبا ی اطریش و دیپلمات ها ی خارجر در دربار آن مملکت چگونه با یر صیر  نیم تواین تصور کتن که اشر

ن آنها دعا یم کردند که من هنگاممنتظر بودند ک  ه از سفیر جمهوری فرانسه اشتبایه ش بزند . به طور قطع و یقیر

ت را مراعات نکنیم سایر کشور ها م . ما به جمهوری خود مقروضیم و اگر آداب معاشر  خوردن مایه کارد به کار بیر

 . ما را به چشم حقارت خواهند نگریست

 : پس از لحظه ای سکوت گفت

 . یره چه خوب خواهد بود اگر بتواین پیانو بنوازیدز  -
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 . فکر نیم کنم انقدرها خوب باشد -

 : با امیدواری سوال کرد

 ویل آیا تو به موزیک عالقه مند هستر ؟ -

 نیم توانم موسیفر دان بشوم ویل موسیفر را بسیار دوست دارم . ژویل پیانو یم زند ویل بسیار بد است . راستر  -

 . س موسیفر را بد بنوازد به آن خیانت کرده استهرک

ی -  و آواز هم یاد بگیر
 . میل دارم موسیفر بخواین

 : متوجه شدم که میل ندارد با عقیده و فکر او مخالفت شود . به صحبت خود ادامه داد

 م رودلف همراه مندرباره رفیقم رودلف کروتزر ویولونیست با تو صحبت کرده ام ، وقتر سفیر فرانسه در وین بود -

 به آنجا آمد و یگ از آهنگ سازان وین به نام بهتوون را برای مالقات با من به سفارتخانه آورد . آقای بهتوون و

 کروتزر با هم چندین شب در سفارتخانه برایم موسیفر نواختند . بسیار متاسف بودم که چرا در کودگ موسیفر فرا

 .... نگرفتم ویل



 : لند خندید و ادامه دادناگهان با صدای ب

 . ویل مادرم وقتر آنقدر پول داشت که برایم لباس نو بخرد بسیار خوشحال بود -

 : متاسفانه حالت جدی به خود گرفت و به صحبت پرداخت

 کند ، نام او را -
ن
ی . دیروز از کروتزر درخواست کردم یک معلم موسیفر معرق  فرا بگیر

 من اضار دارم که موسیفر

فت خودت مرا مطلعبرایم  وع کن و مرتبا از پیشر ن است . درس موسیفر را شر  نوشته و این یادداشت در کشوی میر

 . نما

وع به صحبت کرد  . مجددا دست یر روح ترس و وحشت قلبم را فشار داد . ژان باتیست باز شر

 . برایم مرتبا نامه بنویس -

 نخواهد ماند . ن
ر
ی جز نامه باق ن  ور کبود و کمرنگ سحرگایه از خالل پنجره و پرده وارد اتاق یمنامه، فقط نامه و چیر

ه شدم چشمانم کامال باز بود . رنگ آیر پرده را تشخیص یم دادم ، کم کم دسته های کوچک گل  شد . به پرده خیر

 . که در زمینه آیر رنگ پرده بودند تشخیص یم دادم . ژان باتیست مجددا به خواب رفته بود

به ای به در ن  : واخته شد و سپس صدای فرناند به گوش رسیدضن

 . ژنرال ساعت شش صبح است -

ن مرتبه ژان باتیست را در لباس جنگ دیدم . هیچ عالمت ن صبحانه نشسته بودیم و برای اولیر  نیم ساعت بعد کنار میر

ن درخشنده دیگری در لباس او دیده نیم شد . هنوز صبحانه ام را تمام نکرده   بودم که وداع غمو نشان درجه و چیر

ن به گوش رسید به ای به در نواخته شد . سپس صدای مهمیر وع شد . اسب ها شیهه یم کشیدند . ضن ن من شر  . انگیر

 : صدای فرناند شنیده شد و گفت

ند -  . تیمسار ، افشان حاضن

 : ژان باتیست گفت

 . بگویید داخل شوند -

دار ایستادنداتاق ما پر شد. ده ، دوازده ، نیم دانم چند نفر بو   . دند پاشنه ها را به هم چسبانیده و به حالت خیر

 : ژان باتیست با دست به آنها خوش آمد گفت و رو به من کرد
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 . این آقایان ستاد مرا تشکیل یم دهند -

 روی لبم نقش بست . ژان باتیست درحایل که از جای خود پرید و با محبت و صمیمیت به آن
 

 هالبخند شد ساختگ



 : یم خندید ، گفت

 . همش من از دیدار شما بسیار خوشحال است -

 : در جای خود ایستاد و گفت

م یم توانیم حرکت کنیم -  آقایان من حاضن

 : و سپس رو به من کرد

 خداحافظ یگانه عزیز من ، مرتبا برای من نامه بنویسید ، وزارت جنگ نامه های شما را با پیک مخصوص برایم -

 . تاد . خداحافظ ماری از خانم کامال مراقبت کنخواهد فرس

ن  ن و به هم خوردن مهمیر  همشم نزدیک در خروجر بود . افشان ستادش دنبال او حرکت کردند . صدای مهمیر

 شنیده یم شد . آرزو داشتم که باز هم او را ببوسم . ناگهان سالن نیمه تاریک در زیر نور کبود رنگ صبح و نور

ن در نظرم تاریک شدلرزان شمع بسیار   عجبیب در نظرم جلوه کرد . نور شمع ها یم لرزید و پس از لحظه ای همه چیر

. 

 . وقتر به خود آمدم روی تخت خواب افتاده و بوی شکه اتاق را فرا گرفته بود و ماری با وحشت به من یم نگریست

 : ماری گفت

 . اوژین شما ضعف کردید-

 : یشانیم به کنارزده و با تاثر گفتمپارچه آغشته به شکه را از روی پ

 ماری تو میداین که یم خواستم یک مرتبه دیگر او را برای وداع ببوسم ؟ -

دهم ن  فصل سیر

 سو، شب اول سال

وع آخرین سال قرن هجدهم  شر

******************** 

 سو و آهنگصدای زنگ های شب اول سال مرا از کابوس وحشتنایک بیدار کردند . صدای زنگ های کلیسا ی 

 در
ر
دام از پاریس و سایر کلیسا ها مرا از خواب برانگیخت . خواب یم دیدم که در خانه کوچک ییالق  کلیسای نیر

 ماریس نشسته و با مردی که شباهت کامیل به ژان باتیست داشت صحبت یم کردم . یم دانستم او ژان باتیست

 نظیر همشم گف
 

 : تنیست بلکه پش ما است . پشم با آهنگ

ن حاضن نشدی -  آقای مونتل نیر
ت خود را فراموش کردی به عالوه در کالس موسیفر  . مادر ، درس آداب معاشر

 از این دو درس ضف نظر کرده ام ویل در همان لحظه حادثه ناگواری
 

 یم خواستم به او بگویم که به علت خستگ

 . قدر کوچک شد که تا زانوی من بیشیر نبود رخ داده و پشم در مقابل چشمانم لرزید و کوچک و کوچکیر شد آن



 : این موجود کوتاه به دامنم آویخت و آهسته گفت
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 من توپج  هستم ... مادر ، توپج  . به رن حمله خواهم کرد ، شخصا طپانچه را خییل کم به کار یم برم ویل دیگران -

اندازی یم کنند .... دنگ .... دنگ  ..... تیر

 م از شدت خنده مرتعش بود . ترس شدیدی مرا گرفت یم خواستم این موجود کوچک را گرفته ودر این لحظه پش 

ن  ن سفید باغ از نظرم مخفن گردید . به طرف میر  محافظت نمایم ویل او همیشه از من فرار یم کرد و باالخره در زیر میر

 داشت کنار خود یافتم او با خنده خم شدم ویل بسیار خسته و متاثر بودم . ناگهان ژوزف را که گیالیس در دست

 : شیطاین یم گفت

 . زنده باد سلسله برنادوت -

 . به او نگاه کردم ویل عوض برنادوت ، ناپلئون را دیدم . سپس زنگها به صدا در آمدند و از خواب بیدار شدم

ن او بود کنار   زده و دفیر خاطراتم را بازاکنون در اتاق دفیر ژان باتیست نشسته ام کتابها و نقشه هایی که روی میر

سد . چرا در شب اول سال مردم این ن خنده و آواز مستانه مردم به گوش میر  کرده ام . از خیابان صدای شعف انگیر

 قدر خوشحالند ؟ ویل من یر نهایت متاثر و اندوهگینم چرا ....؟

ن به وسیله نامه با ژان باتیست مشاجره کرده ام ثانیا از این   سال نو ترس و وحشت دارم . یک روز پسقبل از هر چیر

 کرده بود رفتم . او مردی
ن
 از عزیمت ژان باتیست در کمال اطاعت به دیدن معلیم که آقای رودلف کروتزر معرق

 یم
 

 کوچک و مثل دوک الغر است . دهانش بوی عفونت یم دهد و در اتاق کوچک محقری در کارتیه التن زندگ

 به علت این که انگشتانش مریض و ضعیف هستند به تعلیم موسیفر پرداخته درکند . فورا به من گفت که فقط 

دازم ؟ البته  صوریر که باید مشغول اجرای کنشت باشد . سوال کرد که آیا یم توانم اجرت دوازده درس را قبال بی 

 خانه برگشتم گیج بودم و پول را پرداختم و سپس در مقابل پیانو نشستم تا نت ها و کلید هر نت را بیاموزم . وقتر به

 یم ترسیدم که مبادا مجددا ضعف کنم . از آن زمان تاکنون هفته ای دو مرتبه به کارتیه التن یم روم و یک پیانو

ل تمرین کنم . ژان باتیست یم خواست من یک پیانو بخرم ویل گمان یم کنم پول ن  اجاره کرده ام تا بتوانم در مین

 . خود را دور یم ریزم

وزمندانه ی ژان باتیست در آلمان را یم خوانم ویل با وجودی که هر روزهمیشه د فت پیر  ر روزنامه مونیتور پیشر

ی نیم گوید و در عوض با اضار سوال یم کند که چند درس ن فت و فتوحات خود چیر  برایم نامه یم نویسد از پیشر

 یسم همیشه کوتاه است و نیم توانم مطالب خودفرا گرفته ام . در مکاتبه خییل بد هستم . نامه ای که برای او یم نو 



ورانم . یم خواهم به او بگویم که از غیبت او متاثرم ، یم خواهم به او بفهمانم که از دوریش رنج یم کشم . ویل  را بی 

 نامه های او شبیه نامه های یک پش عموی مست و پیر است . در نامه هایش یادآوری یم کند که ادامه درس

وع نکردهموسیفر و  ا دارد . وقتر فهمید که درس رقص و اخالق و آداب داین را شر  اخالق و آداب داین اهمیت بشن

 : ام نامه ای برایم نوشت که من عینا در دفیر خاطراتم نوشته ام

 » اگرچه مدیر طول خواهد کشید که مجددا تو را ببینم ، عالقه مندم که تعلیم و تربیت تو را تکمیل کنم ، تاکید و

ت نزد آقای مانتول بروی . زیاد نصیحت کرده ام ن دروس رقص و آداب معاشر  سفارش یم کنم که برای فرا گرفیر

 نامه ام را با بوسیدن لبهایت خاتمه یم دهم ، ژان باتیست عاشق تو .«

 ا ازراستر این نامه ای است که یک عاشق به معشوق خود یم نویسد ؟ عصباین بودم که در جواب نامه اش نه تنه

وع کرده ام . فقط خدا یم داند  راهنمایی های او یادی نکردم بلکه حتر ننوشتم که دروس خود را با آقای مانتول شر

 کرده است . مانتول به من تعلیم یم داد که چگونه با
ن
 چه شخض این رقاص معطر بالت را به ژان باتیست معرق
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ام بگذارم .   در پشت ش من حرکت یم کرد و به دقت متوجه بود تا بداند وقتر برای دلربایی به بزرگان ناپیدا احیر

وم حرکاتم چگونه است ، دلربا هست یا خیر . انسان تصور یم کند که آقای  مالقات یک زن پیر متشخص به جلو میر

فیایر در دربار تربیت یم کند . من که یک جمهوری خواه معتقد بوده و ب
ینمانتول مرا برای مالقات و شر  زرگیر

د آداب ان جوان را نیشگون یم گیر ن در کنار باراس است که یم گویند دخیر  ضیافتم مهماین های ژویل و یا نشسیر

ت دربارهای سلطنتر را یم آموختم  . معاشر

ی برای شوهرم ننوشته بودم قاصدی این نامه را از طرف ژان ن ت و رقص چیر  چون درباره دروس آداب معاشر

 . باتیست برایم آورد

های دیگر نکرده بودید ن  و سایر چیر
ت و موسیفر فت دروس رقص و آداب معاشر  » . درنامه های خود تذکری از پیشر

 البته از شما دور هستم ویل بسیار خوشحالم که دوست من درس مفیدی به شما یم دهد . ژ . برنادوت شما «

ن بودم به من رسید . کوچ ن از تخت خواب دراین نامه یک روز صبح که بسیار ملول و غمگیر ین تماییل به برخاسیر  کیر

 خود حس نیم کردم . تنها در تختخواب وسیع دراز کشیده و میل نداشتم حتر از ژویل که به دیدن من آمده بود

ن حالتر بودم که نامه ژان باتیست رسید . حتر نامه های خصویص شوهرم دارای مارک  پذیرایی کنم . در چنیر

جمهوری « است که زیر آن کلمات » مساوات  -آزادی « غضب دندان هایم را به  نوشته شده . از شدت خشم و 

 » فرانسه



م مایس به روش زنان متشخص تربیت شوم ؟ البته ژان باتیست ژنرال و دم چرا من ، دخیر یک تاجر محیر  هم فشر

 شاید یگ از» ان آینده مرد« باشد ویل خود او هم درخانواده ساده ای متولد شده و پرورش یافته و به هرحال در 

 جمهوری تمام همشهریان مساوی هستند و من آرزو ندارم بدانم چگونه بعضن مردم مهمانان خود را با ژست و

 به اتاق دیگر راهنمایی یم کنند
ر
 . حرکت دلپسند از اتاق

ن گریه یم کردم و اشک یم ریختم و نامه ا ن نوشیر  م پر از لکه هایبرخاستم و نامه بلندی برای او نوشتم و درحیر

 اشک بود گفتم که من به یک مهماندار پیر شوهر نکرده و بلکه همش مردی شده ام که تصور یم کردم اشار

 درونیم را یم فهمد . آن مرد قد کوتایه که دهانش بوی تعفن یم دهد برای من ورزش انگشت تجویز کرده آن

 فرو یم کند. کاش هر دو یم مردند تا از شر آنها راحت یمدیگری مانتول معطر دائما ژست و حرکات دلربا به حلقم 

 . شدم

 است
ن
 و بیش از حد از هر دوی آنها زجر کشیده ام دیگر کاق

ن
 . به اندازه کاق

 نامه را بدون آنکه مجددا بخوانم بستم و ماری را صدا کردم تا نامه را به درشکه ج  بدهد و به وزارت جنگ برساند

 . ژنرال برنادوت بفرستند تا هرچه زودتر به ستاد 

ن شود . نزد استاد موسیفر رفتم تا درس  البته روز بعد بسیار نگران شدم زیرا یم ترسیدم ژان باتیست واقعا خشمگیر

م . سپس دو ساعت در مقابل پیانو نشسته و مینوه موزارت را تمرین کردم . یم خواستم وقتر   ام را فرا گیر
 موسیفر

ن تر و ملول تر از باغ خزان دیده و برنادوت مراجعت یم کند از  فت موسیفر من متعجب شود . اما درونم غمگیر  پیشر

ی گذشت و باالخره نامه برنادوت رسید»: دزیره عزیزم   برگ های یر روح درخت بلوط بود . یک هفته با یر صیر

ن ساخت . میل ندا  رم با تو مثل یک دخیر کوچکهنوز نیم دانم که در نامه ام چه بوده که تو را این قدر ملول و غمگیر

 رفتار کنم بلکه میل دارم مانند همش فهمیده ای که مورد پرستش همشش یم باشد رفتار کرده باشم . باید گفتار و

فت تعلیمات کرده و یاد آوری  وع به بحث درباره پیشر ف سازد« و سپس شر  عقاید من تو را به این حقیقت معیر
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 علم و دانش فقط با کار مداوم و استقامت کسب یم شود . و در آخر درخواست کرده بود کرده بود که» : برایم 

 بنویس و بگو که دوستم داری «

ن نامه را مشکل کرده است . دیروز صبح  تاکنون به این نامه جواب نداده ام و اکنون حادثه دیگری رخ داده که نوشیر

ن شوهرم قرار دارددر اتاق دفیر ژان باتیست تنها نشسته بودم . غالب  ا این کار را یم کنم ، کره جغرافیایی که روی میر

ن موقع ماری داخل اتاق شد و ی از آنها نیم دانم یم اندیشیدم . در همیر ن  چرخانیده و به کشور ها و قاره هایی که چیر



 : یک فنجان عصاره گوشت برایم آورد و گفت

 . این را بخورید شما به تقویت احتیاج دارید -

اهن ابریشیم زردم کیم تنگ شدهچر  -  . ا ؟ حالم بسیار خوب است فقط کیم چاق شده ام . پیر

 : با دست فنجان را عقب زدم

 . به عالوه این سوپ چرب دلم را به هم یم زند -

 : ماری به طرف در رفت و آنجا ایستاد و گفت

 . شما باید غذا بخورید و خوب یم دانید چرا به غذا احتیاچ دارید -

 را ؟چ -

 : ماری لبخندی زد و به من نزدیک شد . دستش را روی شانه ام گذارد و گفت

 راستر نیم دانید چرا ؟ -

 : دست او را کنار زدم و با فریاد گفتم

 . نه نیم دانم .... نیم دانم ... صحیح نیست .... نیم تواند این طور باشد -

 . واب افتادمبا اتاق خوابم رفتم و در را به رویم بستم و در تخت خ

البته یم دانستم ویل نیم خواستم قبول کنم . ممکن نیست ، اگر صحت داشته باشد بسیار بد است . البته عقب 

 افتادن

 . یک ، دو ، سه ماه عادت ماهیانه طبیغ است

ی نگفته ام زیرا او اضار خواهد کرد به پزشک مراجعه کنم . نیم خواهم معاینه ام کنند . نیم ن   خواهمبه ژویل چیر

 . این موضوع حقیقت داشته باشد

 خوب ماری هم یم داند .... به سقف اتاق نگریسته یم خواستم شکل و قیافه طفلم را در نظرم مجسم کنم . به خود

 گفتم البته امر طبیغ است و تمام زنان میل دارند بچه دار شوند . مادرم ..... سوزان و ژویل قبال به دو پزشک مراجعه

 ند زیرا یم خواستند بچه دار شوند . ویل حامله نیم شدند .... ویل تربیت کودک مسئولیت وحشتنایک استکرده بود

انسان باید بسیار عاقل و محتاط باشد تا هنگام توضیح مسائل الزم به کودک او را منحرف ننماید . بداند کودک  ....

 چه

نم ..... البد بچه من مثل ژان باتیست موهای مجعد سیاه باید بکند و چه نباید بکند . ویل من .... من بسیار نادا

 خواهد

 .... داشت

 پش .... این روزها بچه های شانزده ساله را به خدمت ارتش احضار یم نمایند .... بچه کوچگ مثل پش ژان باتیست

 . مادران دیگر را کشند آنها را زیر پرچم یم برند تا آنها را در ایتالیا با آلمان قرباین کنند و یا پشان ....



 دستم را آنجایی که طفلم بود گذاردم ... یک موجود انساین جدید در داخل من ....؟ باورنکردین است . ناگهان متوجه

شدم که این موجود کوچک قسمتر از خودمن است .... کامال خوشحال بودم .... ویل موجود انساین » من « به 

 کوچک

 چرا باید این طفل کوچک من منظور مرا بفهمد و مطیع من باشد ؟ من قطعا مادرم راهیچکس به هیچکس تعلق ندارد 
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 قدییم و خرافایر یم دانستم . چقدر به مادرم دروغ های شاخ دارگفته ام .... پش من هم کامال مثل من رفتار خواهد

خواهد دانست ... با خشم و غضب کرد ..... به من دروغ خواهد گفت و مرا قدییم و مزاحم » ای موجود کوچک 

 گفتم

 غریبه من هرگز تو را نخواسته بودم .«

خانه بریم گشت شنیدم . پس از ن  ماری در اتاق خواب را زد ویل من آن را باز نکردم ... صدای پای او ر ا که به آشی 

 : چند دقیقه مجددا بازگشت و در زد . باالخره در را باز کردم . او گفت

 . شما گرم کردمسوپ را برای  -

 در انتظار ی  یر کوچکت بودی خوشحال بودی ؟ -
 ماری وقتر

وع به صحبت کرد  : ماری کنار تخت خواب نشست و شر

 . طبعا خیر زیرا ازدواج نکرده بودم -

 شنیده ام وقتر که .... منظورم این است که اگر یک نفر بچه نخواهد یم تواند ... زناین هستند که یم توانند کمک -

 . نندک

 : ماری با تردید و تعجب به من نگریست و آهسته گفت

 بله .... من هم شنیده ام . خواهرم به یگ از این زنان مراجعه کرد . یم دانید که او قبال بچه های متعددی داشت و -

 ز سالمتر نیم خواست باردارشود . پس از آن مدیر طوالین مریض بود . اکنون دیگر حامله نیم شود و به عالوه هرگ

 مطمئنا پزشکان خویر را یم شناسند
ن ن و یا مادام ژوزفیر  خود را باز نخواهد یافت . ویل زنان متجدد مثل مادام تالییر

 که یم توانند مفید باشند . البته این کار قانوین نیست . ماری ساکت شد . روی تخت خواب دراز کشیده و دستم را

 : م . ماری سوال کردروی شکمم که کیم برجسته بود گذارده بود

ن کنید ؟ -  یم خواهید سقط جنیر

 . خیر  -

 : با فریاد بلندی بدون تفکر و اندیشه گفته بودم خیر . ماری با خوشحایل برخاست و با مالیمت گفت



 .پس بیایید سوپ را بخورید و برای ژنرال هم بنویسید . یم دانم که خییل خوشحال خواهد شد -

 : شم را حرکت داده گفتم

 . خیر . نیم توانم برای او بنویسم . آرزو داشتم یم توانستم با او صحبت کنم -

 . سوپ را نوشیدم سپس لباس پوشیده و نزد آقای مانتول برای درس جدید رفتم

ن با ن به دیدنم آمد . تاکنون فقط دو بار نزد من آمده و هر دو دفعه نیر  امروز صبح خییل متعجب شدم زیرا ژوزفیر

 همراه بوده . ویل کیس نخواهد فهمید که مالقات امروز او کامال غیر طبیغ بوده . لباس زیبایی در ژویل و ژوزف

 که با پر سفید
 

اهن پشیم سفید و ژاکت کوتاه و قشنگ پوست خز پوشیده بود کاله زیبای سیاه رنگ  برداشت . پیر

ن شده بود به ش داشت . ویل صبح کبود رنگ زمستاین با ح  ال او مناسب نیست وقتر لبخند یم زدشیر مرغ تزییر

ن های ریزی دور چشم او ظاهر یم گردید . باید لب های او خشک باشد زیرا وقتر یم خندید ماتیک لبش  چیر

 . چروک یم خورد

 : ژوزفن گفت

 خانم یم خواستم بدانم در نبودن شوهرتان چه یم کنید مادونفر در حقیقت بیوه های شوهر دار هستیم ، ما بیوه -

 . های شوهر دار باید بیشیر به یکدیگر نزدیک باشیم
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 : ماری برای بیوه های شوهر دار شکالت گرم آورد . با فروتتن و ادب سوال کردم

 خانم آیا مرتبا از ژنرال بناپارت به شما خیر یم رسد ؟-

 ها خطوط ارتبایط او را با فرانسه مرتبا خیر . بناپارت ناوگان فرانسه خود را در ابوخیر از دست داده و انگلییس -

 . قطع کرده اند ، گاه گاه کشتر کوچگ یم تواند به فرانسه بیاید

ن پیانو را دید و گفت ن دیگری بگویم . ژوزفیر  : نیم توانستم چیر

ن موسیفر هستید -  . خانم ، ژویل به من گفت که شما مشغول فراگرفیر

 : شم را حرکت داده و سوال کردم

 نو یم نوازید ؟شما هم پیا -

ن پیانو کردم - وع به نواخیر  . البته وقتر شش ساله بودم شر

ن در حایل که قطعه - م ، نیم خواهم برنادوت ششکسته باشد . ژوزفیر  درویس هم نزد آقای مانتول فرا یم گیر

 : کیگ به دهان یم گذاشت ، گفت



 ال هایی هستند که همیشه به جبهه یم روند ،شوهر کردن به ژنرال ها آن قدر ساده و آسان نیست . منظورم ژنر  -

 . عدم توافق و بعضن شایعات خییل زود منتشر یم گردد

اف  باخود اندیشیدم و در سکوت خود با گفته او موافقت کردم . و به یاد مکاتبه یر معتن خود با برنادوت افتادم و اعیر

 : کردم و گفتم

 . روی کاغذ بیاوردانسان همیشه نیم تواند منظور واقغ خود را  -

ن گفته ام را تصدیق کرد و جواب داد  : ژوزفیر

 صحیح است به عالوه اشخاص دیگر در اموری که اصوال به آنها مربوط نیست دخالت کرده و نامه های شاش -

ا یم نویسند  . تهمت و افیر

 : شکالت خود را نوشید و به صحبت ادامه داد

 . مثال ژوزف خودمان -

ون آورده دهانش را پاک کرد و گفتسپس یک دستمال   : ابریشیم از کیف خود بیر

 ژوزف قصد دارد به ناپلئون بنویسد که دیروز به دیدن من در مالمزون آمده و -» هیپولت شارل « را در آنجا دیده 

ن یم خواهد بنویسید که شارل ر  اتج  خوش سیمای ارتش را به خاطر دارید ؟ همچنیر  ا بااست . شما شارل همان کنیر

ل من دیده . تصور یم کنید ؟ در هنگایم که ناپلئون به هزاران مساله رو به رو است ژوزف هم ن  لباس خواب در مین

 . یم خواهد به این وسیله او را رنج و عذاب دهد

ن لباس مناسب تری نپوشیده سوال کردم  : من حقیقتا نیم فهمیدم چرا شارل در مالقات ژوزفیر

 به مالمزون آمده بود ؟ چرا شارل با لباس خواب -

 . ساعت نه صبح بود و هنوز شارل لباسش را نپوشیده بود که ژوزف یر خیر و ش زده وارد شد -

ن از اشک پر شد و گفت  : چشمان ژوزفیر

 من به همدم و مصاحب احتیاج دارم نیم توانم تنهایی را تحمل کنم . در تمام مدت عمرم تنها نبوده ام و چون ما -

 » بیوه ها ی شوهر دار« ژوزف متفق باشیم فکر کردم شما یم توانید به ژویل خواهرتان بگویی که ژوزف را باید علیه 

ن این نامه منرصف سازد  . به ترتیتر از نوشیر
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ن از من چه یم خواهد . در کمال ضاحت گفتم  : خوب که این طور ... اکنون فهمیدم ژوزفیر

 . اردژویل نفوذی در کارهای شوهرش ند -



ن مانند اطفال وحشت زده به نظر یم رسید  . چشمان ژوزفیر

 نیم خواهید به من کمک کنید ؟ -

ل ژوزف یم روم ، به ژویل خواهم گفت ویل خانم شما نباید انتظار زیادی - ن  امشب برای مهماین شب عید به مین

 . داشته باشید

ن یافته بود پس از لحظه ای گفت ن ایستاد ظاهرا تسکیر  : ژوزفیر

ن نیم آیید ؟ او هفته قبل بچه دار - ل مادام تالییر ن  یم دانستم شما موقعیت مرا خواهید فهمید ، چرا شما هرگز به مین

 . شده باید به دیدن او بروید

 : بازهم در کنار در اتاق ایستاد و گفت

 خواهرتان بگویید که از تنهایی در پاریس خسته نشدید ؟ باید ما هم به زودی به تئاتر برویم . خواهش یم کنم به -

د نکند ن  . ژوزف طبعا یم تواند هرچه یم خواهد به ناپلئون بنویسد ویل موضوع لباس خواب را گوشر

ل ژویل رفتم . ژویل لباس قرمز تازه ای دوخته که هیچ به او نیم ن  نیم ساعت قبل از موقغ که تصمیم داشتم به مین

 است . ژویل با حرارت چند نعل اسب کوچک نقره ای را که با آید زیرا صورت یر رنگش را کامال سفید و مات کرده

ن غذا را آرایش داده و معتقد است که برای همه ما خویسر و خوشبختر در سال نو همراه خواهد داشت مرتب  آن میر

 : یم کرد . سپس روبه من کرده و گفت

ن غذا کنار شما جا داده ام . این بچه چاق آن -  قدر مزاحم است که نیم توانم او را مصاحب لویی بناپارت را در ش میر

 . اشخاص دیگری سازم

 : در جواب گفتم

ی درباره لباس خواب به ناپلئون ننویسد ؟ - ن  میل دارم از شما خواهیسر نمایم . یم تواین از ژوزف بخوایه که چیر

 . منظورم حضور هیپولیت شارل با لباس خواب در مالمزون است

 : در همان لحظه ژوزف گفت

 . نامه ناپلئون قبال فرستاده شده و بحث بیشیر موردی ندارد -

وب  صدای آمدن ژوزف را به اتاق غذاخوری نشنیدم ویل او کنارگنجه ظروف غذاخوری ایستاده و برای خودش مشر

 . یم ریخت

ن امروز به دیدن شما آمده و خواهش کرده است که شما وساطت کنید . ای - ط یم بندم که ژوزفیر  ن طوربا شما شر

 نیست دزیره ؟

 : شانه ام را باال انداختم ژوزف بدون توجه گفت

ن پشتیباین نمایید ؟ -  نیم دانم چرا به جای اینکه به ما کمک کنید ، میل دارید از ژوزفیر



 : سوال کردم

 منظور شما ازکلمه -» ما « چیست ؟ 

 . مثال من و ناپلئون البته -
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 وط نیست ... ناپلئون در مرص چگونه یم تواند بفهمد که چه حادثه ای رخ داده . شمااین حادثه اصوال به شما مرب -

ن ، ملول و متاثر یم سازید . چرا افکار او را مغشوش یم کنید ؟ چرا او را زجر یم دهید ؟  فقط او را غمگیر

 : ژوزف با توجه به من نگریسته و با تمسخر گفت

 . است گمان یم کردم که مدتها قبل او را فراموش کرده ایدهنوز عاشق او هستید ؟ چقدر تاثر آور  -

 : با نگراین جواب دادم

ن عشق خود را فراموش کند ! ناپلئون...... خییل کمیر به فکر او -  فراموش کرده باشم ؟ هیچ کس نیم تواند اولیر

 یر پایانم و رنج و اندوهم را که به خاطر 
 عشق ناپلئون متحمل شده ام هستم . ویل آیا یم توانم تپش قلبم ، خویسر

 فراموش نمایم ؟

 : ژوزف که از صحبت ما خوشحال شده بود گیالس دیگری پر کرد

ی کنید -  . با این ترتیب یم خواهید از رنج و عذاب او جلوگیر

 . البته زیرا به مفهوم رنج ی  برده ام -

 : ژوزف زیر لب گفت

 . ویل نامه من اکنون در را ه است -

ی کنیمپس موضویع  -  . ندارد که دراین مورد بحث بیشیر

 : ژوزف در این موقع دو گیالس دیگر پر کرد و گفت

 ژویل ، دزیره بیایید برای یکدیگر یک سال خوش و مشت بخش آرزو کنیم و خوشحال باشیم . مهمانان ما هر -

 . لحظه اینجا خواهند رسید

 . ک جرعه ننوشیده بودم که ناگهان حالم به هم خوردفقط از نظر اجرای وظیفه گیالس ها را گرفتیم ، هنوز ی

ن گذاردم . ژویل با فریاد گفت  : کوچولوی داخل شکمم ناراحتم کرد . با عجله گیالس را روی میر

 . دزیره حالت خوب نیست ؟ صورتت کبود شده -

 . قطرات عرق روی پیشانیم جمع شده بود . در صندیل افتاده شم را حرکت دادم



ی  - ن  . نیست غالبا این حالت به من دست یم دهدنه چیر

 : چشمانم را بستم صدای ژوزف را شنیدم که گفت

 شاید در انتظار طفل است ؟ حامله است ؟ -

 :ژویل جواب داد

 . غیر ممکن است اگر این طور بود من اطالع داشتم -

 : ژوزف مشتاقانه گفت

 . هماگر او مریض است باید فورا به ژنرال برنادوت اطالع د -

 : فورا چشمانم را باز کرده و گفتم

 . به چه جرایر یم خواهید برای او بنویسید ؟ یم خواهم برنادوت را خوشحال و متعجب سازم -

 : ژوزف و ژویل با هم سوال کردند

 با چه ؟ به چه وسیله ای ؟ -

 : با غرور و تکیر گفتم
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 . با یک پش -

 : ش گرفت و گفتژویل به زانو در آمد و مرا در آغو 

 شاید دخیر باشد ؟ -

 . خیر ، پش خواهد بود برنادوت دخیر نیم خواهد -

 . برخاستم

ل مراجعت یم کنم ، ناراحت نباشید ، میل دارم به خواب بروم و شب اول سال نو را در خواب باشم - ن  . و حاال به مین

اب ریخت . ژویل و شوهرش به سالمتر من ن  . وشیدند ، چشمان ژویل مرطوب بودژوزف باز هم برای خود شر

 : ژوزف با خنده گفت

 . زنده باد سلسله برنادوت -

 : از این ژست ژوزف خوشم آمد و گفتم

 . بله به سالمتر سلسله برنادوت -

ل برگشتم ویل زنگ های کلیسا اجازه ندادند که شب اول سال را بخوابم اکنون باالخره زنگ ها ساکت ن  سپس به مین



ن آلمان ژان باتیست با افشان ستادششده اند و سا وع شده . در محیل در شزمیر  ل هفتم جمهوری فرانسه شر

اب هستند و شاید به سالمتر مادام برنادوت بنوشند . ویل من در تنهایی با سال نو روبرو یم شوم  مشغول نوشیدن شر

 سال آینده روبرو خواهیم شد و امید موفقیتخیر . کامال تنها نیستم . تو این پش نازاییده من ، من و تو با هم با  .

 برای سلسله برنادوت خواهیم داشت این طور نیست ؟

 فصل چهاردهم

 4977ژوئیه ی  1سو ، حومه پاریس 

 . هشت ساعت قبل پشی زاییدم

******************** 

 یر است ، اما به عقیدهموهای او مانند ابریشم سیاه است . ویل ماری یم گوید این موها خواهد ریخت .چشمانش آ

ن در مقابل چشمم یم رقصد . اگر  ماری تمام بچه ها با چشم آیر متولد یم شوند . آنقدر ضعیف شده ام که همه چیر

 کیس بفهمد که ماری مخفیانه دفیر خاطراتم را آورده است جنجایل به پا خواهد شد . قابله اطمینان دارد که زنده

 است نجاتم دهد . خونریزی زیاد بوده و فعال به طریفر پاهای مرا روی تخت نخواهم ماند . ویل پزشک امیدوار 

ی شود  . خواب بلند کرده اند تا از خونریزی جلوگیر

 . صدای ژان باتیست را در اتاق پذیرایی یم شنوم . ژان باتیست عزیز

***** 
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 م را با بالش پوشانده اند . ماری مرتبا غذاهایاکنون قابله هم فکر نیم کند که خواهم مرد . نجات یافته ام . اطراف

 مورد عالقه ام را تهیه یم کند . صبح ها و شب ها وزیر جنگ فرانسه کنار تخت خوابم یم نشیند و ساعت ها در مورد

 . تربیت فرزند ما ن بحث و مطالعه یم کند

وع به مکاتبه کردم ویل نامه های کوتاه دو ماه قبل ژان باتیست بدون انتظار مراجعت کرد . در سال نو مجددا با او   شر

ن بودم . در روزنامه مونیتور خواندم که شهر ن حال خشمگیر  و شد یم نوشتم زیرا بسیار از او دلتنگ و در عیر

 فیلپسبورک را با سیصد نفر ترصف کرده . این شهر به وسیله هزار و پانرص نفر دفاع یم گردید . و سپس ستاد

 فرماندیه خود را در محیل به نام» ژرمر سهیم « به مانهیم رفت و شهر را ترصف کرد و فرماندار مستقر کرد . از آنجا 

ن جمهوری ما رفتار و حکومت یم کرد . تنبیه بدین یعتن  ن آلمان طبق مقررات و قوانیر  ناحیه» هس « شد . با ساکنیر

ن یهودیان را لغو کرد . دانشگاه ه گ و گیشن نامه ای از تقدیر وشالق زدن را ممنوع کرد و مجزا زیسیر  ای هایدلیر



 تشکر به او نوشتند . گمان یم کنم آلمان ها مردم عجیتر هستند تا وقتر شکست نخورده اند به دلیل بسیار عمیق و

ن  ین و شجاع ترین مردان یم دانند ویل وقتر شکست خوردند در شتاش آن شزمیر  غیر قابل قبویل خود را بزرگیر

 . خفیانه طرفدار دشمن بوده اندخواهند گفت که م

 سپس باراس به او دستور داد به پاریس مراجعت کند . او فرماندیه ارتش را به ژنرال ماسنا واگذار کرد . یک روز

ن آهنگ بسیار سغ کردم و فقط   بعد از ظهر در مقابل پیانو نشسته و» مینوه « موزارت را تمرین یم کردم . در نواخیر

 : ب اجرا کردم . در اتاق پشت شم باز شد و بدون آنکه به طرف در برگردم گفتمقسمتر از آن را خو 

 . ماری این آهنگ را آموخته ام تا ژنرال برنادوت از شنیدن آن خوشحال و متعجب گردد -

ین خوشحایل و تعجب ژنرال است -  . بسیار عایل دزیره شنیدن آهنگ های آسماین مایه بزرگیر

ین که گویی هرگز از یکدیگر دورژنرال برنادوت با این   حرف مرا در آغوش گرفت و دو ، سه بوسه گرم وشیر

ن قهو ه بودم و سغ یم کردم به طریفر به او بفهمانم  نبوده ایم از من گرفت . در حایل که مشغول مرتب کردن میر

ی را نادیده نیم گذارد .  ن ن پهلوان من چیر بیر ن  : ژان باتیست پرسیدکه در انتظار پشی هستیم . ویل چشمان تیر

 دخیر کوچولو بگو بدانم چرا برایم ننوشتر که منتظر پشی هستیم ؟ -

 ) . تصور امکان دخیر بودن طفل به مغز او خطور نیم کرد (

 . ایستادم و غریسر کرده و سغ کردم خود را غضبناک جلوه دهم

 ه ای فراهم کرده ای که باعث تعطیل دروسبرای اینکه نیم خواستم تو را ناراحت کرده باشم زیرا تو خودت وسیل -

 . و تعلیم و تربیت من شده است

 : سپس به طرف او رفتم و آهسته گفتم

ت را از آقای مانتول فرا -  شما ژنرال کبیر ناراحت و نگران نباشید . پش شما در شکم مادرش دروس دقیق معاشر

د  . یم گیر

لشوهرم دستور داد دروسم را تعطیل کنم و چون نسب ن  ت به سالمت من بسیار نگران بود به زحمت رایصن شد از مین

 . خارج شوم

ن موقع در تمام نقاط پاریس درباره بحران داخیل مملکت بحث یم شد . اغتشاشات دامنه دار خطرنایک وجود  در همیر

 ه و علنا وداشت . مقداری از این اغتشاشات به وسیله سلطنت طلبان که رفته رفته قدرت یم گرفتند سازمان یافت

ن های معتقد و خشن به وجود افیان مهاجر مکاتبه یم کردند . اغتشاشات دیگری به وسیله ژاکوبیر  بدون پروا با اشر
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 آمده بود والبته من توجه زیادی به این امور نداشتم . گل های قشنگ و سفید درخت بلوط باغ جلوه مخصویص

 آن نشسته مشغول لبه دوزی بودم . ژویل در کنارم نشسته و مشغولداشتند . در زیر شاخه های بزرگ و پر برگ 

ن بالش برای پشم بود . ژویل هر روز به دیدن من یم آمد و امیدوار بود که به درد من مبتال شود . بسیار  دوختین

 ندارد اگر فرزندش دخیر یا پش باشد . هر و 
ر
 قت نزد منعالقه مند بود که طفیل داشته باشد و خود او یم گفت فرق

ی نشده  . یم آمد در این باره صحبت یم کرد ویل متاسفانه تاکنون خیر

ل ما آمده و هر دو مشتاقانه با برنادوت صحبت یم کردند ن ن بناپارت به مین  . بیشیر بعد از ظهر ها ژوزف و لوسییر

ن متوجه شده که باراس پیشنهای به ژان باتیست داده که او آن را با خشونت رد کرده ا  ست . ما البته پنج نفرچنیر

 رهیر و یا هیات حاکمه داریم که باراس قدرت حقیفر را در دست دارد . اکیی احزاب جمهوری با اتفاق آرا با شان

 مملکت که کم و بیش فاسد هستند ، مخالفند . باراس امیدوار است از موقعیت بهره برداری کرده و او از شر سه نفر

Sieyes  ن از این پنج نفر هیات ن پیر که سییر  حاکمه خالص شود . میل دارد امور مملکتر را با همکاری آن ژاکوبیر

 . نام دارد اداره کند

 چون باراس متوحش بود که مبادا طرح کودتایی که تهیه کرده به انقالب تبدیل گردد از ژان باتیست درخواست

 ژان باتیست پیشنهاد او را رد کرده و گفته بود کرده بود همکار و مشاور نظایم او باشد . »: باراس باید قانون اسایس 

ی در دولت الزم یم داند از نمایندگان مجلس درخواست کند . «  را اجرا کرده و اگر تغییر

 : ژوزف فکر کرده بود شوهرم دیوانه است و با فریاد گفته بود

 . شما یم توانید فردا با واحد ها ی خود دیکتاتور فرانسه شوید -

 : ر کمال آرامش جواب داده بودژان باتیست د

از کرد . آقای بناپارت گمان یم کنم فراموش کرده اید که من جمهوری -  کامال صحیح است . ویل باید از آن احیر

 . خواه معتقدی هستم

ن گفته بود  : لوسییر

 . مهوری باشدویل شاید وجود یک فرد نظایم در راست دولت و یا بهیر بگوییم به عنوان پشتیبان دولت به نفع ج -

 : ژان باتیست ش خود را حرکت داده و جواب داده بود

 تغییر قانون اسایس از مسئولیت های ملت است . ما دو مجلس مشاوره پانصد نفری که شما یگ از نمایندگان آن -

 در اینهستید داریم و در صوریر که به سن قانوین برسید جزو مجلس مشاوره سنا خواهید بود . نمایندگان باید 

ند نه ارتش و یگ از ژنرال های آن . گمان یم کنم با این صحبت ها خانم ها را ناراحت یم کنم ،  کارها تصمیم بگیر

ن کوچک مسخره که مشغول دوختنش هستید چیست ؟  راستر دزیره آن چیر

 . ژاکت برای پش شما ژان باتیست -



ن در راس در حدود سه هفته بعد باراس موفق شد همکار خود را مجبور   به استعفا نماید اکنون او و همکارش سییر

ان به  مملکت قرار دارند . احزاب چپ که برجسته از سایرین بودند درخواست انتصاب وزرای جدید را داشتند . تالییر

ی ، وزیر   سمت وزیر امور خارجه انتخاب شد . آقای» کامباشز « مشهورترین و شکموترین وکیل دادگسیر

ی گردی  د . به هر صورت چون مشغول ادامه جنگ در جبهه های مختلف هستند و چون جمهوری نیم توانددادگسیر

 به انتخاب
 

ن بستگ  نکرده به دوش بکشد همه چیر
ر
ن بار سنگیتن را تا موقغ که وضعیت ارتش از هر لحاظ ترق  چنیر

 . وزیر جنگ داشت
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ل ما آمد .ژان باتیست دستور داشت فورا با دو نفر صبح روز پانزدهم ماه مسیدور قاصدی از قرص لوکزامبورگ ن  به مین

ان مالقات کند . ژان باتیست به شهر رفت و من تمام روز را در زیر درخت بلوط نشستم و راستر از خودم  از رهیر

 بدم یم آید . دیشب در یک وعده ، نیم کیلو گیالس خوردم . و این گیالس ها اکنون در معده من درحرکتند . دلم

 مالش یم رود . رفته رفته ناراحت شدم . ناگهان دردی در کمرم گرفت گویی چاقویی به من زدند . این درد فقط

 . بیش از چند لحظه طول نکشید ویل پس از آن تقریبا فلج شده بودم . چقدر این درد مرا رنج داده بود

 : با یر تایر فریاد کردم

 .. ماری .... ماری -

 : من کرده و گفتماری آمد و نگایه به 

 . فورا بروید باال و در تخت خواب بخوابید . فرناند را نزد قابله یم فرستم -

 . ویل این دل درد من در اثر گیالس های دیشب است -

 . خیر به اتاق خواب بروید -

ن یافته بودم .   با عجله از پلهماری دستم را گرفت . بلند شدم . دیگر آن چاقوی برنده در بدنم فرو نیم رفت . تسکیر

 ها باال رفتم . صدای ماری را که فرناند را به دنبال قابله فرستاد شنیدم . ( فرناند از آلمان با ژان باتیست مراجعت

 : کرده است . ) ماری وقتر که مجددا به اتاق خواب آمد گفت

ی یم خورد - ن  . الاقل این فرناند به درد چیر

 : با اضار گفتم سپس سه مالفه روی تخت خواب پهن کرد . 

ی نیست . گیالس های دیشب است - ن  . چیر

ن برنده از عقب و سمت راست به بدنم فرو ن لحظه مجددا آن درد کشنده به من حمله کرد . آن چاقوی تیر  در همیر



وع به گریه کردم . ماری که یم دانستم وحشت زده و مضطرب است  رفت . فریادم بلند شد . وقتر درد تمام شد شر

 : گفتآمرانه  

 . خجالت نیم کشید ؟ فورا ساکت شوید -

 : با ناله گفتم

 ژویل ...ژویل را یم خواهم او را خیر کن . ژویل خییل دلسوزی میکند . به نوازش او احتیاج دارم . فرناند با قابله -

 . آمد و بالفاصله نزد ژویل فرستاده شد

 مامایی در دنیا وجود نداشته ، در 
ن  این چند ماه اخیر چندین مرتبه مرا معاینه کرده بود . اکنونقابله !! تاکنون چنیر

 آن ماده غویل که در داستان های پریان گفته اند در نظرم مجسم گردیده . آن ماده غول دست های پهن قرمز ،

ی که بیش از همه در این ماده غول زننده به نظر یم رسید ماتیک او بود ن  . صورت بزرگ شخ و سبیل داشت . چیر

یش گذاشته بود . ماده در   زیر سبیل ها و روی لبش ماتیک شجن مالیده و کاله سفید ابریشیم روی موهای خاکسیر

 : غول با دقت و حقارت فراوان مرا نگریست . از او پرسیدم

 آیا لخت شوم و به تختخواب بروم ؟ -

 : مثل آنکه پیشگویی شویم کرده باشد گفت

 . اب خوایه بودهنوز وقت هست ، مدت ها در تخت خو -

 : ماری فورا گفت
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خانه حاضن است - ن  . آب جوش در آشی 

 : ماده غول به طرف او برگشت و جواب داد

 . عجله نکن ، بهیر است قهوه حاضن کتن  -

 : ماری با امید فراوان گفت

 . البته قهوه تند برای آنکه خانم را گرم کند -

 : ماده غول جواب داد

 . ا گرم کندخیر برای آنکه مر  -

 . بعد از ظهر یر پایان به غروب زننده و سپس به شب بسیار بسیار بلندی تبدیل گردید

د و ادامه پیدا کرد . باز مجددا ظهر شد و شب فرا  بعدا سپیده سحرگایه جای خود را به روز گرم و مرطوب سی 



ن دهم . آن ن دائما از پهلو و از چپ رسید . پس از آن دیگر قادر نبودم شب و روز را از یکدیگر تمیر  چاقوی بران و تیر

ن   و راست مرا مورد حمله قرار یم داد . از خییل دور صدای ضعیف گریه و فریاد را یم شنیدم . بعضن مواقع همه چیر

وب در گلویم ریخته شد که آن را برگردانیدم و در اغما و بیهویسر غوطه  در جلو چشمم سیاه یم گردید . سپس مشر

 ددا درد تازه چشمانم را باز کرد . اتفاقا ژویل را در کنار خود حس کردم . یک نفر پیشاین و گونه امور شدم ویل مج

 را پاک یم کرد . عرق مانند جوی از بدنم شازیر و لباس خوابم به بدنم چسبیده بود . صدای آهسته ماری را شنیدم

 : که یم گفت

 . اوژین ... اوژین باید ساکت و آرام بایسر  -

 اده غول مانند عزاییل در مقابلم ایستاده و سایه یر شکل و نامنظم او به روی دیوار مقابل یم رقصید . شمع هایآن م

 ... فراوان در اتاق یم سوخت . آیا هوا تاریک بود یا

 : با ناله گفتم

 .... برو گمشو .... دست از شم بردار -

 م یافتم . روی لبه تختخوابم نشست و مرا در بغل خود نگههمه به کنار رفتند . ژان باتیست را در کنار تخت خواب

 داشت . باز آن ساطور قصایر بدنم را مورد حمله قرارد اد . به خود یم پیچیدم ویل ژان باتیست مرا محکم نگه داشته

وی خود را حفظ کرده و گفتم  : بود . از شدت درد هالک یم شدم ویل نیر

 یستید ؟ مگر شما را احضار نکردند ؟چرا در پاریس و قرص لوکزامبورگ ن -

 . شب است -

 : آهسته و با اضطراب فراوان گفتم

 به جبهه نخوایه رفت ؟ -

ی نشنیدم زیرا باز آن چاقو به من حمله کرد و در دریایی  -
ن  خیر ... خیر در اینجا خواهم بود اکنون من .... دیگر چیر

 آن قدر ضعیف بودم که حتر نیم توانستم فکر کنم . گویی  از شکنجه و عذاب غوطه ور شدم .... درد ساکت شد ویل

ی نیم .... چرا شنیدم ن ی نیم دیدم . چیر ن ی حس نیم کردم چیر ن  .. در گهواره خفته و با امواج حرکت یم کنم . چیر

 : صدایی با خشونت گفت

 . دکیر هنوز نیامده اگر زودتر نیاید دیر خواهد شد -
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 وب است . با امواج در حرکتم ، رودخانه سن با انعکاسات درخشنده اش در مقابلم جلوهدکیر ؟ چرا ؟ حالم کامال خ



 : گری یم کند . قهوه گرم و تلخ در گلویم ریخته شد . ماده غول گفت

 .... اگر پزشک زودتر نیاید -

 ا دیوانه شده ؟راستر چقدر مسخره است نیم توانستم باور کنم که این صدای بلند و نگران از ماده غول است . چر 

تمام خواهد شد - ن  . به زودی همه چیر

وع شده بود  . ویل تمام نشد تازه شر

 . صدای مردی در اتاق به گوشم رسید

ن باشید آقای وزیر -  . آقای وزیر جنگ شما به اتاق پذیرایی بروید ، آرام باشید آقا ، مطمی 

 : صدای ژان باتیست گفت

 .... دکیر از شما استدعا یم کنم -

ن سوزین به بدنم فرو رفت . بعدا فهمیدم که پزشک قطره کامفر و آمپول کامفر به من داده و به ماده غولنو   ک تیر

ن یافته بودم . ماری و ژویل در دو طرف تخت خواب من  دستور داده بود شانه های مرا باال نگه دارد . کیم تسکیر

 ی بود که لباس سیایه در برداشت صورتش در سایهایستاده و شمعدان در دست داشتند . دکیر مرد کوتاه قد الغر 

ن انگشتان او برق یم زد و یم درخشید . فریاد کشیدم ی بیر ن  : بود و چیر

 چاقو ...چاقو؟ -

 : ماری جواب داد

 این طور فریاد نزن ! چاقو نیست -، »فورسپس « است . آرام باش اوژین . 

 ورد ویل این مرتبه درد و فاصله آن کوتاه تر بود و باالخرهویل شاید چاقو بود زیرا مجددا درد شدید به من روی آ

ی نیم دانم ن  . درد مداویم شاپایم را گرفت . خرد و خمیر و ناتوان شده و از خود بیخود گردیدم و دیگر چیر

 : باز صدای سخت و خشن ماده غول را شنیدم که گفت

 . آقای دکیر مولن ، گمان یم کنم نزدیک باشد -

ی شود نجات خواهد یافت همشهری اگر  -  . از خونریزی جلوگیر

ی فضای اتاق را شکافت . سغ کردم چشمانم را باز کنم ویل پلک های چشمم مثل شب ن  صدای بلند و شفقت انگیر

ن بودند . صدای ژویل را شنیدم  . سنگیر

 . ژان باتیست پش است . یک پش ملوس و قشنگ -

 باتیست پشی دارد . ژویل قنداق سفیدی در بغل داشت و ژان باتیست پس از لحظه ای چشمانم را باز کردم . ژان

 : در کنار او ایستاده بود . با تعجب گفت

 . چقدر این بچه کوچک است -



 برگشت و به تخت خواب من نزدیک شد در کنار تخت خواب به زانو در آمد ، دستم را گرفت و روی گونه کامال زبر

اشیده و مرطوبش گذارد . ژ   : نرال ها هم گریه یم کنند ؟ پس از لحظه ای گفتو نیر

 داریم ویل خییل کوچک است -
 

 . پش قشنگ

 : لبانم آنقدر خشک بود که به زحمت یم توانستم حرکت دهم . گفتم

 . بچه ها هنگام تولد خییل کوچکند -
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 . یم شد ژویل قنداق را نشانم داد ، صورت کوچک قرمزی مثل سیب در آن بسته سفید دیده

ن و نارایصن به نظر یم رسید و شاید نیم خواست متولد شده باشد  . چشمان این صورت قرمز کامال باز و خشمگیر

 : دکیر گفت

احت احتیاج دارد -  . باید از همه درخواست کنم که از اتاق خارج شوید . همش وزیر جنگ ما به اسیر

 همش وزیر جنگ ؟ یعتن من ژان باتیست ؟ -

 . وز قبل به سمت وزیر جنگ منصوب شده اماز دو ر  -

 ژویل آن بسته سفید را در گهواره کنار من گذاشت . همه غیر از دکیر و آن ماده غول از اتاق خارج شدند و من به

 . خواب رفتم

 است و ظاهرا اسم مردم شمال اروپا
 

 اوسکار ! اسم کامال جدید ، اسیم که تاکنون نشنیده ام ، اوسکار ، اسم قشنگ

 است . پشم نام شمایل داشته و او را اوسکار Oscar . خواهند نامید . این فکر ناپلئون بود

 ناپلئون اضار داشت پدر تعمیدی پش من باشد . نام اوسکار هم هنگایم که در صحرای سوزان آفریقا کتاب اوسیان

 بلند و طویل ژوزف دریافت که من دررا مطالعه یم کرد به نظرش رسیده بود . ناپلئون وقتر به وسیله نامه های 

 انتظار طفیل هستم به برادرش نوشت» اگر فرزندش پش باشد باید او را اوسکار بنامد و من هم پدر تعمیدی او 

 خواهم بود .«

ی در این باره بگوید مخالفتر وجود نداشت . وقتر نامه ن  ویل از نقطه نظر ژان باتیست که به هر صورت باید چیر

 : به او نشان دادند خندید و به من گفتناپئون را 

 ما نباید باعث رنجش خاطر عاشق قدییم تو بشویم دخیر کوچولو تا آنجا که به من مربوط است ناپلئون یم تواند -

 . پدر تعمیدی فرزندمان باشد و ژویل هم هنگام غسل تعمید نام اوسکار را به طفل خواهد داد

 : ود و گفتتصادفا ماری در این لحظه در اتاق ب



 . نام عجیتر است -

 : ژویل که نامه ناپلئون را به ژان باتیست داده بود گفت

 . نام یگ از پهلوانان شمال است -

ن بازوانم بود نگاه کرده گفتم  : به صورت الغر طفل که قنداق او در بیر

 . ویل پش ما نه شمایل است و نه پهلوان شجاع -

 ه زرد شده بود . طفل ما یرقان داشت ؟ ویل ماری گفت که اطفال کوچک وصورت کوچک او دیگر قرمز نبود بلک

ند . موضوع نام گذاری برای ژان باتیست تقریبا خاتمه یافته بود گفت  : چند روزه یرقان یم گیر

ل خواهیم - ن  اوسکار برنادوت نام برجسته ای است . در ظرف دو هفته در صوریر که حال شما خوب باشد تغییر مین

 . زیرهداد د

 ژان باتیست ویالی
ن
 نماید از طرق

 
ل تازه خواهیم رفت . وزیر جنگ باید در پاریس زندگ ن  دو هفته دیگر به مین

ن کوچه کورسل و کوچه روشه خریده است . آن قدر ها ل ژویل بیر ن ن در نزدیگ مین ن آلی   کوچگ در کوچه سیر

لمان » سو « یم داشت . به عالوه اتاق نیست ویل الاقل یک اتاق برای اوسکار پهلوی اتاق خوابمان خواه ن از مین بزرگیر

 در

ی که ژان باتیست یم تواند سیاست مداران و اعضای رسیم دولت را در آنجا  غذاخوری و اتاق پذیرایی بزرگیر

 . بپذیرد وجود دارد . فعال تمام پذیرایی ها در اتاق غذاخوری انجام یم شود
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 . ای دلخوه مرا یم پزد . دیگر زیاد ضعیف نیستم ، خودم یم توانم بنشینمحالم بسیار خوب است . ماری غذاه

 متاسفانه هر روز عده ای به دیدنم آمدند . آن زن نویسنده با آن صورت عجیتر که او را خییل کم یم شناسم به

 آورده است ، ژوزفمالقاتم آمد . منظورم مادام دواستایل است . باالتر از همه ژوزف با غرور و تکیر کتایر برایم 

 جدیدا جرم و جنایت دیگری انجام داده و نویسنده شده است و خود را نویسنده یم داند . نام کتاب او» مونیا « یا 

ک دهقاین سن دنیس یم باشد . این کتاب آن قدر خسته کننده و احساسایر است که هر وقت آن را یم خوانم  دخیر

 تاب یم گویدبه خواب یم روم . ژویل دائما درباره ک

 راستر زیبا هست ؟ -

 به طورکیل خوب یم دانم که این مهمانان برای دیدن من و پش زردم ، اوسکار نیم آیند . بلکه برای دیدار همش

 وزیر جنگ ، ژنرال برنادوت یم آیند . این زن نویسنده با آن صورت زشت پف کرده اش با سفیر سوئد ازدواج



 نیم کند . بلکه برای آن که داستان بنویسد و محرگ داشته باشد با شعرایکرده و چون نویسنده است با ا
 

 و زندگ

 جوان آشفته چشم غمزه نمایی یم کند . مادام دواستایل به من گفت باالخره فرانسه مردی را که قادر به ایجاد نظم و

 . آرامش است به دست آورد . همه ژان باتیست را رئیس حقیفر دولت و مملکت یم دانند

 اعالمیه ای را که ژان باتیست روز اول وزارت خود برای شبازان صادر کرده است خواندم . آن قدر عایل و محرک

 : بود که اشک از چشمانم شازیرشد . او نوشته است

ن شما بوده ام و همان طور که شما یم دانید در این مصایب  -» شبازان فرانسه ، من شاهد رنج و مشقات وحشت انگیر

کت داشته ام . سوگند یاد یم کنم تا برای شما لباس ، غذا و اسلحه تهیه نکنم آسوده ننشینم . شما رفقای با   شما شر

 من باید یک مرتبه دیگر سوگند یاد کنید که این دسته بندی مقتدری که فرانسه را تهدید یم کند شکست بدهیم . با

 ملزم هستیم این دسته بندی را شکست دهیم سوگند وفاداری که برای حفظ مملکت یاد کرده ایم ، .«

ل بازگشت . غذای سبگ در کنار تختخوابم ضف کرد و به اتاق ن  ژان باتیست ساعت هشت از وزارت جنگ به مین

 خود بود . او معموال ساعت شش صبح از
 

ش رفت و تا نیمه شب مشغول دیکته کردن اوامر و دستورات همیشگ  دفیر

ل به وزارت جنگ یم رود ن  . مین

 فرناند یم گوید تخت خواب سفری که در اتاق دفیر او است غالبا دست نخورده است . راستر چقدر وحشتناک و

 ندارد که نود هزار
ن
 پرزحمت است که شوهر من به تنهایی باید جمهوری را نجات دهد !! به عالوه دولت پول کاق

ن   به آنها داده و تجهیر
ن
 کرده است . اسلحه و لباس برای آنها بخرد . به  شبازی را که ژان باتیست تعلیمات کاق

ن رهیر فرانسه رخ داده است ن دومیر ن او و سییر  . طوری که شنیدم مشاجره بسیار شدیدی بیر

 کاش ژان باتیست را تنها یم گذاشتند تا بتواند هنگام شب و در آرامش کارهای خود را انجام دهد . من دائما صدای

 آیند یم شنوم . ژان باتیست دیروز به من گفت اعضای احزاب مختلف سغ یم کنند اشخایص را که به مالقات او یم

 .او را به طرف خود جلب نمایند

 هم اکنون با خشم و غضب مشغول خوردن غذا است فرناند وارد اتاق شد و گفت آقای چیاپ که حتر نگفته است

 هانش را پاک کرد و از جای خود پرید و با عجلهچکار دارد در اتاق پذیرایی منتظر وزیر جنگ است . ژان باتیست د

ن خالص شود . پس از چندی به اتاق  از پله ها شازیر شد یم خواست هرچه زود تر از شر این مهمان اشار آمیر

 . بازگشت صوت او از خشم و غضب شخ بود

 . وقیح است این چیاپ را دوک دینهن نزد من فرستاده راستر چه وقاحتر . این بوربون دیوانه چه -

 

 

1 4 3 



 ممکن است سوال کنم این دوک دینهن کیست ؟ -

 یم کند و انگلییس ها به -
 

 لویی بوربون کنده ، قوی ترین افراد خانواده بوربون که فعال در نقطه ای از آلمان زندگ

 ه و فرانسه را بهنفع او خرج و تبلیغ یم نمایند . این دوک لعنتر گفته است اگر من بتوانم قدرت را به دست گرفت

ین مردان فرانسه و خدا یم داند . چه مردم وقیج ؟  خانواده بوربون برگردانم مرا بزرگیر

 جواب دادی ؟ -

ون کردم و گفتم به اربابانش بگوید که من جمهوری خواه معتقدی هستم -  . او را بیر

 : با احتیاط سوال کردم

 داره یم کنید و اگر بخواهید یم توانید هیات حاکمه را واژگون وهمه یم گویند که شما امروز واقعا فرانسه را ا -

 خودتان حاکم باشید . صحیح است ؟

 : آهسته جواب داد -

ن ها این پیشنهاد را کرده اند ... چند نفر از ژنرال ها گفته اند اگر مایل باشم -  کامال صحیح است و در حقیقت ژاکوبیر

 . بیش از اختیارات فعیل هیات حاکمه در اختیار من خواهند گذارد دیکتاتور خواهم شد به عالوه اختیارایر 

 و شما رد کردید ؟ -

 . طبعا بله ... من پشتیبان قانون اسایس هستم -

 : در این موقع فرناند اطالع داد که شوهر خواهرم ژوزف تقاضای مالقات دارد . ژان باتیست زیر لب غر زد و گفت

 . مالقات خواهم کرد بگویی بیاید باال این آخرین نفری است که امروز  -

 ژوزف وارد شد . اول به طرف گهواره رفت و گفت اوسکار زیبا ترین کودگ است که تاکنون دیده است و بعدا یم

ش رفته و راجع به موضوع مهیم صحبت نمایند و گفت  : خواست با شوهرم به اتاق دفیر

 . باعث زحمت دزیره باشد باید از شما تقاضایی بکنم و صحبت ما ممکن است -

 : ژان باتیست شش را حرکت داده و گفت

 . کمیر فرصت دارم که در کنار دزیره باشم . میل دارم با او باشم . بنشینید و صحبت خود را خالصه کنید بناپارت -

 . تمام شب را باید کار کنم

 . آرامش و قدرت در اثر نزدیگ دستهر دو کنار تختخوابم نشستند . ژان باتیست دست مرا در دست خود گرفت 

 : او با دست من در بدنم جریان یافت . چشمانم را بستم ، صدای ژوزف را شنیدم که گفت

د به فرانسه مراجعت کند شما چه خواهید -  یم خواستم درباره ناپلئون با شما صحبت کنم . اگر ناپلئون تصمیم بگیر

 گفت ؟

 . فرانسه مراجعت نماید ، مگر وزیر جنگ او را احضار کند به عقیده من ناپلئون نیم تواند به -



 باجناق عزیز احتیاجر نیست که از هم راز پویسر کنیم . اکنون فرماندیه عایل شخض مانند ناپلئون در مرص زاید و -

 .... یر فایده است . پس از نابودی ناوگان فرانسه ، عملیات جبهه تقریبا متوقف گردیده و جبهه مرص را یم توان

 . شکست نامید ...همان طوری که قبال پیش بیتن یم کردم -

فت قطغ در مرص نصیب -  البته من قبول نیم کنم ، فقط جبهه مرص متوقف است چون پیش بیتن نیم شود که پیشر

اتژیست  د . ناپلئون تنها اسیر  در جبهه های دیگر مورد استفاده قرار گیر
 نظایمما شود . برادر من یم تواند حداکیی
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ن نابغه است . ناپلئون در پاریس یم تواند خدمت مهیم در تجدید  نیست . همان طوری که یم دانید در امور اداری نیر

 ... سازمان ارتش انجام دهد به عالوه

 ژوزف کیم تردید کرد و انتظار داشت شوهرم مخالفتر بنماید . ژان باتیست صحبتر نکرد و دست او هنوز روی

 : ار داشت . ژوزف به صحبت خود ادامه داددستم قر 

 . کامال واقف هستید که چند توطئه علیه دولت وجود دارد -

 وزیر جنگ نیم تواند از این توطئه ها یر خیر باشد . به عالوه این موضوع چه ارتبایط با فرمانده قوای اعزایم ما به -

 مرص دارد ؟

 یاری از مردان دارد . فرانسه در زمان جنگ نیم تواند متحمل دسیسهجمهوری احتیاج به یک ... بله احتیاج به بس -

 . بازی و اختالفات سیایس داخیل بشود

 با این ترتیب شما پیشنهاد یم کنید که برادر شما را برای فرو نشاندن این دسیسه ها احضار کنم . آیا منظور شما را -

 دریافته ام ؟

 ..... بله .... فکر کردم که -

 . اید این دسیسه ها را فرو نشاند ....بدون هیچ تردید این وظیفه پلیس استپلیس ب -

 البته .... ویل اگر این دسیسه ها علیه دولت باشد چه باید کرد ؟ من محرمانه به شما نصیحت میکنم و یم گویم که -

 قدرت های سیایس را الزم یم دانند
 

اک و هم آهنگ  . دوایر با نفوذ و موثر ، اشیر

 ور شما چیست ؟منظ -

 .... مثال اگر شما و ناپلئون دو نفر از مقتدرترین -

 . ژوزف دیگر نتوانست صحبت کند

 بس است این قدر مزخرف نگویید ... منظورتان را بگویید . منظور شما این است که جمهوری را از سیاست های -



 دارد که از مرص احضار شود و برای اشغال حزیر نجات دهیم . بله بعضن اشخاص دیکتاتور الزم دارند . برادرت میل

 ! مقام دیکتاتوری رقابت و دسته بندی کند ، این طور نیست ؟ بناپارت با من واضح و روشن صحبت کنید

 : ژوزف با خشم و غضب سینه خود را صاف کرد و جواب داد

ان صحبت یم کردم وزیر  -» یس یه یس « ممکن است در تغییر قانون   امور خارجه معتقد است که رهیر  امروز با تالییر

 . اسایس نه تنها مخالفت نکند بلکه پشتیباین هم بنماید

ن ها آشنا هستم . یم توانم به شما اطالع دهم که سلطنت - ان واقفم . با نظریات و هدف ژاکوبیر  من به عقاید تالیر

 من ، من سوگند وفاداری به جمهوری طلبان تمام امید خود را به یک دیکتاتور معطوف داشته اند . ویل درباره خود 

ایظ از قانون اسایس پشتیباین خواهم کرد . آیا این جواب برای شما کامال واضح  یاد کرده ام و در تحت هرگونه شر

 و روشن است ....؟

 مانند ناپلئون را به ناامیدی سوق یم دهد . به عالو  -
 

 هآیا توجه یم کنید که فقدان فعالیت در مرص ، مرد بزرگ

 را طالق دهد . یر وفایی و خیانت
ن  برادرم کار شخض مهیم در پاریس دارد که باید انجام دهد . قصد دارد ژوزفیر

د ... آن وقت چه به مهلگ به او زده است . فرض کنید برادرم در کمال نا امیدی تصمیم به مراجعت بگیر ن ضن  ژوزفیر

 ؟
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ه آهتن دستم را  د ، فقط یک لحظه فشار را حس کردم . دست او آرام گرفت ودست ژان باتیست مانند گیر  فشر

 : صدای او را شنیدم که آهسته و شمرده یم گفت

 چون وزیر جنگ هستم مجبور خواهم بود او را تسلیم محاکمات نظایم کنم و تصور یم کنم او به علت فرار از جبهه -

 . محکوم به اعدام خواهد شد

 . قغ است نیم تواند بیش از این در آفریقا بماندویل ناپلئون که وطن پرست وا -

 محل و مکان یک فرمانده عایل در واحدی است که به آن فرماندیه یم کند . ناپلئون این لشکر ها را به آفریقا -

 بماند تا رایه برای مراجعت پیدا شود . آقای بناپارت شما با وجودی که یک فرد غیر نظایم
ر
 برده و باید با آنها باق

 . هستید این موضوع را خوب تشخیص یم دهید

 : سکوت مداوم و زننده در اتاق حکمفرما شد باالخره گفتم

 . ژوزف داستان شما بسیار مهیج است -

 : ژوزف با تواضع غیر عادی درحایل که برای رفتم بریم خاست گفت



یک یم گویند -  . بله همه به من تیر

 . کردژان باتیست او را تا در خروجر همرایه  

لش در ماریس با افش ناشنایس به طرف ن  سغ کردم بخوابم . در حالت رویا دخیر کوچگ که در خیابان شتن باغ مین

 . نرده باغ در حال مسابقه یم دوید به خاطرم آمد

 صورت مغشوش و درهم آن افش در زیر نور مهتاب ترسناک به نظر یم رسید . آن افش گفته بود»: مثال من ... من 

 شنوشت خود را یم دانم«. آن دخیر به گفته آن افش خندیده بود » وژین هر حادثه ای رخ دهد به من معتقد ا

 ؟ خوایه بود«

 او از مرص مراجعت خواهد کرد . او را یم شناسم ، مراجعت خواهد کرد و اگر فرصت مناستر به دست آورد

 ا حقوق هموطنان خود نیم دهد . او هرگز منظور مردیجمهوری را نابود خواهد ساخت . او اهمیتر به جمهوری و ی

 . مثل ژان باتیست را در نیم یابد

م اگر در هر موقع و هر مکان شخض برادران هموطن خود را از حقوق آزادی و مساوات محروم کند کیس  » دخیر

 اجازه طلب بخشش برای آن شخص نخواهد داشت .«

 . دریافته اندژان باتیست و پدرم منظور یکدیگر را خوب 

به نواخت ماری داخل شد ، اوسکار را از گهواره برداشت و به من داد تا او را شیر بدهم . ژان  ساعت یازده ضن

ش به اتاق من آمد . او یم داند چه وقت اوسکار را شیر یم دهم  . باتیست هم از اتاق دفیر

 . ژان باتیست او مراجعت خواهد کرد -

 که ؟ -

 ا . چگونه با او رفتار خوایه کرد ؟پدر تعمیدی پش م -

باران یم کنم -  . اگر قدرت داشته باشم او را تیر

 اگر نداشته بایسر ؟ -

باران کند . شب بخیر عزیزم - د و مرا تیر  . ممکن است او قدرت و اختیارات را به دست بگیر

 . شب بخیر ژان باتیست -
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 . متوحش نباش ، فقط شوجن یم کنم دخیر کوچولو -

 . یم فهمم ژان باتیست ، شب بخیر  -



 فصل پانزدهم

 4977پاریس نهم نوامیر 

******************** 

 ناپلئون بازگشت و در کودتای خود موفق گردیده و فقط چند ساعت قبل رئیس دولت شده است . چندین نفر از

 در انتظار پلیس باشیم . اگر فوشه نمایندگان و ژنرال ها توقیف شده اند .ژان باتیست یم گوید که هر لحظه باید 

یس پیدا کنند بسیار بد و زننده خواهد بود و هر دوی آنها از خنده  رئیس پلیس و ناپلئون به دفیر خاطراتم دسیر

چه را قفل یم کنم و به ژویل یم دهم تا برایم  خواهند مرد ... با وجود این با عجله حوادث را یم نویسم و سپس دفیر

 بختانه ژویل زن برادر رهیر جدید ما است و بگذار امیدوار باشیم که ناپلئون به پلیس اجازه نخواهدحفظ نماید . خوش

ن زن برادرش را تفتیش کنند  . داد تا کشوی میر

ن نشستم ، صدای قدم ژان باتیست را در اتاق غذاخوری که چسبیده به ن لی   در سالن خانه جدیدمان درکوچه آسیر

 : قدم یم زند ... با صدای بلند گفتمسالن است یم شنوم . دائما 

 . اگر نامه ای داری که ممکن است باعث زحمتت را فراهم کند بده تا با دفیر خاطراتم به ژویل بدهم -

 : ش خود را حرکت داد

ی ندارم . بناپارت قبال یم دانسته است که من درباره خیانت او چگونه فکر - ن  چه گفتر ؟ نامه های خطرناک ؟ نه چیر

 . کنم  یم

ی مشغول کرده بود از او پرسیدم ن  : فرناند کنار ژان باتیست خود را با چیر

ل وجود دارد یا خیر ؟ - ن
 آیا هنوز جمعیت در مقابل مین

 : گفت

 . بله هنوز جمعند -

 : پرسیدم

 . این جمعیت چه یم خواهد -

 دهد شایعه ای انتشار یافته است کهیم خواهند بدانند ژان باتیست چه خواهد کرد ، چه حادثه ای برای او رخ یم  -

ن ها از ژنرال برنادوت درخواست کرده اند تا فرماندیه گارد میل را بپذیرد  . ژاکوبیر

 . فرناند ش خود را با تفکر حرکت داد و او باالخره تصمیم گرفت که حقیقت را بگوید

 هم توقیف خواهد شد ، ژنرال بله ...مردم فکر یم کنند که ژنرال ما  -» مورو « قبال توقیف شده است . 

 خود را برای گذرانیدن یک شب طوالین و خسته کننده ی وحشتناک حاضن کردم . ژان باتیست هنوز مشغول قدم

 . زدن است و من هم مشغول نوشتنم . ساعت ها یم گذرد و ما هنوز در انتظار هستیم



ن بودم ناپلئون به فرانسه  مراجعت کرد . چهار هفته قبل ساعت شش صبح بله همان طوری که فکر یم کردم و مطمی 

ل ژوزف پیاده شد و اطالع داد ن  : یک قاصد خسته و نگران ناگهان جلو مین
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 ژنرال بناپارت به همراه منیسر خصویص خود بورین در بندر -» فرژورس « پیاده شده . ژنرال با یک کشتر کوچک 

 را بشکند به فرانسه آمده و یک کالسکه کرایه کرده و هر لحظه تجاریر که توانسته است حلقه محاضه انگلییس ها 

 . ممکن است به پاریس وارد شود

ن را پیدا کرد و هردو برادر در کوچه ویکتوار ایستاده و منتظر بودند  . ژوزف با عجله لباس پوشید ، لوسییر

ن خیر ورود ناپلئون را  ن را از خواب بیدار کرد . وقتر ژوزفیر ین لباسش را پوشید و با صدای آنها ژوزفیر  شنید بهیر

 دست لرزان توالت خود را تکمیل کرده و با اضطراب به طرف درشکه اش دوید . سپس سغ کرد ناپلئون را در

 . جنوب پاریس مالقات نماید

ی کرد . ناپلئون ن راه متوجه شد که شخاب نمالیده است . باید از طالق جلوگیر  به قدری عجله داشت که در بیر

ن از نظرشخص  ا قبل از آن که تحت تاثیر ژوزف واقع شود باید با او صحبت نماید . به هر حال هنوز درشکه ژوزفیر

 ناپدید نشده بود که اسب پیش قراول ناپلئون در کوچه ویکتوار ظاهر گردید . دو درشکه بدون توجه از یکدیگر

ون آمد . برادرانش به ط  رف او دویده و خوش آمد گفتند و همه با دست بهگذشتند . ناپلئون با عجله از درشکه بیر

 . شانه یکدیگر زدند و سپس هرسه به یگ از اتاق های کوچک پذیرایی رفتند

ن نگران و مشوش مراجعت کرد . درب اتاق پذیرایی را باز کرد . ناپلئون با نگایه از تنقید شاپای  هنگام ظهر ژوزفیر

 : او را نگریست و گفت

 ره ای با یکدیگر نداریم . فردا مقدمات طالق را فراهم خواهم کرد . بسیار خوشحال خواهم شدخانم بحث و مذاک -

یل برای خود خواهم پرداخت ن  . اگر شما فورا به مالمزون بروید و من هم فورا به جست جوی مین

ن را ب ن و ژوزفیر وع به گریه کرد . ناپلئون پشتش را به او کرد و لوسییر ن با صدای بلند شر  . ه اتاق خوابش بردژوزفیر

ن  ان وزیر سابق خارجه به آنها پیوست ، در همیر  سپس برادران بناپارت به کنفرانس خود ادامه دادند ، کیم بعد تالییر

 موقع خیر ورود او مانند شعله آتش در شتاش پاریس منتشر شد» ژنرال بناپارت فاتحانه از مرص بازگشته است  .«

ل او  ن  جمع شدند . شبازان مشتاق و پر حرارت به جمعیت پیوستند . جمعیت فریاد یم مردم کنجکاو در اطراف مین

 : زد

 زنده باد ناپلئون -



ل ظاهر شد و دستش را به طرف جمعیت حرکت داد ن  . ناپلئون در باکلن مین

ش هورتنس سغ ن در طبقه باال در اتاق خوابش نشسته و اشک یم ریخت . دخیر  درضمن تمام این جریانات ژوزفیر

  کرد الاقل یک فنجان چای به او بخوراند . ناپلئون و منیسر مخصوصش تا هنگام شب با یکدیگر بودند . سپسیم

وع به دیکته کردن نامه هایی برای وکالی متعدد و ژنرال ها کرد و حضور و سالمت خود را در پاریس به
 ناپلئون شر

ان جوان لباس پوشیده بود در آستانه در اطالع آنها رسانید . سپس هورتنس الغر و رنگ پریده کم رو که  مانند دخیر

تر جلوه یم داد . پس از لحظه ای با التماس گفت  : ظاهر شد . دماغ دراز عقابیش او را پیر

 بابا بناپارت ، نیم خواهید با مادر صحبت کنید ؟ -

 نیمه شب هنگایم که ناپلئون برایویل ناپلئون او را مانند گس مزاحیم با دست به کنار زد و به کار خود ادامه داد . 

ن در اتاق خواب بود و صدای گریه  خوابیدن روی یگ از نیمکت ها ی طالیی رنگ اتاق پذیرایی حاضن یم شد ژوزفیر

ن پشت در ایستاده و دو  بلند او از خارج به گوش یم رسید . ناپلئون به طرف در رفت و آن را قفل کرد . ژوزفیر
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ن چشم از خوابساعت تمام گریه کر   د باالخره ناپلئون در را باز کرد . صبح روز بعد ناپلئون در اتاق خواب ژوزفیر

 . گشود

 : این ماجرا را از ژویل که ژوزف به او گفته بود شنیدم . ژویل اضافه کرد یم داین ناپلئون چه گفت ؟ او گفت

ن را طالق دهم تمام پاریس متوجه یر وفایی و خیان -  ت او خواهند شد . مردم پایتخت فرانسه به منژویل اگر ژوزفیر

 کنم همه کس قانع خواهد شد که من دلییل علیه او نداشته و نیم
 

 خواهند خندید . در صوریر که اگر با او زندگ

ایظ نیم ی جز غیبت و بدگویی نبوده است . من تحت هیچ شر ن  توانم نسبت به او مشکوک باشم و تمام شایعات چیر

مخواهم مورد تمسخ  .... ر قرارگیر

 : ژویل به صحبت خود ادامه داد

ن از مرص مراجعت کرده . اوژن دوبوهارنه و -  دلیل و نظر خوب و با ارزیسر است ، دزیره تو موافق نیستر ؟ ژونو نیر

 سایر افشان ارتش فرانسه همه روزه از مرص وارد فرانسه یم شوند . ژونو به ماگفت که ناپلئون معشوقه موبوری در

ن فورز بود و ناپلئون او را بلیلو صدا یم کند مرص   . داشت اسم او پولیر

 این بلیلو زن یک افش جوان است که مخفیانه همراه شوهرش به مرص رفته بوده ، راستر تصور کن با لباس مبدل

ن دریافت کرد مانند دیوانه ای در   چادر خود شبازی به مرص رفته است . وقتر ناپلئون نامه ژوزف را درباره ژوزفیر

 : قدم یم زد .سپس دستور داد بلیلو به چادر او برود و شام را با او ضف کند . سوال کردم



 حاال آن زن چه میکند ؟ -

 : ژویل شانه هایش را باالانداخت

ن خود واگذار کرده است -  . ژونو ، مورات و سایرن یم گویند که ناپلئون معشوقه خود را به فرمانده و جانشیر

 طور است ؟حاال چ -

 که ، معاون ؟ -

 نه پرت نگو . ناپلئون چطور است ؟ -

 : ژویل کیم متفکر شد

کرده . موهایش را در مرص کوتاه کرده ، صورتش کیم چاق تر به نظر یم رسد . دیگر وضع -  بله ناپلئون تغییر

ات زیادی در او ظاه ن هستم تغییر
ات نیست و مطمی   ر شده ، به هر حالظاهری او نامرتب نیست تنها این تغییر

ن خوایه بود این طور نیست ؟  خودت او را روز یکشنبه خوایه دید . نهار را در مورت فونیر

 هستند . شعرا و نویسندگان باغ دارند که یم توانند در زیر درختان
ر
 اشخاص برجسته پاریس دارای خانه ییالق

احت کنند . به هر حال چون ژوزف خود را یگ از افراد برجس ن نویسنده یم داند یک ویالیاسیر  ته پاریس و همچنیر

 است خریده و با درشکه تا آنجا یک ساعت راه است . یکشنبه آینده
 

 قشنگ روح افزایی که دارای پارک و باغ بزرگ

ن ضف خواهیم کرد  . به آنجا دعوت داریم و نهار را با ناپلئون و ژوزفیر

 ت وزیر جنگ بود کودتایی به وقوع نیم پیوست ویل چند روز قبلاگر هنگام مراجعت ناپلئون به پاریس ، ژان باتیس

ن کرد و آن قد رعصباین بود که بالفاصله از پست  از مراجعت ناپلئون ژان باتیست مشاجره شدیدی با دیرکتور سییر

ن طرفدار ناپلئون بو   ده و بهوزارت جنگ استعفا داد . اکنون وقتر حوادث را دقیقا برریس میکنم متوجه یم شوم ، سییر

 طور قطع مراجعت ناپلئون را پیش بیتن کرده و عمدا با ژان باتیست به مشاجره پرداخته تا اورا مجبور به استعفا نماید
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ن ژان باتیست جرات ندارد ناپلئون را تسلیم محاکمات نماید . زیرا تعداد زیادی از ژنرال ها ویگ از .  جانشیر

ن را پشتیباین یم نمایند از مراجعت ناپلئون بسیار خوشحالند فراکسیون های نمایندگان که ژوزف  . و لوسییر

ن زیادی داشت ، ژنرال مورو تقریبا هر روز به مالقات او یم آمد و یم ی مراجعیر ن  ژان باتیست در آن روزهای پاییر

ی کند . تعداد زیادی از ژ  ن ها ی نمایندهگفت که اگر ناپلئون بخواهد کودتا نماید ارتش باید مداخله و جلوگیر  اکوبیر

 شهر پاریس به مالقات او آمده و از برنادوت درخواست داشتند در صورت بروز اغتشاش فرماندیه گارد میل را

 عهده دار شود . ژان باتیست جواب داد که در کمال میل حاضن است این فرماندیه را قبول کند ویل باید دولت و



ل را ترکوزارت جنگ این پست را به او واگذار نماین ن  د . نمایندگان شهر پس از این جواب تقریبا با عدم رضایت مین

 . کردند

ن برویم که ناگهان صدای آشنایی را در اتاق پذیرایی شنیدم  . قرار بود که روز یکشنبه به مورت فونیر

 . اوژین باید پشم را ببینم -

ن دویدم ، او آنجا ایستاده بود . صورتش زیر آفتاب  سوزان صحرا رنگ مس به خود گرفته و موهای او با عجله به پاییر

 : کوتاه بود . گفت

ن و - ن دعوت داریم ، ژوزفیر  یم خواستم بدون اطالع قبیل نزد شما و برنادوت آمده باشم . چون همه به مورت فونیر

یم . باید پششما را ببینم . راستر خانه قشن  دارید بایدمن فکر کردیم که به اینجا بیاییم و شما را با خود بیر
 

 گ

یک بگویم . از وقتر مراجعت کرده ام رفیق برنادوت را ندیده ام  . تیر

ن با دلفریتر در کنار او در تراس ایستاده بود گفت  : ژوزفیر

 . دزیره عزیز ! حال شما بسیار خوب است -

خانه رفتم تا به ماری دستور بدهم قهوه تهیه نماید و خود ن  . م لیکور حاضن کردمژان باتیست وارد شد و من به آشی 

ن آورده بود . ناپلئون روی قنداق کوچک پشم خم شده و گونه کوچک  وقتر برگشتم ژان باتیست اوسکار را پاییر

 طفلم را قلقلک داده و یم گفت» یر یر یر یر « اوسکار بدون توجه و با خجالت گریه میکرد . 

 : ناپلئون خندید و با مالیمت روی شانه شوهرم زده و گفت

 . یک شباز جدید برای ارتش فرانسه ، رفیق برنادوت -

 پشمان را از بازوان ژان باتیست که محکم او را در خود و دور از ناپلئون نگه داشته بود به بهانه اینکه بچه خودش را

 . مرطوب کره است نجات دادم

ن درباره گل شخ ب ین ماری بودیم ژوزفیر ن عاشقهنگایم مشغول نوشیدن قهوه تند و شیر  امن بحث یم کرد . ژوزفیر

 یر قرار گل شخ است و به طوری که شنیدم یک باغ با طراوت و زیبایی از گل شخ در مالمزون به وجود آورده

ن متوجه چند بوته گل شخ که در مقابل تراس کاشته ایم شد و سوال کرد از این بوته ها چگونه نگه  است . ژوزفیر

ن وداری یم کنم و درنتیجه نتوانس ن ناپلئون و شوهرم مبادله یم شد توجه کنم ویل ژوزفیر  تم به صحبت هایی که بیر

 : من ناگهان ساکت شدیم زیرا ناپلئون گفت

 رفیق برنادوت شنیده ام که شما گفته اید که اگر هنوز وزیر جنگ بودید مرا تسلیم محاکمات کرده و اعدام یم -

 کردید . چرا شما مخصوصا مخالف من هستید ؟

 . رفیق بناپارت تصور یم کنم شما هم مثل من از مقررات ارتش آگاهید -

 : سپس با خنده به صحبت خود ادامه داد
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 بلکه باید بگویم شما بهیر از من از مقررات مطلعید ، زیرا موقعیت این را داشته اید که به دانشگاه جنگ رفته و با -

وع کنید در صور  . یر که من چند سال شباز و گروهبان بوده امدرجه افشی خدمات خود را شر

ایر که در صورت او به وجود آمده به طور وحشتنایک ظاهر  نالپئون به طرف ژان باتیست خم شد در آن لحظه تغییر

 گردید . موهای کوتاه او باعث شده بود که ش او گردتر و گونه های فرورفته اش پرتر جلوه کند . قبال متوجه نشده

اتبودم که  ن و باریک است . چانه او مخصوصا چهار گوش و این خود مطلقا باعث نمایان شدن تغییر  چانه او چقدر تیر

 . صورت او بود

 حتر لبخند او تغییر یافته ، این لبخند را زماین دوست داشتم سپس از آن یم ترسیدم . ویل اکنون صورت او در اثر

ن و مخاطب خود را تحت تاثیر و فشار قرار یم دهد . به چه دلیل واین لبخند خشن ، ثابت و تا اندازه ای تهدید آ  میر

 برای چه شخض این لبخند در صورت او ظاهر گردید ؟ محققا برای ژان باتیست ، ناپلئون یم خواست به او غلبه کند

 : ، او را تحت تاثیر قرار دهد و او را دوست ، متفق و محرم خود سازد . سپس ناپلئون گفت

 مرصمراجعت کردم ، تا خود را مجددا در اختیار کشورمان قرار دهم زیرا ماموریت مرص را تکمیل یافته یم من از  -

 دانم . شما یم گویید که مرز های ما اکنون حفظ و حراست یم گردد و چون وزیر جنگ بودید سغ کردید ارتیسر به

 ردد . چند هزار نفری را که من در آفریقا ازوجود بیاورید که از صد هزار پیاده و چهل هزار سواره تشکیل یم گ

 و یر اهمیت است . در صوریر که مردی مانند
ن  که شما به وجود آورده اید ناچیر

 
 دست دادم در مقابل ارتش بزرگ

 .... من در وضعیت یاس آور فعیل جمهوری یم تواند

 : ژان باتیست با آرامش گفت

 . وضعیت آن قدر ها هم ناامید کننده نیست -

وع کردن  : اپلئون لبخندی زد و شر

 نیست ؟ از وقتر که مراجعت کرده ام از همه طرف به من گفته اند که حکومت به اوضاع مسلط نیست . مجددا .... -

 سلطنت طلبان در وانده قدرت و فعالیت یافته اند و چند نفر از آنها در پاریس علنا با بوربون ها در انگلستان مکاتبه

ن حکومت حاضن یم کنند ،دارند . رفیق بر  ن ها خود را برای انقالب و برانداخیر  نادوت باید مطلع باشید که ژاکوبیر

 . منظورم فعالیت کلوب مانژو است

 : ژان باتیست با آرامش جواب داد

ن موسس این کلوب هستند -  البته شما بیش از من درباره کلوب مانژو و هدف آن اطالع دارید . زیرا ژوزف و لوسییر



این ها و فعالیت آن را هدایت یم کنندو سخ  . ین

 : ناپلئون گفت

ان آن است که تمام قدرت ها ی مثبت را هم آهنگ کرده ، انضباط و صلح عمویم را -  این وظیفه ارتش و رهیر

 . برقرار داشته و حکومتر به وجود آورد که با آرمان انقالب موافق باشد

ن برگشتم تا با او گفت و گو نمایم . با تعجب دیدم که دقیقا بهصحبت آنها تقریبا خسته ام کرده بود به طر   ف ژوزفیر

 : ژان باتیست نگاه یم کند گویی جواب های او دارای اهمیت حیایر است . ژان باتیست جواب داد

 است -
 

 . به نظر من مداخله ارتش یا شان آن در سیاست کشور خیانت بزرگ

 : ناپلئون با خنده تکرارکرد

ی -  . ن خیانت ، خیانت بزرگبزرگیر
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ن ابروهای خود را باال کشید . من فنجان های قهوه را مجددا پر کردم  . ژوزفیر

 اگر نمایندگان تمام احزاب ، تاکید یم کنم تمام احزاب نزد من بیایند و درخواست کنند که تمام قوای مثبت -

ی برای مردم به وجودمملکت را متحد کرده و با کمک مردان کامل قانون اسایس جدی  د و حقوق غیر قابل تغییر

 بیاورم ، شما رفیق برنادوت از من طرفداری خواهید کرد ؟ آنهایی که یم خواهند آرمان های انقالب را جامه عمل

 بپوشانند یم توانند به شما امیدوار باشند و روی شما حساب کنند ؟ ژان باتیست برنادوت ، فرانسه یم تواند به شما

ن   باشد و روی شما حساب کند ؟ مطمی 

ن کوبید  چشمان گرد و درخشان ناپلئون به صورت شوهرم ثابت شد . ژان باتیست فنجان قهوه خود را محکم روی میر

 : و گفت

 گوش کن بناپارت ، اگر شما برای خوردن قهوه به اینجا نیامده بلکه برای این آمده اید که مرا وادار به خیانت کنید -

 . رخواست کنم که هرچه زودتر از اینجا برویدباید از شما د

 عالیم و آثار دوستر و محبت که در نگاه ناپلئون وجود داشت برطرف گردید و خنده مکانیگ او به لبخندی تهدید

ن تبدیل گردید و گفت  : آمیر

ند اسلحه ب - ن علیه رفقای خود که ممکن است برای نجات جمهوری مورد اعتماد ملت قرار بگیر  رخواهیدهمچنیر

 داشت ؟

 . غرش خنده فضای خسته کننده اتاق را درهم شکافت . ژان باتیست از ته دل یم خندید



 رفیق بناپارت . هنگایم که شما در مرص حمام آفتاب یم گرفتید نه یک مرتبه بلکه حداقل سه یا چهار مرتبه به من -

 بان و پشتیبانم هستند باعث و موجد آن عمیل کهپیشنهاد شد که مرد قوی فرانسه باشم و چون شبازانم حایم و نگه

 . برادران شما به شما یم گویند بشوم و قوای مثبت و فعال مملکت را متحد سازم . ویل من این پیشنهاد را رد کردم

 حکومت ما از دو مجلس با نمایندگان زیادی تشکیل گردیده . اگر این آقایان و انتخاب کنندگان آنها نارایصن هستند

 توانند درخواست تغییر قانون اسایس را بنمایند . من شخصا معتقدم که با قانون اسایس فعیل یم توان نظم ویم 

 آرامش داخیل را حفظ و از مرز ها دفاع کرد . اگر نمایندگان بدون آنکه تحت فشار و یا تاثیر باشند بخواهند نوع

 . حکومت را تغییر دهند به من و ارتش ارتبایط ندارد

 برای تغیییر نوع حکومت به کار رود شما به کدام طرف متمایل خواهید شد اگر  -
ن فشار و قدریر  قرار شود که چنیر

 ؟

ی در ن  ژان باتیست برخاست به طرف تراس رفت و به نقطه نامعلویم نگریست . گویی در آسمان کبود رنگ پاییر

ه رنگ شو  یانجست و جوی کلمات است . نگاه ناپلئون تقریبا پشت لباس تیر  هرم را سوراخ یم کرد . آن شر

 کوچک که من کامال آن را یم شناسم روی شقیقه راستش با شدت یم زد . ژان باتیست با خشونت برگشت و به

ن خود را روی شانه ناپلئون گذارد  . طرف ناپلئون آمد و دست سنگیر

 چگونه طرح یک عملیات نظایم رارفیق بناپارت من در ایتالیا تحت امر شما خدمت کرده ام ، خوب یم دانم که  -

ن باشید که فرانسه فرماندیه مانند شما نخواهد داشت . این عقیده یک  تهیه و آن را هدایت و اجرا یم کنید . مطمی 

 گروهبان پیر است ویل آنچه را که سیاستمداران پیشنهاد یم کنند برای یک ژنرال ارتش جمهوری مناسب و با

 . را نکنید ارزش نیست ، بناپارت این کار 
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ه شده بود و صورتش ساکت و آرام بود و هیچ ی ها دوخته بودم خیر ن  بناپارت ظاهرا به گل هایی که روی رومیر

 : انعکایس نداشت . ژان باتیست دستش را از روی شانه او برداشت و آهسته به طرف صندیل خود رفت و گفت

ن شما با سالج که در اختیار دارم خواهماگر شما در عقیده خود اضار و پافشاری کنید ،  -  من علیه شما و تابعیر

 . جنگید

 : ناپلئون شش رابلند کرد

 در اختیار .... چه گفتید ؟ -

 . در اختیار دارم از طرف حکومت قانوین دستور دارم که علیه شما در صورت لزوم اقدام کنم -



 : ناپلئون آهسته زمزمه کرد

 . چه شسخت هستید -

ن  ن برویمدرهمیر ن پیشنهاد کرد که به مورت فونیر  . موقع ژوزفیر

ان و فوشه و طبعا رفقای شخض ناپلئون و ژونو ، مورات ، لوکلرک و ل ژویل از مدعوین مملو بود . آنجا تالییر ن
 مین

 مارمون را مالقات کردیم . همه از این که ناپلئون و ژان باتیست با هم آمده اند متعجب و خوشحال بودند . پس از

 : ضف غذا فوشه به ژان باتیست گفت

 نیم دانستم شما و ژنرال بناپارت رفیق هستید یا خیر ؟ -

 : ژان باتیست جواب داد -

 . رفیق ؟ به هر حال از طریق ازدواج با یکدیگر نسبت داریم -

 : فوشه خندید و گفت

ن خود عاقل و عاقبت اندیش -  . ندبعضن اشخاص به طور غیر عادی در انتخاب منسوبیر

 : ژان باتیست با خوش رویی لبخندی زد و جواب داد

 . اگر منظور شما من هستم خدا یم داند که من این نسبت را انتخاب نکرده ام -

 . در روزهای بعد تمام پاریس درباره اینکه آیا ناپلئون جرات کودتا خواهد داشت یا خیر بحث یم کردند

 یم گذشتم . جوانان زیادی را دیدم که در مقابل خانه ناپلئون ایستاده و بهیک بار تصادفا با درشکه از کوچه ویکتوار 

 طرف پنجره های بسته آن با آهنگ موزوین فریاد یم کردند» زنده باد بناپارت  «

 : فرناند یم گفت که غالب این جوانان برای این پول گرفته اند که این طور تظاهر کنند ویل ژان باتیسیت یم گوید

 با شوق و شعف پول ها ی فراواین را که ناپلئون از کشورهای فتح شده و ایتالیا به فرانسه فرستاده به پارییس ها 

 . خاطر یم آورند

 دیروز وقتر که صبح زود به اتاق غذاخوری رفتم فهمیدم که امروز همان روز است . ژوزف درحایل که با یگ از

 ب آلود و مهیجر با او مشغول صحبت بود . ژوزف یم خواستدکمه های لباس ژان باتیست بازی یم کرد با حالت ت

 : که ژان باتیست فورا با او به مالقات ناپلئون برود .ژوزف یم گفت

 ویل شما باید الاقل به صحبت او گوش کنید . ببینید چه یم گوید ،آن وقت خودتان خواهید فهمید که فقط برای -

 . نجات جمهوری تالش یم کند

 : ب دادژان باتیست جوا

 . من طرح های او را یم دانم نقشه های او هیچ ارتبایط با جمهوری ندارد -
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 برای آخرین بار یم گویم آیا از کمک به برادرم خود داری یم کنید ؟ -

 . سپس به طرف من برگشت

 . دزیره بگو الاقل به دالیل من گوش کند -

 : جواب دادم

 . ان قهوه بیاورم ، خسته هستیدژوزف میل دارید برای شما یک فنج -

ه شد  یر روح و کسل کننده خیر
ن  .ژوزف قبول نکرد و عزیمت کرد . ژان باتیست کنار در تراس ایستاده و به پاییر

 یک ساعت بعد ژنرال مورو ، آقای سازارن منیسر سابق ژان باتیست و چند نفر دیگر از وزارت جنگ مانند بهمن به

ل ما ریختند و اضار داش ن  تند که ژان باتیست فرماندیه گارد میل را عهده دار شده و از ورود ناپلئون به مجلسمین

ی نماید . ژان باتیست ساکت و مصمم ایستاد و گفت  : سنا و مجلس پانصد نفری جلوگیر

ن فرماین باید از طرف وزیر جنگ به من برسد -  . چنیر

 ارد شده و از درخواست سایرین طرفداری یم کردنددر این بحث و صحبت آنان تعدادی از نمایندگان انجمن شهر و 

ن را برای آنها توضیح داد .  : ژان باتیست با صیر و حوصله همه چیر

 من نیم توانم و ممکن نیست تحت امر انجمن شهر پاریس و یا به دستور رفقای خودم وارد عمل شوم . موروی -

ن عزیز ما باید هر عمیل را تحت امر و قدرت حکومت انجام ده  یم . اگر هیات دولت در محل خود نیست چنیر

 . دستوری باید از طرف نمایندگان مجلس به من ابالغ شود

ن حال ن مرتبه ژان باتیست را در لباس غیر نظایم دیدم . کت زرشگ تنگ که در عیر  آن روز بعد از ظهر برای اولیر

 به گردنبرای او بلند بود دربر داشت . یک کاله شاپوی بلند به ش گذارده و 
 

 با سلیقه زیاد شال گردن زرد رنگ

ن تصور کردم که ژنرال من یم خواست تغییر قیافه بدهد ، پرسیدم  : بسته بود . چنیر

 کجا یم روید ؟ -

 : ژان باتیست جواب داد

 . قدم زدن ... فقط یم خواهم قدری راه بروم -

 . وستانش مراجعت کرده و در انتظار او بودندقدم زدن ژان باتیست ساعت ها طول کشید . هنگام شب مورو و سایر د

 : هوا کامال تاریک بود که او بازگشت . همه از او پرسیدند

 خوب ؟ -

 : ژان باتیست جواب داد



 . به لوکزامبورگ و تویلری رفتم ، واحد های زیادی در همه جا متمرکز شده اند ویل همه جا آرامش برقرار است -

 . جبهه ایتالیا هستند چند نفر از آنها را شناختم غالب این شبازان بازنشستگان

 : موروگفت

 . ناپلئون قطعا هزاران قول به آنها داده است -

 : ژان باتیست به تلجن خندید

ن افشاین که ناگهان از مرص به -  مدتها قبل این قول ها را به وسیله افشان به آنها داده است . بله به وسیله همیر

 . ند . به وسیله ژنو ، ماسنا ، مورت ، مارمون ، لوکلرک و همه اطرافیانش این قول ها داده شدهپاریس مراجعت کرده ا

 : مورو سوال کرد
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 آیا معتقدید این شبازان علیه گارد میل به حمله خواهند پرداخت ؟ -

ند . من مثل یک فرد غیر نظایم کنجکاو با یک گروهبان  -  پیر و شبازان او صحبتاین شبازان ازهمه جا یر خیر

ن شایعه ای را افشان آنها  کردم . شبازان معتقدند که فرماندیه گارد میل به ناپلئون واگذار خواهد شد . چنیر

 . منتشر کرده اند

 : مورو با خشم و غضب گفت

 است که تا کنون شنیده ام -
ن

 . این وقیح ترین درویع

 : ژان باتیست گفت

 . از نمایندگان درخواست نماید که فرماندیه گارد میل به او واگذار شود گمان یم کنم فردا ناپلئون -

 : مورو فریاد کرد

ید ؟ - کت نمایید آیا حاضن  و ما اضار یم کنیم که شما در این فرماندیه با او شر

 : ژان باتیست ش خود را حرکت داد

 یل از طرف مجلس به ناپلئون واگذاراین درخواست را به وزارت جنگ تسلیم کنید که هرگاه فرماندیه گارد م-

ن از طرف وزارت جنگ در امر فرماندیه با او سهیم باشد  . شود برنادوت نیر

ن مورو و ن دائما صدای صحبت یم آمد . صدای نازک و خشمگیر  در تمام شب چشم به هم نگذاشتم . از طبقه پاییر

ن دیروز بود ، دیروز  . صدای درشت سازارن را تشخیص یم دادم ... همیر

ل ما رفت و آمد یم کردند افشان از تمام درجات یم رفتند و یم ن  در تمام روز زنجیر مداویم از قاصد ها به مین



 : آمدند . در آخر شبازی وارد شد که عرق از شاپای او شازیر بود از اسب به زیر پرید و فریاد کرد

 . بناپارت کنسول اول شد ، کنسول اول -

اب برای او بیاوریدبنشینید . دزیره یک   -  . گیالس شر

 . ویل قبل از آنکه شباز قادر باشد صحبت کند شواین با عجله وارد اتاق شد

 . ژنرال برنادوت حکومت کنسویل . ژنرال بناپارت به سمت کنسول اول انتخاب شده است -

ام و خوا مردان قابل احیر  وکالی آن پیر
 ب آلود هستند رفت . وکال بههنگام صبح ناپلئون اول به مجلس سنا که اکیی

ن   نطق بسیار مهیج او با نارحتر گوش کردند . ناپلئون درباره توطئه ای که علیه دولت جریان دارد صحبت کرد و چنیر

 درخواست کرد در این موقع که خطری ملت را تهدید یم نماید اختیار و قدرت تام به او تفویض شود تا از خطر

ی نماید . رئیس مجلس ب  ا نطق نامفهویم برای ناپلئون توضیح داد که او باید به ترتیتر موافقت دولت را جلبجلوگیر

 . نماید

 ناپلئون سپس به همراه ژوزف به مجلس پانصد نفری رفت . در اینجا اوضاع کامال فرق داشت . فرد فرد هریک از

 . نمایندگان یم دانستند که حضور ناپلئون چه مفهویم دارد

ن بناپارت ، رئیس مجلس ،نمایندگان در اول   با شسختر در مورد دستور روز صحبت کردند . به هر حال لوسییر

ن خطابه هدایت کرده و گفت  : برادرش را به پشت میر

 . ژنرال بناپارت گزارش و اظهارایر که دارای اهمیت قطغ و فراوان درباره جمهوری دارد تقدیم کنید-

ن کنشیر از سوت و فریاد   طرفداران بناپارت فریاد کردند...» بگویید ... صحبت کنید .... ساکت « . دسته مخالف نیر

وع به صحبت کرد . تمام آنها ، آنهایی که نطق او را شنیده اند موافقند که به زحمت  تشکیل داده بودند . ناپلئون شر
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 خودش گفت ویل این موق
 

ی درباره توطئه علیه جمهوری و زندگ ن  ع آن قدر ش و صدا وجودصحبت یم کرد . چیر

 . داشت که صدای او شنیده نیم شد

ن خطابه حرکت کردند . دسته  دراین موقع ژنرایل با نگراین وارد مجلس شد . دسته طرفدار بناپارت به ضف میر

 مخالف و نمایندگان سایر احزاب برخاسته به طرف در خروجر رفتند . ویل درها به وسیله افراد نظایم محافظت یم

 . کیس توضیح نداد که این شبازان به دستور چه مقایم برای حفظ نمایندگان وارد مجلس شده اند . به هر حالشد 

 ژنرال لوکلرک شوهر پولت در راس این افراد دیده شده بود . شبازان گارد میل که معموال مسئول حفظ نمایندگان

 . نه مجلس مثل عصاره دیگ جادوگران یم جوشیدهستند با سایر شبازان در یک صف قرار داشتند . به زودی صح



ن خطابه ایستاده بودند . صدایی فریاد کرد» زنده باد بناپارت « ده  ن و ناپلئون نزدیک یکدیگر در پشت میر  لوسییر

 صدای دیگر به این صدا پیوست . سپس بیست و سپس هشتاد ... از لژ مطبوعات که ماسنا و مارمون ناگهان در آنجا

 ظاهر شده بود غریسر برخاست» زنده باد ناپلئون .« که از همه طرف به وسیله تفنگ شبازان احاطه شده نمایندگان  

 بودند با ناامیدی اظهار شعف و خوشنودی یم کردند . شبازان به قسمت انتهایی مجلس و ششا عقب رفتند . فوشه

 د و با احتیاط از نمایندگاین که یم ترسیدبا چند نفر غیر نظایم ظاهر گردی» نظم و آرامش « را مختل نمایند 

ن نمایندگانش وجود داشت ساعات متمادی  در بیر
 

 درخواست کرد تا همراه او بروند . مجلس که شکاف بزرگ

 تشکیل جلسه داد و قانون اسایس جدیدی را تنظیم کرد . رئیس مجلس پیشنهادات را خواند . پیشنهاد شده بود که

 تشکیل گردد . ناپلئون با اتفاق آرا به سمت کنسول اول انتخاب شد و بنا به دولت جدیدی شامل سه کنسول

 . درخواست او قرص تویلری برای مقر دائیم در اختیارش قرار گرفت

ل آورد ن  هنگام شب فرناند خیر فوق العاده مخصوص روزنامه را که هنوز مرکب آن تر بود از چاپخانه گرفت و به مین

خانه به ماری گفتمنام درشت بناپارت در ش  . ن  :  لوحه چاپ شده چشم را یم آزرد در آشی 

 آن روزنامه که انتصاب بناپارت را به فرمانداری پاریس درج کرده بود و تو در ماریس آن را برایم آوردی به خاطر -

 داری ؟

ن شیر جوشیده در بطری برای اوسکار بود . کودکم باید با شیر گاو تغذیه شود 
 زیرا مادرشماری مشغول ریخیر

 ندارد . به صحبت خود ادامه داده و گفتم
ن
کاق  : شیر

 که پادشاه فرانسه یم خوابید بخوابد -
ر
 . و امشب ناپلئون به قرص تویلری یم رود . شاید در همان اتاق

 : ماری بطری را به من داد و زیر لب گفت

 مثل پادشاه خواهد بود ؟ -

 گرفته و نگاهش یم کردم که چگونه با اشتها و ولع شیر یم خورد و  وقتر در اتاق خواب نشسته طفلم را در آغوش

 لب های او حرکت و صدا یم کرد . ژان باتیست هم آمد و در کنارم نشست . فرناند با عجله وارد اتاق شد تکه

 . کاغذی در دست داشت

 نگایه به کاغذ کرد و ژنرال اجازه یم دهید این یادداشت به وسیله یک زن ناشناس تسلیم گردید . برنادوت -

 : سپس آن را به طرف من گرفت تا بخوانم یک دست لرزان این طور نوشته بود

 ... ژنرال مورو هم اکنون بازداشت شد -

 : ژان باتیست گفت

 . این پیام را خانم ژنرال مورو نوشته و یگ از خدمتکاران او آورده است -
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ن  ن خاطراتم کردم . شباوسکار خوابیده بود . به طبقه پاییر وع به نوشیر  رفتیم و تاکنون در انتظار پلیس هستیم و شر

 . هایی وجود دارد که هرگز به پایان نیم رسند

ند ! از جای پریدم و به سالن ل متوقف گردید . اوه ... آمده اند او را به همراه بیر ن  ناگهان درشکه ای در مقابل مین

 اق ایستاده بود و به دقت گوش یم داد به طرف او رفتم ، بازوی خود رادویدم . ژان باتیست یر حرکت در وسط ات

 این قدر به او نزدیک نبوده ام
 

 . روی شانه های او گذاشتم . هرگز در دوران زندگ

 یک بار ، دوبار ، سه بار ، در را به شدت کوبیدند . ژان باتیست از کنار من دور شد و به طرف در رفت و گفت» در را 

ن   باز یم کنم« موقع صداهایی مغشوش و درهم شنیده شد . اول صدای یک مرد و سپس صدای خنده زین به درهمیر

 گوش رسید . زانویم سست گردید و روی نزدیک ترین صندیل افتادم . ناگهان اشکم شازیر شد ، خدای من ژویل

 .... آمده بود ، فقط ژویل

ن و ژویل همه در سالن بودیم . با د  . ست لرزان شمع در شمعدان ها گذاردم و همه را روشن کردمژوزف ، لوسییر

 ناگهان اتاق مانند روز درخشید . ژویل لباس شب شخ رنگ خود را پوشیده و ظاهرا در خوردن شامپاین زیاده روی

 کرده بود . گونه او شخ شده و آن قدر یم خندید که به زحمت یم توانست صحبت نماید . دریافتم که هر سه

 ما از تویلری به اینجا آمده اند . شتاش شب در قرص تویلری بحث در اطراف قانون اسایس جدید ادامه داشتمستقی

 و لیست وزرای جدید تهیه یم شد . باالخره ژوزفن که مشغول بازکردن چمدان ها و ترتیب دادن لباس های خود در

 فتر برپا سازد یک کالسکه دولتر به دنبال ژویلآپارتمان خانواده سلطنتر بوربون بود تصمیم گرفت که آن شب ضیا

ن کرد ، همه ن یگ از سالن های قرص تویلری را شبانه تزییر یا و خواهران ناپلئون فرستاده شد . ژوزفیر ن  و مادام لتیر

 : دور هم گرد آمدند ، ژویل به صحبت خود ادامه داد

 است  -
 

وب خوردیم خییل آخر امروز از هر جهت روز بزرگ  . . ناپلئون به فرانسه حکومت خواهد کردخییل مشر

ن وزیر کشور است . ژوزف قرار است وزیر امور خارجه باشد . الاقل نام او در لیست وزرا است . باید ببخشید  لوسییر

 . شما را از خواب بیدار کردیم . چون از اینجا یم گذشتیم گفتم الاقل به دزیره و ژان باتیست صبح به خیر بگوییم

 : گفتم

 . شما ما را از خواب بیدار نکردید -

 : ژوزف جوابداد

 و این سه نفر کنسول با یک هیات مشاور که متخصص امور هستند مشورت نمایند و شما برنادوت ممکن است ... -

 . به عضویت این هیات انتخاب شوید



 : ژویل به صحبت خود ادامه داد

ایر در قرص تویلری بدهد . ن - ن یم خواهد تغییر ن در قرص تویلری در زیر پرده ای از گرد وژوزفیر  همه چیر
 یم داین

ن خواهد شد ... راستر باور یم کتن ؟ ناپلئون گفت  : غبار مدفون است ... اتاق خواب او به رنگ سفید تزییر

ن انتخاب - ن باید به سبک درباریان برای خود خدمه داشته باشد به عالوه باید یک کتابخوان و سه ندیمه نیر  ژوزفیر

 . دکن

 : ژویل هنوز نامرتب صحبت یم کرد . و یم گفت

 . کشورهای خارجر باید بفهمند که همش رهیر جدید ما به این امور آگاه است -

 : صدای ژان باتیست را شنیدم که گفت
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 . در آزاد کردن ژنرال مورو اضار و پافشاری یم کنم -

ن جواب داد  : لوسییر

ن باشید که او را در مقابل حادثه جویاناین بازداشت فقط به منظور  -  حفظ جان اوست و علت دیگری ندارد . مطمی 

 حفظ کرده ایم . هیچ کس نیم داند مردم پاریس در اثر جنون شادی و احساسایر که نسبت به ناپلئون و قانون

 . اسایس جدید نشان یم دهند چه خواهند کرد

 : کردزنگ ، ساعت شش صبح را اعالم کرد و ژویل فریاد  

 . باید برویم او در درشکه منتظر ما است . فقط آمدیم که به شما صبح بخیر بگوییم -

 : پرسیدم

 که در درشکه است ؟ -

لش برسانیم - ن یا آن قدر خسته بود که نتوانست اینجا بیاید باید او را به مین ن  . مادر شوهرم ، مادام لتیر

یا را پس از این ش ن ون رفتم هوای صبحگایه مه آلود بود . بهناگهان میل کردم که مادام لتیر  ببینم . بیر
 ب تاریجن

ل ما ن  محض آنکه وارد خیابان شدم قیافه های مشکوگ خود را در پناه تاریگ مخفن کردند . آیا مردم در مقابل مین

 : یم ایستند و منتظرند که ... در درشکه را باز کردم و در فضای تاریک درشکه گفتم

یا من  - ن یک یم گویممادام لتیر  . دزیره هستم به شما تیر

 : آن قیافه در تاریگ حرکت کرد . ویل قادرنبودم صورت و انعکاس افکار او را ببینم . جواب داد

م ؟ - یک یم گویید ؟ چرا دخیر  به من تیر



ن وزیر داخله و ژوزف هم یم گوید که او -  ... برای اینکه ناپلئون کنسول اول ، لوسییر

 : فتصدایی در تاریگ گ

 این بچه ها نباید با سیاست آلوده شوند-

یا هرگز فرانسه یاد نخواهد گرفت . از روزی که او را در ماریس دیده ام تاکنون حتر یک کلمه هم یاد ن  این مادام لتیر

 
 

ن کثیف و فرسوده ماریس را که فامیل بناپارت در آنجا زندگ ی در تلفظ او پیدا نشده ، آن زیرزمیر  نگرفته و تغییر

ن کنند . با نگراین گفتم  یم  : کردند به خاطرآوردم . آنها اکنون میل دارند قرص تویلری را مجددا تزییر

 . تصور کردم که بسیار خوشحال هستید مادام -

 : صدای خشن و مصمیم از درون درشکه تاریک جواب داد

 . خیر ناپلئون به تویلری تعلق ندارد . این قرص برای او ساخته نشده است -

 : گفته اش مخالفت کردم و جواب دادمبا  

 . ویل حکومت ما جمهوری است و هرکس یم تواند هرچه یم خواهد بشود -

ن خواهد شد . افکار خییل -  ژویل بچه ها را ساکت کن خسته هستم . خواهید دید که در تویلری افکار بدی به او تلقیر

 بد ... فهمید ی؟

ن به طر   ف درشکه در حرکت بودند . ژویل مرا در آغوش گرفت ، صورت گرمباالخره آمدند ژویل ژوزف و لوسییر

 : خود را به صورتم چسبانید و در گوشم گفت

ن موقع - لم بیا و نهار را بامن بخور باید با تو صحبت کنم . در همیر ن  موقعیت ژوزف بسیار عایل است فردا ظهر به مین

ون آمد تا مهمانانش را مشایعت کن ل بیر ن  د . در تاریک صورت ها ی مضطریر که تمام شب را با ماژان باتیست از مین
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 بیدار بودند ظاهر گردیدند . یک نفر فریاد کرد» زنده باد برنادوت « صدا ادامه پیدا کرد » زنده باد برنادوت ، زنده باد 

سد .   برنادوت« فقط سه یا چهار نفر بیشیر نبودند که فریاد یم کردند و واقعا مسخره بود که ژوزف بیر

وع گردید ، یک افش گارد هم اکنون این پیام را آورده است» امر کنسول اول ، ژنرال   یک روز تاریک باراین شر

 نماید .«
ن
 برنادوت در ساعت یازده خود را به ژنرال بناپارت معرق

 . دفیر خاطراتم را یم بندم و قفل یم کنم . باید آن را به ژویل بدهم

 فصل شانزدهم

 4181مارس  77پاریس 



 محض بیش نبود
 

 . مالقات آن شب من و او تنها در قرص تویلری جنون و دیوانگ

******************** 

یا شده و به طرف تویلری رفتم . سغ یم ن  از همان لحظه اول متوجه جنون خود بودم ویل سوار درشکه مادام لتیر

م که چگونه با او روبه رو شوم و صحبت نما  یم . از نقطه دور دستر صدای زنگ ساعت به گوش یمکردم تصمیم بگیر

به نواخت . از راهرو های خایل و دراز تویلری خواهم گذشته وارد اتاق دفیر او شده در مقابل  رسید و یازده ضن

ش خواهم ایستاد و به او توضیح خواهم داد که ن  ..... میر

 ر پاریس بوده ام با تمام پل های رودخانه سندرشکه در کنار رودخانه سن حرکت یم کرد. در مدت چند سایل که د

 آشنا شده ام ویل هر وقت به یک پل مخصوص نزدیک یم شوم قلبم از حرکت باز یم ماند . باید نزدیک پل پیاده

ن شب های بهار سال   و هوا مالیم و 4181شوم و از روی آن پیاده عبور کنم... پل خودم .... آن شب یگ از اولیر

اکم و غلیظ پراکنده شده و ستارگان از خالل آن یممطبوع بود . تما  م روز باران یم بارید و اکنون ابرهای میر

 درخشیدند . با خود اندیشیدم که ناپلئون نیم تواند او را اعدام کند . ... ستارگان آسمان و چراغ های پاریس در امواج

 . رودخانه سن یم رقصیدند . خیر نیم تواند او را اعدام کند

 . تواند ؟ او فعال مایشا و قادر به اجرای هر عمیل استنیم 

ن رفتم و به سالیاین که بدون رنج و اندوه زیسته ام اندیشیدم و همه خاطراتم چون پرده  آهسته در روی پل باال و پاییر

 شده و سینما در برابرم رژه رفتند . در عرویس ها رقصیده ، در مقابل ناپلئون در قرص تویلری به رسم درباری خم

ل ژویل آن قدر شامپاین نوشیده بودم که صبح روز بعد ماری مجبور شد ن ام کرده ام . در جشن مارنگو در مین  احیر

د . یک لباس ابریشیم زرد رنگ خریده ام . یک لباس سفید با گل های شخ تهیه کرده  شم را زیر آب شد بگیر

 ، این ها حوادث کوچک و یر اهمیتر هستند . حوادثام . یک لباس شب سفید با گل های مخمیل سفارش داده ام 

ن فرزندم بدون کمک من که توانست روی پاهای  ن راه رفیر ن او و اولیر ن » ماما « گفیر ن دندان اوسکار ، اولیر  بزرگ ، اولیر

ن پیانو و گنجه لباس را یط کند ، هستند  . لرزان و یر قدرت خود فاصله بیر

ن لحظه ای را که تصمیم گرفتم در مقابل کنسول درباره سال های گذشته اندیشیدم و سغ  یم کنم با نا امیدی اولیر

د داشت و گفت  : اول حاضن شوم به یاد بیاورم . ژویل چند روز قبل دفیر خاطراتم را مسیر
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 مشغول مرتب کردن گنجه چوب گردویی که از ماریس آورده ام و اکنون در اتاق بچه ها است بودم و تصادفا دفیر  -

 خاطرات تو را پیدا کردم . دیگر الزم نیست آن را مخفن کنم . الزم است ؟



 . نه دیگر الزم نیست آن را مخفن کتن  -

 : ژویل خندید

چه خاطراتت یادداشت کتن . گمان نیم کنم نوشته بایسر که من حاال - های نوشتتن فداری که باید در دفیر ن  خییل چیر

 . دو دخیر دارم

 بعد از کودتا به شما دادم ویل اکنون خواهم نوشت که تو مرتبا نزد طبیب رفتر و ژوزف را بانه ... دفیر را شب  -

ده ماه بعد شارلوت ناپلئون قدم به عرصه ن ن دخیر تو شارلوت ژویل متولد و سیر  خود بردی و دو سال و نیم قبل اولیر

ن وجود گذارد . و باید بنویسم که تو هنوز با عالقه وافری به خواندن رمان   های مهیج و داستان های حرمشای سالطیر

ن مشغویل ق زمیر  . مشر

ن باید بنویسم که مادرم مرده است . تابستان سال گذشته  دفیر خاطرات را از او گرفتم . گمان یم کنم قبل از هرچیر

ن را به همر  لمان نشسته بودیم . ناگهان ژوزف با عجله وارد شد و نامه اتییر ن  . اه داشتبود که من و ژویل در باغ مین

 : مادر پس از یک حمله قلتر در ژنوا فوت کرد . ژویل گفت

 . حاال دیگر تنها هستم -

 : ژوزف با مهرباین و اضار جواب داد

 . تنها نیستر مرا داری -

د . ژویل به او و من به ژان باتیست تعلق داریم ویل پس از مرگ پدرم فقط مادرم  ژوزف به حقیقت منظور ما ی  نیر

 . به خاطر داشت و یم دانست که طفولیت ما چگونه بوده استبود که 

 : در شب این روز تاثر آور ژان باتسیت گفت

 کرده و صیر و -
 

ن طبیعت مطیع بوده و در مقابل حوادث آن ایستادگ  دزیره یم داین که همه ما باید در مقابل قوانیر

 د یم آوریم و مرگ ما کامال طبیغ است . بایدتحمل داشته باشیم . این قانون طبیعت است که ما فرزند به وجو 

ن طبیعت را فیلسوفانه بپذیریم  . قوانیر

یک و  ژان باتیست یم خواست مرا تسلیت دهد . هر زین که رنج زایمان را متحمل یم شود با شنوشت مادران شر

 . سهیم است و جای او در بهشت است . ویل به هر حال گفتار و منطق شوهرم مرا تسیل نداد

ن  یا مانند هیوالی سیایه در انتهای پل دلخواه من در تاریگ ایستاده و در انتظار من است . روی میر ن  درشکه مادام لتیر

ن یک حکم اعدام وجود دارد که در انتظار اجرا است ویل به او خواهم گفت  ناپلئون نیر
 .... دفیر

 بله ، ویل چه خواهم گفت ؟

 کرد . نیم توان بدون اجازه در مقابل او نشست . پس از آن شب یر پایان که  دیگر نیم توان مانند سابق با او صحبت

ن او و شوهرم رد و بدل شد  . در انتظار توقیف ژان باتیست بودم سخناین بیر



 برنادوت شما به سمت نماینده هیات مشاورین مملکتر انتخاب شده اید و نماینده وزارت جنگ در این هیات -

 . خواهید بود

 : ت سوال کردژان باتیس

 گمان یم کنید که من در ظرف یک شب تغییر عقیده داده ام ؟ -
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ن یک شب من مسئول جمهوری فرانسه شده ام و نیم توانم یگ از الیق ترین مردان -  خیر . ویل در ظرف همیر

 جمهوری را از دست بدهم . برنادوت آیا این شغل را قبول یم کنید ؟

ن آنها حکمفرما شد . سکویر که ژان باتیست در خالل آن ، سالن عظیمژان باتیست به من گفت ک  ه سکوت طوالین بیر

 که پایه های آن روی ش شیر قرار داشت به دقت نگاه
 

ن بزرگ  دفیر بناپارت را در قرص تویلری از نظرگذرانید . میر

 س و شبازان گارد میل با روبانکرد . سکویر که در خالل آن ژان باتیست از پنجره سالن به آسما ن آیر رنگ پاری

ه شد . سکویر که در آن شوهرم با خود اندیشید و گفت که همه ی مدیران استعفا داده و حکومت  سه رنگ خیر

 را براندازد
 

 . کنسویل را به رسمیت شناخته و جمهوری خود را در اختیار مردی گذارده اند تا جنگ خانگ

 . وری به تمام افراد خود احتیاج دارد این شغل را قبول یم کنمکنسول بناپارت ، شما حق دارید . جمه -

 صبح روز بعد مورو و تمام نمایندگان بازداشت شده آزاد گردیدند . مهم تر اینکه به مورو شغل فرماندیه واگذار

د جدیدی در ایتالیا حاضن یم کرد . ژان باتیست به فرماندیه ارتش غرب  منصوب گردید . ناپلئون خود را برای نیر

 شد و سواحل کانال مانش را علیه حمالت انگلیس ها مستحکم کرد . او مجبور بود قسمت اعظم وقت خود را در

د مارنگو  ستادش در رنس بگذراند و هنگایم که اوسکار به سیاه شفه مبتال شد او در پاریس نبود . ناپلئون در نیر

  رقصید و امروز تمام شبازان و واحدهای فرانسه درفاتح گردید و پاریس دیوانه وار در خوشحایل و شور یم

 شاش اروپا پراکنده اند زیرا ناپلئون همیشه در قراردادهای صلح درخواست اشغال شهر ها و ایاالت یر شماری که

 . اکنون تحت شپرستر فرانسه هستند را یم نماید

 . رودخانه سن خییل بیش از سابق است هزاران چراغ در آب رودخانه سن یم رقصند . امشب چراغ های رقصان

ن حال دیوانه کننده نیست . ویل ژان باتیست یم گوید این ی مثل پاریس اغوا کننده و در عیر ن  سپس فکر کردم چیر

 روزها صد مرتبه بیش از سابق جنگ و مشاجره در پاریس وجود دارد . ویل من در موقعیتر بودم که به زحمت یم

افیان تبعید شده اجازه مراجعت داد . در سن ژرمن مجددا توطئه به وجودتوانستم قضاوت نمایم . نا  پلئون به اشر

د گردیده . مشعل داران در کنار کالسکه کوچک  آمده . باغ ها و قصور مصادره شده مجددا به صاحبان آنها مسیر



اف سابق و   رسای با تکیر و دلفریتر درنوییل ها ، دومونتسکیوها ، و مونت موانیس ها حرکت یم کنند . بزرگان و اشر

ام کرده اند و روی دست بیوه بوهارنه  سالن های تویلری به حرکت آمده و در مقابل رهیر جمهوری خم شده و احیر

 و فقر نچشیده خم شده و آن را بوسه زده اند . به راستر که
 

 که هرگز فرانسه را ترک نکرده و رنج و گرسنگ

ن معتن فقر را درک نیم کند .  ن همان پیش خدمت ژوزفیر ن با تالییر  زیرا باراس قروض او را یم پرداخت و ژوزفیر

ن « داده یم شد یم رقصید . بعضن مواقع برای من بسیار   هایی که به افتخار» بستگان قربانیان گیوتیر
 سابق در مهماین

 شده اند به 
ن
 . خاطر بیاورممشکل است که نام و عنوان این همه شاهزاده و دوک و بارون را که به من معرق

ن بناپارت را که در یگ از شب های بهاری در ک دهقاین سنت ماکزیم همش لوسییر ن همان دخیر  صدای کریستیر

ن پل صحبت یم کردیم به طور وضوح یم شنوم  . روی همیر

 . من از او یم ترسم او قلب ندارد -

ن برادرش ن خطابه در مجلس پانصد صدها و هزاران نفر به چشم دیدند و شاهد بودند که چگونه لوسییر  را به پشت میر

ن انداز کرد ن فریاد زنده باد ناپلئون را در فضا طنیر ن چگونه با چشمان درخشان اولیر  نفری برد و همه دیدند که لوسییر

ن بناپارت وزیر داخله و ناپلئون بناپارت .  یگ دو هفته بعد دیوار های تویلری یم لرزیدند . زیرا این دو برادر لوسییر

 ل اول با یکدیگر دعوا و مشاجره یم کردند و بر ش هم فریاد یم زدند . اول درباره سانسور مطبوعات که جزوکنسو 
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 پیشنهادات ناپلئون بود مشاجره در گرفت . سپس در مورد تبعید نویسندگان به مشاجره پرداختند . ویل دائما درباره

ن دخیر قهوه ج  سنت ماکزیم که ورود او ب  ه تویلری قدغن شده بود مشاجره و مخالفت ادامه داشت . نهکریستیر

ک چاق وشخ و ن آن دخیر ن باعث مشاجره فامییل گردید . کریستیر ن به طول انجامید و نه کریستیر  وزارت لوسییر

وع به شفه کرد . رفته رفته  که خال هایی در صورت داشت پس از یک زمستان شد و مرطوب شر
 سفید دهایر

 و پیدا شد . یک روز بعداز ظهر با او نشسته بودم و در مورد بهار و آتیه صحبت کرده و مجله مد راخون در شفه ا

 : نگاه یم کردیم . او که لبایس برودر دوزی طالیی داشته باشد یم خواست و من گفتم

 خوایه شد و آن قدر زیبا خوایه بود   -
ن
 که ناپلئون بهبا این لباس به تویلری خوایه رفت و به کنسول اول معرق

ن حسادت خواهد کرد رنگ او سفید شد و گفت  : لوسییر

 . من از او یم ترسم . او قلب و احساسات ندارد -

ن را در قرص تویلری بپذیرد و یک هفته یا ، ناپلئون تصمیم گرفت تا کریستیر ن  باالخره با اضار و پافشاری مادام لتیر

 : بعد تصادفا و بدون مقدمه به برادرش گفت



 کنفر  -
ن
 . اموش نکن فردا شب همشت را به اوپرا بیاور و به من معرق

 جواب داد
 

ن با سادگ  : لوسییر

 . متاسفم همشم قادر نیست این دعوت پر افتخار را بپذیرد -

ده شد و مانند خط مستقییم در آمد و گفت  : لب های نازک ناپلئون فشر

ن این دعوت است . امر کنسول اول است -  . لوسییر

ن   : شش را حرکت داد و به صحبت پرداخت لوسییر

 !... همشم نیم تواند امر و فرمان حتر کنسول اول را بپذیرد . زنم در حال نزع است -

ن « درعزاداری و   زیباترین و گرانب ها ترین گل ها از طرف ناپلئون با جمله» ن . بناپارت  -زن برادر محبوبم کریستیر

ک دهایر فرستا ن آن دخیر  . ده شدمراسم تدفیر

ن را در انسان بیدار یم کند . این زن  بیوه ژوبرتو که موهای قرمز و باسن چاق و خال به صورت دارد خاطره کریستیر

افیان که از ن درخواست کرد که با دخیر یگ از اشر  با یک حسابدار ناشناس بانک ازدواج کرده بود . ناپلئون از لوسییر

ن با بیوه ژوبرتو در دفیر ازدواج حاضن گردید . بالفاصله پس از اینمهاجرت برگشته است ازدواج نماید ویل لو   سییر

ن بناپارت تبعه فرانسه و عضو سابق مجلس پانصد نفری و وزیر سابق  ازدواج ناپلئون فرمان تبعیدی به نام لوسییر

ن قبل از عزیمت به ایتالیا یک مهماین ترتیب داد که همه را دعوت کرد و   روز بعد از پاریسکشور صادر کرد . لوسییر

 : عزیمت کرد و قبل از عزیمت به شوهرم گفت

 آن روز یم خواستم به جمهوری خدمت کرده باشم . این موضوع را یم دانستر برنادوت ؟ -

ین اشتباه را مرتکب شدی -  . یم دانم ویل آن روز تو بزرگیر

 یم کرد که نگهبانان تویلری با وحشت ودر سال قبل بود که هورتنس چاق در اتاق خودش چنان با صدای بلند گریه 

یش را با برادرش لویی بناپارت نامزد کرده بود . لویی آن جوان  اضطراب به اتاق او نگاه یم کردند . ناپلئون نا دخیر

پیشه کمدی فرانشن را به او ترجیح یم ین توجیه به هورتنس سفید رنگ پریده نداشت و هین  چاق پاپهن کوچکیر

 فامیل هورتنس را نامزد کرد ویل هورتنس به اتاق خود رفت ، در را به رویداد . اما ناپلئو 
 

 ن از ترس شافکند گ

ن حتر اجازه ورود به اتاقش را نداد . باالخره از قرص تویلری به  همه بست و فقط گریه کرد و فریاد زد و به مادرش نیر
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ک کوبید تا باالخره در بازشد. ژویل از او جستوجوی ژویل پرداختند . ژویل با مشت خود آن قدر به در   اتاق دخیر

 : سوال کرد



 یم توانم برای شما مفید باشم ؟ -

 . هورتنس شش را حرکت داد

 مرد دیگری را دوست داری این طور نیست ؟ -

 : گریه او قطع شد و صورتش حالت جدی به خود گرفت . ژویل تکرار کرد

 یک نفر دیگر را دوست داری ؟ -

 : به طور نامحسویس ش خود را به عالمت تایید حرکت داد هورتنس

 . با پدرت در این خصوص مذاکره خواهم کرد -

 : هورتنس با نا امیدی شانه های خود را حرکت داد و ژویل گفت

 آیا مرد دلخواه تو جزو کارمندان و افشان کنسول اول است ؟ آیا از نظر پدرت منطفر و مورد توجه یم باشد ؟ -

 . تنس جواب نداد . اشک از چشمان درشت و وحشت زده از شازیر شدهور 

 شاید این مردی که مورد توجه تو است با دیگری ازدواج کرده ؟ -

وع به خنده نمود . به صدای بلند یم خندید  لب های هورتنس از یکدیگر باز شد . اول لبخندی زد و سپس ناگهان شر

 . دیوانگان بود و یم خندید . خنده وحشت آور او مانند 

 . ژویل شانه های او را چسبید

 . ساکت باش . ساکت شو هورتنس ... اگر خنده ات را قطع نکتن پزشک را احضار خواهم کرد -

 . هورتنس هنوز یم خندید . صیر و حوصله ژویل پایان یافت و سییل محکیم به صورت او زد

به سییل ساکت شد . دهان گشادش را جم  ع کرد . چند نفس عمیق کشید و وقتر کامال آرامهورتنس در اثر ضن

 : گرفت آهسته گفت

 . من او را دوست دارم -

ن عشفر را نیم برد سوال کرد  : ژویل که هرگز تصور امکان چنیر

 آیا یم داند که تو او را دوست داری ؟ -

 : هورتنس شش را حرکت داد و با تلجن گفت

ن را یم داند و آنچه ر  -  . ا که نداند از آقای فوشه رئیس پلیس خواهد پرسیداو تقریبا همه چیر

 : ژویل برخاست ، دست هورتنس را گرفت و گفت

 . لویی برادر سوگیل او است -
 . بهیر است با لویی بناپارت ازدواج کتن

ی ناپلئون با لویی بناپارت چند هفته بعد اجرا شد . پولت شمشفر برای هورتنس بود
 جشن ازدواج هورتنس نادخیر

اض یم کرد و ناپلئون عمال او را مجبور نمود که با ژنرال .  پولت خواهر ناپلئون با شدت علیه ازدواج خود اعیر



 لوکلرک ازدواج نماید . وقتر برادرش او را مجبور کرد که با شوهرش به سن دومینگو برود با تلجن و تاثر گریه یم

 دومینگو رفت . ژنرال لوکلرک در سن دومینگو در اثر تب کرد . باالخره با اشک و ناله به همرایه لوکلرک به سن

 زرد فوت کرد . پولت چنان متاثر و پریشان شد که موهای طالیی خود را چید و روی تابوت ژنرال گذاشت . این عمل

 او در نظر کنسول اول عالقه فنا ناپذیر پولت به شوهر فقیدش را ثابت یم کرد . ویل من با این عمل پولت مخالف
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 بودم و معتقدم که پولت هرگز ژنرال لوکلرک را دوست نداشت . ویل معذالک باید الاقل به طریفر ثابت یم کرد که

 . به شوهرش عالقه مند بوده است

 موهای پولت مجددا رشد کرد حلقه های طالیی آن شانه هایش را زینت داد . ویل ناپلئون تصمیم گرفت که پولت

 ا شانه های مروارید قیمتر آرایش نماید . البته این شانه مروارید قیمتر یگ از افراد فامیلحلقه های زلفش را ب

ن بود  . بورگیر

 دارد
 

ن یگ از قدییم ترین فامیل و نجبای ایتالیا است که با تمام دربارهای اروپا نسبت و بستگ  . بورگیر

ن آن پیر فرتوت را که دستهایش د  ر اثر ضعف یم لرزید به طرف خواهر محبوبشناپلئون عمال کنت کامیلو بورگیر

 . پولت راند

ه شدم با خود اندیشیدم چرا فقط من ؟ چرا آنها  درحایل که برای آخرین بار به آب ساکت و آرام رودخانه سن خیر

تصور یم کنند که فقط من تنها شخض هستم که ممکن است در این کار موفقیت داشته باشم . به طرف درشکه 

 رفتم

 : مو گفت

 . قرص تویلری -

ن یگ از افراد فامیل بوربون است که  با یاس و نا امیدی طرح مالقات خود را با ناپلئون مطالعه کردم . این دوک انهیر

ه خوار انگلییس ها یم باشد و جمهوری فرانسه را تهدید یم کند و یم خواهد آن را مجددا به خانواده  ظاهرا جیر

ن فرانسه بازداشت نشده بلکه او را در شهر کوچگ به نام اتنهیم در کشور بوربون برگرداند . این دوک در   شزمیر

 آلمان توقیف کرده اند . چهار روز قبل ناپلئون ناگهان دستور داد به این شهرک کوچک حمله کنند . سیصد نفر

 کنون در استحکاماتشباز پیاده نظام از رودخانه رن گذشته دوک را دستگیر کردند و به فرانسه آوردند . دوک ا 

 . وینسن زنداین و در انتظار شنوشت تاریک خود یم باشد

 امروز یک دادگاه نظایم او را به جرم خیانت به کشور و ایجاد توطئه برای نابودی کنسول محکوم کرد . حکم اعدام او



 . نزد ناپلئون فرستاده شده است او یم تواند حکم را تایید کند یا او را عفو نماید

ن یم روند از او استدعا کردند تا از ناپلئون درخواست نماید دوکاشر   افیان قدییم که اکنون دائما به مالقات ژوزفیر

ن سغ کرد هنگام غذای ظهر در این مورد با او صحبت کند . ویل د . ژوزفیر ن مورد عفو و بخشش قرار گیر  انهیر

ن ناراحتم نکن « لئون به دهان او را بست . هنگام شب ژوزف درخواست مالقات کرد . ناپ  ناپلئون با جمله» ژوزفیر

 وسیله منیسر اش از منظور مالقات جویا شد . ژوزف به منیسر توضیح داد و گفت که» درخواستر به نام عدالت « از 

 . کنسول اول دارد . ناپلئون به وسیله منیسر پیغام فرستاد که نباید مزاحمت کنسول اول را فراهم نمود

ن کوبید و گفتژان باتیست هنگ ن غذا به طور غیر عادی ساکت بود . ناگهان مشت خود را روی میر  : ام شب ش میر

ن خارجر دستگیر  -  یم داین بناپارت چه کرده است ؟ با کمک سیصد نفر شباز یک دشمن سیایس را در شزمیر

ین احساساتکرده ، به فرانسه آورده و تسلیم محاکمات نموده . این عمل او برای هر فردی که دارا  ی کوچکیر

ن مانند سییل است ین توهیر ی باشد بزرگیر  . بشر

 : با وحشت پرسیدم

 . با این زنداین چه خواهد کرد ؟ ناپلئون نیم تواند او را اعدام کند -

 : ژان باتیست که بسیار غضبناک و وحشت زده بود ، جواب داد

 . رده است که حافظ و پشتیبان حقوق بشر باشدناپلئون سوگند وفاداری به جمهوری یاد کرده ، سوگند یاد ک -
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ن ناپلئون و در انتظار  دیگر در این خصوص باهم صحبتر نکردیم ویل من به حکم اعدام دوک که هم اکنون روی میر

ن این سکوت خفه کننده گفتم  : نوک قلم او بود یم اندیشیدم . برای در هم شکسیر

 . فقت کرده است همش آمریکاییش را طالق دهدژویل به من گفت که ژرم بناپارت موا -

وی دریایی است و در یگ از مسافرت های دریایی تقریبا به وسیله انگییس  ژرم همان بچه خطرناک اکنون افش نیر

 . ها دستگیر شد

ابتبرای آنکه بتواند از محاضه انگلییس ها فرار کند در یگ از بنادر آمریکا پیاده شد و با دخیر جواین به  ن  نام الیر

اض ناپلئون نوشت که همشش متمول است  . پاترسون که اهل بالتیمور است ازدواج کرد . ژرم در جواب اعیر

 ناپلئون مورد توجه من نیست -
 

 . امور خانوادگ

ل متوقف شد به گوش رسید . گفتم ن ن موقع صدای درشکه ای که در مقابل مین  : در همیر

 کیس به مالقات شما یم آید ؟  ساعت ده شب است ، در این وقت شب -



یا بناپارت را اعالم کرد ن  . فرناند وارد اتاق غذاخوری شد و ورود مادام لتیر

ل ما نیامده بود ویل اکنون پشت ش فرناند ایستاده است ن  . بسیار نگران شدم زیرا هرگز مادر ناپلئون به مین

 . شب بخیر ژنرال برنادوت . شب بخیر مادام ژنرال -

یا نه تنها پیر نشده بلکه جوان تر هم به نظر یم رسد . صورت الغر او که در اثر کار در این سال ن  های اخیر مادام لتیر

 و زحمت فرسوده و شکسته بود اکنون پر شده و چروک های اطراف دهانش محو گردیده ویل گرد نقره ای رنگ

 عقب شانه کرده و پشت شش گره زده روی موهایش دیده یم شود . مثل همیشه موهایش را مانند زنان دهایر به

 . بود . چند حلقه کوچک مو به روش پارییس ها جلو پیشانیش دیده یم شد . این گونه آرایش به صورت او نیم آید

ون آورد ی کم رنگش را بیر  . او را به سالن پذیرایی راهنمایی کردیم . نشست و آهسته دستکش های خاکسیر

 های او و انگشیر بزرگ المایس که ناپلئون از ایتالیا برای او خریده بود خودداری نتوانستم از نگاه کردن به دست

 . کنم

یا فورا ن ن لباس بود از خاطرم گذشت . مادام لتیر  آن دست های ترکیده و قرمز که چند سال پیش دائما مشغول شسیر

 : پرسید

ن را اعدام کند ؟ ژنرال برنادوت آیا باور یم کنید و تصور یم نمایید که پشم این دوک -  انهیر

 : ژان باتیست با احتیاط جواب داد

 . کنسول اول خیر ویل دادگاه او را محکوم کرده است -

 دادگاه میل و دستور پشم را اجرا یم کند . آیا معتقدید که پشم حکم دادگاه را اجرا یم نماید ؟ -

ن نه تنها ممکن ، بلکه محقق است . زیرا من دلیل دیگری برای تو  -  قیف و محاکمه او نیم بینم . به عالوه دوک انهیر

ن فرانسه توقیف نشده  . حتر در شزمیر

ه شد ه و جواب داد ش خیر
یا به انگشیر ن  : مادام لتیر

 متشکرم ژنرال برنادوت ، آیا یم دانید چرا پشم این عمل را انجام داد ؟ -

 . خیر مادام -

 تصور هم نیم توانید بکنید ؟ -

 ! باید بگویم خیر  -
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 مجددا ساکت گردید . روی مبل نشسته به جلو خم شد و مانند زنان دهایر بسیار خسته که فقط چند لحظه وقت



احت دارند هر دو پایش از هم باز بود  . اسیر

 ژان باتیست جواب نداد دستش را به طرف شش برد و موهایش را مرتب کرد . کامال متوجه بودم که چگونه از این

یا باز ش خود را بلند کرد درحایل که چشمانش از هم باز شده بود گفتمکالمه ر  ن  : نج یم برد . مادام لتیر

 . این حکم اعدام جنایت است . یک جنایت و آدم کیسر پست و مبتذل است -

 : ژان باتیست با ناراحتر گفت

 . مادام شما نباید این قدر نگران و ناراحت باشید -

یا هر دو دست خو  ن  : د را بلند کرد و صحبت او را قطع کرد و گفتمادام لتیر

ن موقغ قادر به خودداری - ف اجرای جنایتر است و من ، مادر او در چنیر  یم گویید نگران نباشم ؟ پشم در شر

 باشم ؟

 : نزد او رفته کنارش نشستم و دستش را گرفتم . انگشتانش یم لرزید . آهسته گفتم

 . برای این کار داشته باشدممکن است ناپلئون دالییل سیایس  -

 : با صدای بلند گفت

 . اوژین ساکت شو -

ه شد  . و سپس مستقیما به چشمان برنادوت خیر

 .... جنایت پشم قابل بخشش نیست . ژنرال دالیل سیایس برای -

 : شوهرم به آرایم گفت

 افش تربیت کردند . خانم ممکنمادام شما چند سال قبل پشتان را به دانشکده افشی فرستادید . آنجا او را  -

 . است پش شما کمیر از شما ارزیسر برای جان یک فرد قایل باشد

یا با ناامیدی شش را حرکت داد ن  : مادام لتیر

 یک فرد در جبهه جنگ اختالف فاحیسر دارد . دوک را برای اعدام به فرانسه -
 

 ژنرال این امر با مرگ و زندگ

ن سایر ملل از دست خواهد داد . نیم خواهم ناپلئون ، پشمآورده اند . فرانسه با اعدام ا ام خود را بیر  ین فرد احیر

 یک جنایتکار باشد . آیا منظور مرا یم فهمید ؟

 : شوهرم پیشنهاد کرد و گفت

 . مادام شما باید با خود او صحبت کنید -

 : او دهانش را به طور مسخره ای جمع کرد وگفت

 ندارد ، نالپئون خواهد گفت ، مادر تو نیم فهیم . برو بخواب . مادر میل داری مقرریخیر ... خیر ژنرال فایده  -

 . ماهیانه ات را اضافه کنم ؟ اوژین ... اوژین باید نزد او برود



 . قلبم از حرکت ایستاد . شم را با ناامیدی حرکت دادم

 ... توحش بودیم که مبادا او را اعدام کنند اینآقای ژنرال شما نیم دانید چند سال قبل پشم توقیف شده بود و ما م -

 دخیر کوچولو ، اوژین با عجله و شتاب نزد مقامات مسئول رفت و به او کمک کرد . حاال او باید نزد پشم برود و

د کند و درخواست نماید ن  ... کمک خود را گوشر

 : ژان باتیست گفت
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ی در عقیده  -  . و فکر کنسول اول داشته باشدگمان نیم کنم درخواست او تاثیر

 اوژین ، ببخشید ، مادام برنادوت شما قطعا میل ندارید که فرانسه به نام مملکتر شناخته شود که قتل و جنایت در -

د کرده اند . امروز چندین نفر به دیدنم ن  آنجا مجاز است ، میل دارید ؟ اشخاص زیادی این موضوع را به من گوشر

 هایی از این دوک برایم نقل کردند ... گفتند که یک مادر پیر و یک نامزد جوان دارد . مادام به آمدند . ... و داستان

 ... من رحم کنید ، به من کمک کنید . نیم خواهم ناپلئون من

یا که هنوز از تصمیم و عقیده خود منرصف نشده ن  در اتاق قدم یم زد . مادام لتیر
ن
 ژان باتیست بدون منظور و هدق

ع گفتبود تقری  : با با ترصن

 ... ژنرال اگر پش شما ... اوسکار کوچک شما یم خواست حکم اعدایم را امضا کند -

 : ژان باتیست به آرایم گفت

 . دزیره حاضن شو و به تویلری برو -

 . برخاستم

 . ژان باتیست تو هم با من خوایه آمد ؟ باید تو هم بامن بایسر -

دژان باتیست با تلجن خنید و مرا در آ  : غوش گرفت و به خود فشر

ن محروم خواهد کرد . تو باید تنها -  دخیر کوچولو خوب یم داین که حضور من دوک را از این شانس و موفقیت ناچیر

 .با او صحبت کتن . یم ترسم موفق نشوی ویل باید کوشش کتن 

یا بدهم گفتمصدای او آرام و مملو از رحم و شفقت بود . با او مخالفت کردم و بدون آنکه اهمیتر  ن   با حضور مادام لتیر

: 

ن شب ها به آنجا یم روند ، بله به -  برای من شایسته نیست که تنها در هنگام شب به تویلری بروم . زنان دیگری نیر

 . تنهایی نزد کنسول اول یم روند



 : ژان باتیست گفت

 . کاله به شت بگذار و صورتت را بپوشان و برو -

یا اظهار کرد ن  : مادام لتیر

 مادام درشکه مرا سوار شوید و اگر اجازه بدهید من تا بازگشت شما منتظر خواهم بود . ژنرال مزاحم شما نخواهم -

 . شد کنار پنجره یم نشینم و منتظر یم شوم

 بدون اراده شم را حرکت دادم و با عجله به اتاقم دویدم و با انگشتان لرزانم کاله تازه ام را که دارای گل های

 .  رنگ است به شگذارده و روبان آن را زیر گلو بستمصوریر 

ت مسیح انفجاری در پشت درشکه ناپلئون به وقوع پیوست . به زحمت یک ماه یم  چهار سال قبل در شب تولد حرصن

 گذرد که فوشه رئیس پلیس توطئه جدیدی علیه کنسول اول کشف نکرده است . اکنون کیس نیم تواند وارد تویلری

ن به طور دلخواه وشود مگر ای د . با وجود این همه چیر  نکه در هر چند قدم متوقف شود و مورد بازریس قرار گیر

 : راحتر گذشت . هر کجا امر به توقف داده یم شد یم گفتم

 . میل دارم با کنسول اول مالقات و صحبت کنم -

سید . شبازان فقط با لبخندی نامفهوم با ک  نجکاوی به من نگاه یم کردند و شاید درکیس نام و موضوع مالقات را نی 

ن ناراحت کننده بود  . تصور و خاطر خود مرا لخت و عریان یم کردند . به راستر همه چیر
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 باالخره به دری که از آنجا یم توان اتاق انتظار مخصوص کنسول اول را دید رسیدم . من تاکنون این قسمت از قرص

 حسب تصادف در مهماین های فامییل دعوت یم شدم به قسمتر از قرص که آپارتمان تویلری را ندیده بودم و اگر بر 

ن قرار دارد یم رفتم . دو شباز گارد میل در مقابل در نگهباین یم دادند . آنها سوایل از من  و اتاق های ژوزفیر

ی نشسته  ن ن بود . دونکردند . در را باز کردم و داخل شدم . مرد جواین با لباس غیر نظایم پشت میر  و مشغول نوشیر

 . مرتبه شفه کردم تا صدای مرا شنید . به محض شنیدن صدایم چنان از جای پرید که گویی رطیل او را گزیده

 . مادموازل چه یم خواهید -

 . یم خواستم با کنسول اول صحبت کنم -

 . مادموازل اشتباه کرده اید اینجا اتاق های دفیر کنسول اول است -

 : دم منظور این جوان چه بود و در چه خصوص صحبت یم کرد . سوال کردماصال نفهمی

 منظور شما این است که کنسول اول در دفیر خود نیست و خوابیده است ؟ -



 . خیر کنسول اول در دفیر است -

 . پس مرا نزد ایشان راهنمایی کنید -

 .... مادموازل -

ه شدآن جوان که تا آن موقع پای مرا نگاه یم کرد برا ن مرتبه شش را بلند کرد و به صورت من خیر  . ی اولیر

مادموازل ، کنستانت پیشخدمت مخصوص باید به شما گفته باشد که جلو درب مخفن منتظر شما است . این اتاق  -

 ها

 . فقط دفیر کنسول است

 ینید یم توان مزاحم اوویل من باید با کنسول اول صحبت کنم نه با پیشخدمت مخصوص او . نزد ایشان بروید و بب -

 . شد ؟ موضوع مهیم است

ع گفت  : جوان تقریبا با ترصن

 . ویل مادموازل -

 . مرا مادموازل خطاب نکنید . من مادام ژان باتیست برنادوت هستم -

 . جوان طوری با وحشت مرا نگاه کرد که گویی روح مادربزرگ خود را دیده است

 . مادام .... ببخشید اشتباه کردم -

 بله اشتباه کردید . ممکن است ...حاال یم خواهید مرا راهنمایی کنید ؟ -

 . جوان رفت و بالفاصله مراجعت کرد

 ممکن است از خانم استدعا کنم همراه من بیایید ؟ کنسول اول کمیسیون دارد و استدعا یم کند یک دقیقه منتظر -

 . باشید . کنسول اول گفتند فقط یک دقیقه

ه  جوان مرا به سالن  در وسط سالن قرار داشت و صندیل های مخمل تیر
 

ن مرمر بزرگ  کوچگ راهنمایی کرد . میر

ن چیده شده بود . ظاهرا این سالن محل انتظار بود . ویل من زیاد منتظر نشدم . دری باز شد . سه یا  رنگ در اطراف میر

ام در مقابل شخض که من او را ندیدم خم شده بو  احت کاملچهار پشت که به حال احیر  دند . برای او آرزوی اسیر

ن موقع منیسر   یم نمودند . در پشت ش آنها بسته شد هریک چندین پرونده قطور زیر بغل داشتند . در همیر

 : مخصوص ناپلئون در را باز کرد و به دفیر او رفت . هنوز یک قدم به داخل نگذارده بود که با عجله برگشت و گفت

 . کنسول اول شما را یم پذیرند  مادام ژان باتیست برنادوت -
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 : وارد اتاق شدم . ناپلئون در مقابل در به انتظار من بود . گفت

 . این مطبوع ترین مالقات غیر منتظره ای است که در این چند سال داشته ام -

 دست چپم را هر دو دست مرا گرفته و به لب برد و حقیقتا بوسیید . لب شد و مرطوب او اول دست راست و سپس

 . بوسه زد . با عجله دستم را عقب کشیدم و نیم دانستم چه بگویم

 . بنشینید اوژین من . بنشینید . بگویید ببینم چطور هستید ؟ هر سال جوان تر یم شوید -

 . خیر جوان نیم شوم دنیا زود یم گذرد . سال آتیه باید در جستجوی آموزگار برای اوسکار باشم -

ی در اطراف اتاق قدم یم زد ومرا به مبیل ک ش بود برد . نشستم ویل او کنار من ننشست و با یر صیر ن  ه در کنار میر

های ن  بود . میر
 

ن یم رفت و من دائما باید شم را بگردانم تا بتوانم او را ببینم . دفیر او اتاق بسیار بزرگ  باال و پاییر

 . نها کتاب و نوشته های زیادی وجود داشتکوچک متعددی در گوشه ها و وسط اتاق دیده یم شد و روی آ

ن  ن مرتب بود . هر پرونده در کازیه چویر ظریفن قرار داشت . در بیر ن بزرگ کار ناپلئون همه چیر  ویل در روی میر

 داشت دیده یم شد . در بخاری
 

ن رنگ  کازیه ها در مقابل مبیل که نشسته بودم مدرگ که الک و مهر قرمز خونیر

 .  سوخت و اتاق فوق العاده گرم بودسالن آتش فراواین یم

 چند صفحه کاغذ چاپ شده جلو صورتم گرفت . متوجه شدم که این اوراق به صورت ماده و بند چاپ شده . ناپلئون

 : گفت

ن چاپ است ، قانون مدین فرانسه تکمیل شده و حاضن است -  . باید این را ببینید ، اولیر

 . ریز دیده یم شد جلوی چشم من گذاشتچند ورق کاغذی که روی آنها حروف چای  

 قانون مدین تمام شده است ! قانون مدین جمهوری فرانسه ! قوانیتن که جمهوری برای به دست آوردن آنها مبارزه -

 . کرده ، تدوین و چاپ شده است . من به فرانسه یک قانون مدین جدید هدیه کرده ام

ین علمای حقوق مارا جمع کرده و   به کمک آنها قانون مدین فرانسه را تنظیم کرده است . این قانونناپلئون بهیر

 . چاپ شده و از این به بعد اجرا خواهد شد

ن دنیا هستند . اینجا را بخوانید ، این قسمت مربوط به اطفال است . برادر -  اینها عادالنه ترین و انساین ترین قوانیر

ن کنندبزرگیر هیچ حفر بیشیر از خواهران و برادران خود   . ندارد و پدر و مادر مجبورند احتیاجات اطفال خود را تامیر

 .... این را ببینید

وع به جستجو در میان آنها کرد های کوچک رفت ، چند برگ کاغذ برداشت و شر ن  .ناپلئون به طرف یگ از میر

ن جدید مربوط به ازدواج ، به زن و شوهر حق داده شده که از یکدیگر جدا شوند و  - ند و این یگقوانیر  طالق بگیر

 است . عناوین اریی ملغن شده است
ن
اق  . مربوط به عناوین اشر

 : من گفتم



 مردم از حاال قانون مدین را -» قانون ناپلئون « لقب داده اند . 

ن حقیقت بود و من دروغ نیم گفتم . اوراق را روی  یم خواستم که خلق خوش او برجا بماند . ویل این موضوع عیر

 : رمر انداخت . از پشت ش به من نزدیک شد و گفتبخاری م

 ببخشید خانم اگر ش شما را به درد آوردم . کالهتان را چرا برنیم دارید ؟ -

 .... نه ، نه ، زیاد نیم مانم یم خواستم فقط -

 ردارم ؟اما خانم این کاله به شما نیم آید . واقعا به شما نیم آید . اجازه یم دهید من آن را از شتان ب -
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 . نه این کاله را تازه خریده ام و ژان باتیست یم گوید که خییل خوب به من یم آید -

 : او عقب رفت

 ... البته اگر ژنرال برنادوت یم گوید -

وع به قدم زدن کرد . من با ناامیدی فکر کردم» او ر ا عصباین کردم « و با عجله مشغول باز کردن   و پشت ش من شر

 . وبان کالهم شدمگره ر 

ی باعث شده که افتخار مالقاتتان نصیب من شود ؟ - ن سم ، خانم ، چه چیر  ممکن است از شما بی 

 : به جای جواب گفتم

 . کالهم را برداشتم -

 : متوجه شدم که ناگهان ایستاد . بعد به من نزدیک شد . دست خود را به مالیمت روی موهای من کشید و گفت

 ...چولواوژین ، اوژین کو  -

 من به تندی شم را خم کردم تا از تماس دست او فرار کنم . این همان صدای آشنای آن شب باراین بود که ما با هم

 : نامزد شده بودیم . درحایل که صدایم یم لرزید گفتم

 . یم خواستم خواهیسر از شما بکنم -

 روی چکمه های براق او یماو در اتاق به راه افتاد و مقابل من به بخاری تکیه کرد . شعله آ
 

 تش نور شخ رنگ

 : انداخت . جواب داد

 . البته -

 : با تعجب پرسیدم

 چطور ، البته ....؟ -



 : گفت

 . برای اینکه منتظر این تقاضا بودم . یم دانستم که فقط برای دیدن من نیامده اید -

م قطوری را در شعله آتش انداخت و گفت ن  : بعد خم شد و هیر

 غلب کساین که به دیدن من یم آیند تقاضایی دارند . کم کم عادت کرده ام . خوب چه خدمتر یم توانموانگیه ا -

 برای شما انجام بدهم مادام ژان باتیست برنادوت ؟

ن او حوصله مرا ش برد . غیر از موهایش که کوتاه کرده بود و اونیفورمش که خییل مرتب و خوش  لحن تمسخر آمیر

 . ان قیافه ای را داشت که در باغمان در ماریس دیده بودمدوخت بود تقریبا هم

 : بالحن تندی گفتم

ن نبود این موقع شب به دیدن شما یم آمدم ؟ -  فکر یم کنید اگر موضوع مهیم در بیر

 :. مثل اینکه خشم من باعث تفری    ح او شد

 لم امیدوار بودم . امیدوار بودن گناهحقیقت را بخواهید . فکر نیم کردم مادام ژان باتیست برنادوت اما شاید ته د -

 . نیست خانم

د  . «  نگیر
 من با ناامیدی فکر کردم» من حتر موفق نخواهم شد او را وادار کنم حرف مرا به شوجن

 : انگشتهایم بال اراده گل ابریشیم کالهم را پرپر یم کردند . صدای او را شنیدم

ن یم برید خانم -  ! کاله نوتان را از بیر
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 من ش بلند نکردم ، آب دهان را فرو دادم و حس کردم یک قطره اشک سوزان از میان مژگانم شازیر شد و به

ون آوردم ن آن قطره اشک بیر  . گوشه لبم رسید . زبانم را برای گرفیر

 . اوژین چه کمگ از من ساخته است -

 . باز ... باز همان ناپلئون روزگار گذشته ظاهر گردید

 د که اشخاص زیادی برای درخواست و استدعا نزد شما یم آیند . آیا شما معموال درخواست آنها را اجابتشما گفتی -

 یم کنید ؟

 . اگر بتوانم علت درخواست را مدلل نمایم آن را خواهم پذیرفت -

 این طور باید علت هر درخواست را ثابت کنید ؟ به که ثابت کنید ؟ شما شخصا مقتدرترین مرد فرانسه هستید .  -

 نیست ؟



 باید علت هر درخواست را به خودم ثابت و مدلل کنم . اوژین بگویید چه یم خواهید ؟ -

 . یم خواهم او را عفو کنید -

ن چوب ها در بخاری به گوش یم رسید  . سکویر فضای اتاق را فرا گرفت . فقط صدای سوخیر

ن است ؟ -  منظور شما دوک انهیر

ی برگ های اطلیسشم را حرکت دادم و برای جوا  گذارد . با یر صیر
ر
 ب او منتظر شدم . او مرا در این انتظار باق

 . کالهم را یگ پس از دیگری یم کندم

 اوژین چه شخض شما را برای این درخواست نزد من فرستاده ؟ -

 . هستم این امر چندان مهم نیست . افراد زیادی این استدعا را از شما کرده اند . من هم یگ از آنها  -

 : با خشونت گفت

 . باید بدانم چه شخض شما را اینجا فرستاده -

دم  . مجددا گل کالهم را فشر

 سوال کردم چه شخض شما را فرستاده . برنادوت ؟ -

 . شم را حرکت دادم

 . مادام من عادت دارم که به سواالتم جواب داده شود -

ده و منقبض و قطره سفید کوچگ از کف در گوشه لبش دیدهشم را بلند کردم . ش او به جلو خم شد . لبان ا  و فشر

 . یم شد

 . الزم نیست به ش من داد بزنید . من از شما ترس و وحشتر ندارم -

 . و را ستر از او نیم ترسیدم . پای خود را باز نموده و ثابت ایستاده بود

ن به وجود یم دانم که شما دارید رل زنان شجاع را بازی یم کنید و هنوز  - ل مادام تالییر ن  آن صحنه را که در مین

 . آوردید به خاطردارم

 من آن قدر شجاع نیستم و بلکه ترسو هستم ویل اگر موضویع مهم و حیایر باشد قادر با استقامت و پایداری یم -

 . باشم

ن موضویع مهم و حیایر برای شما وجود داشت ؟ -  و آن روز در سالن مادام تالییر

 و آتیه ام در خطر بود بله مهم و  -
 

ن زندگ  .... همه چیر
 . حیایر
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ی نگفت . شم را بلند کردم و به چشمان او نگریستم ن  . ساکت شدم و در انتظار استهزا و تمسخر او بودم ویل چیر

ی به خرج داده ام . آن شجاعت من وقتر بود که نامزدم ، شما یم دانید که -  خییل ویل قبل از آن روز شجاعت بیشیر

 قبل ، پیش از آنکه ژنرال برنادوت را ببینم نامزد بودم . نامزدم پس از سقوط روبسپیر بازداشت و زنداین شد . یم

 ترسیدیم او را اعدام کنند . با وجود آن که برادران او عمل مرا خطرناک یم دانستند من نزد فرمانده نظایم ناحیه

 ..... رفتم و برای نامزدم یک بسته لباس و کیک

ن علت مصمم هستم بدانم چه شخص شما را نزد من فرستاده -  ... بله به همیر

ن این شخص چه ربظ به موضوع دارد ؟ -  شناخیر

 . اوژین موضوع را برایت توضیح یم دهم . شخص یا اشخایص که شما را نزد من فرستاده اند مرا خوب یم شناسند -

ن را نجات دهد   یافته اند . فقط گفتم ممکن است ، بسیار کنجکاو هستم تا بدانم اینآنها رایه را که ممکن است انهیر

 باهوش و زیرک است تا از این شناسایی 
ن
ن حال به حد کاق  یم شناسد و در عیر

ن
 شخص کسیت که مرا به حد کاق

ن هست ن ظاهرا مخالف سیایس من نیر  . بهره برداری کند و همچنیر

ن در نظر او پیچیده و م  . بهم و با سیاست آلوده استخندیدم . چطور همه چیر

افیان مهاجر را به - ن ها شزنشم یم کنند که چرا اشر  مادام سغ کنید اوضاع را از دریچه چشم من ببینید . ژاکوبیر

کرده اند که من ن موقع شایعه ای منتشر  کشور عودت داده و در اجتماعات برای آنها مزیت قائل شده ام و در همیر

این  -، تصمیم دارم جمهوری را به بوربون ها عودت دهم . فرانسه ما »نسه ناپلئون فرا« که من موجد آن هستم 

 فرانسه

 نیست ؟ .
 

 این فرانسه را به بوربون ها بدهم ؟ آیا این دیوانگ

ه شد سپس آن را روی ن رفت و آن مدرک الک و مهر شده را برداشت ، به نوشته آن خیر  با این حرف به طرف میر

ن انداخت و به طر   . ف من برگشتمیر

ن اعدام شود من به فرانسه و دنیا ثابت و مدلل کرده ام که من بوربون ها را به علت خیانت عظیم آنها -  اگر این انهیر

 .محکوم نموده ام . خانم آیا منظور مرا یم فهمید ؟ پس با آن حسابم را با سایرین تصویه خواهم کرد

ون آمد و در مقابل ن بیر  من ایستاد . روی پاشنه و پنجه اش بلند یم شد و فاتحانه در مقابل سپس با عجله از پشت میر

 . من نوسان یم کرد

 با توطئه چینان ، با شاکیان داییم ، نویسندگان اعالمیه ها و با تمام این یر شعورهایی که مرا مستبد و ظالم و ستم -

ون خواهم راند و فرانسه را در مقابلکار یم نامند حسابم را تصویه خواهم کرد .آنها را از اجتماع مردم فرا  نسه بیر

 حفظ خواهم کرد
 

 . دشمنان خانگ

 ...« کجا این جمله را شنیدم ؟ باراس این جمله را خییل قبل به کار برد و وقتر صحبت یم کرد به 
 

 » دشمنان خانگ



ن قرار گرفته ب ن دو شیر خشمگیر  ود ساعت یک نیمهناپلئون یم نگریست . ساعت مطالی ش بخاری که صفحه آن بیر

 : شب را نشان یم داد برخاستم و گفتم

 . دیر وقت است -

 . ویل او مرا با فشار آهسته روی صندیل نشانید

 . اوژین نروید ... خییل خوشحالم که به دیدنم آمدید شب دراز است -

 . ویل شما خسته هستید -

 .... خییل کم و ناراحت یم خوابم . من -
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ن موقع   . یک در مخفن که در دیوار وجود داشت و تاکنون متوجه آن نبودم آهسته با صدایی خشک باز شددر همیر

 : ناپلئون متوجه نشد . من گفتم

 . آن در مخفن باز یم شود -

 : ناپلئون برگشت

 کنستانت چه یم گویی ؟ -

 . شاره کرد . ناپلئون نزد او رفتمرد کوتاه قدی با لباس پیشخدمت ها در آستانه در ظاهر شد و دوستانه به ناپلئون ا

 . بیش از این منتظر نخواهد شد . نیم توانم او را ساکت کنم ... -

 : صدای ناپلئون را شنیدم که گفت

 . بگو لباسش را بپوشد و برود -

پیشه تئاتر فرانسه است . تمام پاریس یم دانن  د کهدر آهسته بسته شد . با خود گفتم قطعا این زن مادموازل ژرژ هین

ن خیانت یم کند و با مادموازل گراسیتن آوازه خوان تئاتر فرانسه ش و کار دارد . بله این زن  ناپلئون به ژوزفیر

 : ژرژینا هین پیشه شانزده ساله تئاتر فرانسه بود . برخاستم و گفتم

 . بیش از این نباید مزاحم شما شوم -

ون کردم ، حاال دیگر شما نباید مرا تنه -  . ا بگذاریداو را بیر

 : مجددا مرا در مبل نشانید و با صدای مالیم و نوازش کننده ای گفت

 از من خواهیسر کردید -
 

ن مرتبه در زندگ  . اوژین شما برای اولیر

 . چشمان خود را بستم تغییر شی    ع لحن صحبت او مرا ناتوان و زبون یم کرد



 پلئون یک نوع ناراحتر از خود بروز یم داد که این عمل اوگرمای اتاق غیر قابل تحمل بود . باالتر از همه این که نا

 باعث رنجش من بود . راستر عجیب نیست پس از چندین سال هنوزم قادرم هر حرکت و رفتار و اخالق او را حس

د ، جرات نداشتم او را ترک کنم ، شاید  کنم . فکر یم کرد ، یم دانستم با خود یم جنگد ، یم خواهد تصمیم بگیر

د او را عفو کندتصمی  . م بگیر

ن و آخرین بار - ن شخصا مهم نیست . من باید برای اولیر  اوژین نیم دانید چه درخواستر از من کرده اید . انهیر

 احساسات و تمایالت فرانسه را به بوربون ها و دنیا ثابت کنم . ملت فرانسه شخصا باید حکمروای خود را انتخاب

 . نمایند نه دیگران

 : کردم او به صحبت خود ادامه داد  شم را بلند 

ن پیش خواهند رفت -  . مردم آزاد ، جمهوری آزاد فرانسه تا قطب های زمیر

 آیا شعر یم خواند ؟ آیا نطق و خطابه ای را تمرین یم کرد ؟

ن ایستاده و آن مدرک را در دست داشت . الک و مهر آن مانند قطره درشت خون به نظر یم رسید  . پشت میر

 : بلند گفتمبا صدای 

 . شما از من پرسیدید چه کیس مرا نزد شما فرستاده -

 : شش را بلند نکرد

 بله صدای شما را یم شنوم -

 . مادر شما مرا فرستاد -
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م برداشت و آهسته گفت ن ن به طرف بخاری رفت و یک قطعه هیر ن آورد و با قدم ها ی سنگیر  : آهسته دستش را پاییر

 . ه سیاست عالقه مند است ! تصور یم کنم مردم او را ترسانیده و مجبور به مداخله کرده اندنیم دانستم مادرم ب -

 . مادر شما این اعدام را یک اعدام سیایس نیم داند -

 پس چه ؟ -

 . جنایت -

 ، یر پروا شدی -
 . اوژین حاال دیگر خییل تند رفتر

 نزد شما بیایم و صحبت کنم ، در صوریر که حقیقتا برای مادر شما با یر تایر و نگراین اضار و درخواست کرد تا  -

 ... من لذیر ندارد که



 مادر شما با یر تایر و نگراین اضار و درخواست کرد تا نزد شما بیایم و صحبت کنم ، در صوریر که حقیقتا برای من

 ... لذیر ندارد که

ن مدارک و نوشته جات ب ه جستوجو پرداخت و باالخره آنچه یم سایه لبخندی در صورت او ظاهر شد . در بیر

 خواست

 .پیدا کرد . یک صفحه بزرگ کاغذ نقایسر را باز کرد و جلو من گرفت

 . چطور است ؟ هنوز آن را به کیس نشان نداده ام -

 نقایسر شده و در وسط کاغذ مرب  ع چهار گویسر که در داخل آن زنبور های کوچگ
 

 در باالی صفحه کاغذ زنبور بزرگ

 : مساوی دیده یم شدند به چشم یم خورد پرسیدم با فواصل

 زنبور عسل ؟ -

 : با خوشحایل گفت

 بله زنبور عسل یم داین چیست ؟ -

 . شم را حرکت دادم

-  
 

 . عالمت و نشان خانوادگ

 ؟ کجا به کار خواهید برد -
 

 . عالمت خانوادگ

 : بازوهای خود را باز کرد و در هوا حرکت داد و گفت

اتورهمه جا ، رو  -  . ی دیوارها ، پرده ها ، فرش ها ، لباس ها ، درشکه ها ی دربار ، لباس های تاج گذاری امی 

 ! فریاد کوچگ زدم با تردید به من نگریست . نگاهش مانند مته ای در چشم من نفوذ یم کرد

 اوژین منظور مرا یم فهیم ، به من معتقدی ....؟ -

 ردن یک صفحه کاغذ دیگر بود این مرتبه شیر ، شیر در حاالت مختلف ، شیر قلبم به شدت یم تپید . او مشغول باز ک

ن کرده دیدم و کلمه ناپلئون در وسط آن نوشته شده بود  : خوابیده ، شیر غران ، شیر کمیر

 » عقاب با بال های گشوده «

 . به داوید نقاش دستور دادم یک آرم تهیه کند -

 دند و ناپلئون کاغذ ی را که عقاب با بال های گشوده روی آن دیده یم شدشیر ها با یر اعتنایی روی کف اتاق افتا

 : جلوم گرفت

 تصمیم گرفته ام عقاب آرم من باشد . آیا یم پسندی ؟ -
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 اتاق آن قدر گرم بود که به زحمت یم توانستم نفس بکشم . عقاب در نظرم جان گرفت ، بزرگ و بزرگ ترشد و در

 . . پروازش موجودیت همه را تهدید یم کرد فضا به پرواز در آمد 

اتور فرانسه -  . آرم من ، آرم امی 

 آیا این کلمات را در خواب یم شنیدم ؟ حرکتر کردم و ورقه نقایسر شده کاغذ را در دست خود یافتم . فهمیدم که

 . گاه یم کردناپلئون آن را به من داده است ! ناپلئون باز در پشت شم ایستاده به آن مدرک شخ رنگ ن

ده بود که چانه چهارگوش او کامال نمایان بود . قطرات عرق را  بدون حرکت ایستاده و لب هایش چنان به هم فشر

 روی پیشانیم حس کردم . او به من نگاه نیم کرد . به جلو خم شد و قلم را برداشت فقط یک کلمه روی آن مدرک

ن قرار داشت تکان داد . دسته زنگ نوشت . شن روی آن ریخت و با شدت زنگ های طالیی   را که روی میر
 

 رنگ

 . شکل عقایر با بال های گشوده بود

 منیسر با عجله وارد شد . ناپلئون مدرک را با دقت تا کرد و گفت» مهر و موم  «

 . منیسر با عجله مهر و موم و یک شمعدان آورد و مشغول الک و مهر کردن شد . ناپلئون با دقت او را نگاه یم کرد

 : پس از تمام شدن الک و مهر گفت

 فورا به قلعه ونیسن بروید و این پاکت را به فرمانده قلعه بدهید . شما شخصا مسئول هستید که پاکت را به فرمانده -

 . پادگان برسانید

 . منیسر در حایل که با پشت به طرف در خروجر یم رفت سه مرتبه در مقابل او خم گردید و از اتاق خارج شد

 : دای لرزان خود را شنیدم که یم گفتص

 . میل دارم بدانم چه تصمییم گرفتید -

ن خم شد و گل برگ ها ی اطلیس کالهم را که پرپر کرده بودم جمع کرد و گفت  : ناپلئون در مقابل من روی زمیر

 . مادام کاله خود را خراب کردید -

ن هاو سپس مشتر گل و برگ پاره و پرپر را در دستم ریخت . برخا  ستم . ورقه نقایسر عقاب را روی یگ از میر

 . گذاردم و گل برگ ها را در بخاری ریختم

 . ناراحت نباشید . این کاله به صورت شما نیم آمد -

 . ناپلئون در راهرو های ساکت و خایل همراهم آمد . به دیوار ها نگاه کردم . زنبور ها در مغزم پرواز یم کردند

ن خواهد شد . هرچند قدم یک نگهبان با ش و صدایزنبور ، زنبور ، تمام   دیوار ها مبل ها اثاثیه تویلری با زنبور تزییر

 . . . .زیاد به ما سالم نظایم یم داد

 . ناپلئون تا نزدیک درشکه مرا مشایعت کرد



 درشکه مادر شما است . او اکنون منتظر بازگشت من است . به او چه بگویم ؟ -

 . یل این مرتبه نبوسیدروی دست من خم شد و -

ین بنمایید .از لطف و مرحمت شما که به دیدنم - احت کامل و خواب شیر  برای مادرم از طرف من آرزوی اسیر

 . آمدید تشکر یم کنم مادام

یا را روی صندیل کنار پنجره همان جایی که موقع رفتنم به قرص تویلری نشسته بود ن  به خانه برگشتم و مادام لتیر

شدیدم . هوا   روشن شده بود . گنجشک ها با شعف و شادی در باغ جیک جیک یم کردند . ژان باتیست در دفیر

ن بود . شقیقه ام به شدت یم کوبید و گوشم صدا یم کرد . گفتم  : مشغول نوشیر
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 پرگویی کرد -
ن  . معذرت یم خواهم اگر زیاد معطل شدم او نیم گذاشت زود مراجعت کنم درباره همه چیر

یا سوال کردماد ن  : ام لتیر

 آیا پیغایم به قلعه وینسن فرستاد ؟ -

ین نموده است - احت کامل و خواب شیر  . بله فرستاد ویل نگفت چه تصمییم گرفته و برای شما آرزوی اسیر

 . متشکرم دخیر جان -

یا برخاست تا در خروجر او را مشایعت کردم . در آستانه در گفت ن  : مادام لتیر

 . خ دهد ، خواه دوک را اعدام کنند و یا او را رها سازند از شما تشکر یم کنمهر حادثه ای ر  -

ون آورد . سغ ن بازوان خود گرفت و به اتاق خواب خود برد . لباس های رو و زیرم را بیر  ژان باتیست مرا در بیر

 د کنم . فقط یک پتو دورکرد لباس خوابم را به تنم بپوشاند ویل آن قدر خسته بودم که قادر نبودم بازویم را بلن

 : خودم پیچیدم و آهسته گفتم

اتور فرانسه تاج گذاری کند ؟ -  یم داین که ناپلئون یم خواهد به نام امی 

 این شایعه را شنیده ام ویل معتقدم که دشمنان او این شایعه را منتشر کرده اند . از کجا شنیدید ؟ -

 . ناپلئون شخصا به من گفت -

ه   به من نگاه کرد . با خشونت مرا رها نمود و به اتاق رختکن رفت . مدت زیادی صدای قدم زدن اوژان باتیست خیر

 را در اتاق یم شنیدم . نتوانستم بخوابم . باالخره او را نزدیک خود حس کردم ، صورتم را در سینه او فرو بردم . تا

ن بودم   . صفحه بزرگ و سفید کاغذ با زنبور هاینزدیک ظهر خوابیدم . ویل هنگام خواب بسیار ناراحت و غمگیر

ن را در خواب دیدم  . قرمز رنگ خونیر



 ماری صبحانه و آخرین چاپ روزنامه مونیتور را برایم آورد . در صفحه اول نوشته بود» ساعت پنج صبح امروز دوک 

باران شد .« ن در قلعه وینسن تیر  انهیر

یا پاریس را ترک گفت و نزد  ن ن به ایتالیا رفت چند ساعت بعد مادام لتیر  . پش تبعید شده اش لوسییر

 فصل هفدهم

 4181پاریس ، بیستم ماه مه 

******************** 

 : فرناند با صدای بلند گفت

ت پرنسس ژویل -  . واالحرصن

 : با این گفتار فرناند خواهرم ژویل وارد اتاق شد و گفت

 . مادام مارشال امیدوارم به خویر خوابیده باشید -

ن ها  یی دور دهان او دیده یم شد . گریه یم کرد ؟ یم خندید ؟چیر

ین تعظیم و ژستر که مانتول معطر به من آموخته بود جواب دادم  : با بهیر

ت صمیمانه تشکر یم کنم -  . بسیار خوب . از الطاف و مراحم واالحرصن
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ت پرنسس فرانسه گفت  : خواهرم ژویل واالحرصن

 . در باغ بنشینیم زود آمده ام بهیر است کیم -

ن و مراقبت های دائیم من بوته های گل شخ هنوز به گل  باغ ما کوچک است و با وجود دستورات مفید ژوزفیر

 ننشسته اند . در اینجا درختر که برای من مفهوم درخت بلویط را که درخانه حومه پاریس داشتیم ندارد ویل وقتر 

ن سالگرد تولد اوسکار کاشته است گل کنند منظره زیبایاس ها و دو درخت سیتر که ژان باتیست به من  اسبت اولیر

 . تری برای من وجود ندارد

ی ن و گرد گیر ن باغ بنشیند آن را با دقت با دستمال خود تمیر  ژویل قبل از اینکه با لباس ساتن آیر سیر خود روی میر

مرغ که با دقت به کاله خود سنجاق کرده باشکوه و ج  الل در اثر نسیم موج یم زد . ماریکرد . پر های آیر شیر

 : برایمان لیموناد آورد و با تنقید به ژویل نگرسیت و گفت

ت پرنسس ژویل باید کیم بیشیر شخاب به صورت خود بمالید -  . والحرصن

 : ژویل جواب داد



 . حال مادام مارشال بهیر است و زیبا به نظر یم رسد -

 : ه دادژویل ش خود را حرکت داد و به صحبت ادام

ل تازه بسیار نگرانم . ماری ما به قرص - ن  ساده تر و راحتر دارند . درباره این تغییر مین
 

 همشان مارشال ها زندگ

 . لوکزامبورگ نقل مکان خواهیم کرد

 : مای با تمسخر به ژویل نگاه کرد و گفت

 ... . آن ویالی قشنگ کوچه روشه دیگر درخور شان و مقام شاهزاده خانم ژویل نیست -

 : ژویل جواب داد

 خیر ماری اشتباه یم کتن من از قرص ها متنفرم . چون همیشه ولیعهد های تاج و تخت دار فرانسه در این قرص ها -

 . زیسته اند . من هم ناچار باید به آنجا نقل مکان کنم

 . بتر به او نداشتژویل همش ولیعهد فرانسه واقعا بیچاره و بدبخت به نظر یم رسید ویل ماری عالقه و مح

 : ماری در حایل که زیر لب غرغر یم کرد و دست هایش را به کمر زده بود گفت

 مرحوم کالری هرگز موافقت نیم کرد . پدر مرحوم شما یک جمهوری خواه معتقد بود و هرگز با این اوضاع -

 . موافقت نداشت

 : ژویل که بسیار ملول و غضبناک بود جواب داد

 . خته نیستکاری از من سا -

 : من به ماری گفتم که ما را تنها بگذارد . به محض این که دور شد به ِژویل گفتم

 .به این پیر اژدها محل نگذار -

 : ویل ژویل تقریبا با ناله گفت

ل را دوست ندارم . این جشن ها و پذیرایی ها دیوانه ام کرده - ن  راستر کاری از من ساخته نیست و این تغییر مین

 یروز در مراسم پذیرایی مارشال های فرانسه مجبور بودم سه ساعت تمام روی پا بایستم . امروز در انوالیداست . د

.... 

 . بعد از این نیم ایستیم ، خواهیم نشست لیمونادت را بنوش -
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یکات صمیمانه اشخاص مختلف تقریبا  ین و گزنده بود از تیر  . اشباع شده ایم این لیموناد هم مثل سایر لیمونادها شیر

 ژان باتیست من به درجه مارشایل فرانسه ارتقا یافته . این آرزوی هر شبازی است که به درجه مارشایل برسد . خواه



 . شباز ساده و خواه ژنرال باشد و اکنون آرزوی همش من برآورده شده ویل نه به طریفر که ما تصور یم کردیم

ن رهیر سلطنت طلبان توقیف شد . پس ا  کیم پس از مالقات شبانه ام در تویلری» ژرژ کادودال « ز اعدام دوک انهیر

 ، عموم مردم انتظار توقیف کادودال را داشتند و از شنوشت او آگاه بودند . وقتر ژنرال مورو» ژنرال پیشگرو « و چند 

 ان شدم و هر لحظه در انتظارافش دیگر به نام همکاری با کادورال توقیف شدند من درباره ژان باتیست بسیار نگر 

 . پلیس بودم . مانند سابق مجددا شوهرم به تویلری برای مالقات کنسول اول احضار گردید

 ملت فرانسه مرا انتخاب کرده است . آیا شما با جمهوری مخالفت خواهید کرد ؟ -

 : ژان باتیست در کمال آرامش جواب داد

ن عمیل را هم نیم کنمهرگز با جمهوری مخالفت نکرده و تصور چن -  . یر

 : ناپلئون اظهار داشت

 . ما شما را به درجه مارشال فرانسه مفتخر یم کنیم -

ن و غیر عادی بود و سوال کرد  : این حرف برای ژان باتیست بسیار سنگیر

 ما ؟ -

اتور فرانسه -  . بله ما . ناپلئون اول امی 

ت  شوهرم باعث مشت ناپلئون بود و به صدای بلند یم ژان باتیست از تعجب مات و مبهوت گردید . بهت و حیر

 . خندید و دست هایش را به زانوهایش یم کوبید و با خوشحایل در اتاق یم رقصید

 ژنرال مورو خائن شناخته شد ویل محکوم به اعدام نگردید و فقط تبعید و از فرانسه خارج شد و با لباس ژنرایل

ن که طبق عادت و رسوم تمام افشان که نام و تاری    خ فتوحاتش روی آنارتش فرانسه به آمریکا رفت . شمشیر ا  و نیر

 . حک شده بود همراه او به آمریکا رفت

ن با شعت پشت ش هم اتفاق افتاد و پریروز کنسول اول برای شکار به سن کلود رفت و در آنجا از  سپس همه چیر

اتوری فرانسه انتخاب کرد  ه است مطلع و شگفت زده شد . دیروز به هجده نفر ازتصمیم مجلس سنا که او را به امی 

ین ژنرال های ارتش عصای مارشایل داد  . بهیر

اتور فرانسه به ژان باتیست رسید که به خیاط خود دستور تهیه لباس  یک هفته قبل دستور کامال محرمانه از امی 

 فرستاده شده بود . پس از توزی    ع عصای مارشایل بدهد . جزئیات و فرم این لباس از قرص تویلری برای ژان باتیست

ت « نامیدند .   مارشایل هر هجده مارشال نطفر کوتاه ایراد کرده و ناپلئون را» اعلیحرصن

 هنگام نطق مورا و ماسنا ، چشمان ناپلئون تقریبا نیمه بسته بود و هرکس یم توانست به خویر تشخیص دهد که این

وع به صحبت کرد و از افتخاری که چند روز اخیر برای او بسیار خسته کننده  بوده است . به هر حال ژان باتیست شر

 نصیب او شده تشکر کرد . صورت ناپلئون شکفته شد ، نگاه مشتاقانه و خنده ای به لب داشت ، آری همان لبخند



 با این عمل التماس کننده و مجبور کننده در لب های او دیده یم شد . به طرف ژان باتیست رفت دست او را گرفت و 

دار ایستاده و اتور بلکه رفیق خود بنامد . ژان باتیست خیر  شوهرم را تشویق و مجبور کرد که او را نه تنها امی 

ین حرکتر نیم کرد  . کوچکیر
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 من این مراسم راز پویسر که برای همشان هجده مارشال برپا کرده بودند یم نگریستم . اگرچه کامال واضح و

 اوسکار مرا دعوت نکرده اند ویل من او را همراه برده بودم و دست او را در دست داشتم . رئیس روشن بود که

یفات گفت  : تشر

ت را قطع کند چه خواهد شد ؟ -  مادام مارشال فرض کنید طفل گریه نماید و نطق اعلیحرصن

 وقتر تماشاج  به علت این کهویل من فکر کردم که اوسکار باید ببیند که پدرش به درجه مارشایل ارتقا یافته . 

اتور « اوسکار هم پرچم کوچگ که برایش خریده   ناپلئون دست شوهرم را گرفته بود فریاد یم کردند» زنده باد امی 

 . بودم با شوق و التهاب حرکت یم داد

اتور بایدژویل در پرده دیگری بود . در مجاورت پرده ما پرده ای برای خانواده سلطنتر وجود داشت . چون یک   امی 

ن ، شاهزاده و همشان آنها را شاهزاده خانم  دارای فامیل برجسته باشد . ناپلئون ، برادرانش را البته غیر از لوسییر

 . لقب داد . تا وقتر ناپلئون دارای پشی شود ژورف برادر بزرگ او به ولیعهدی تاج و تخت فرانسه برگزیده شد

 مادر بنامد زیرا مادرش هرگز ملکه نبوده و بلکه همش یک وکیل ناشناسناپلئون نیم توانست مادرش را ملکه 

یا معمایی برای ناپلئون شده بود . ناپلئون و برادر و خواهرانش ،
ن  کرس بوده است . با این ترتیب لقب مادام لتیر

 تالیا و نزد پش تبعیدمادرشان را به نام مادام مادر یم نامیدند . لذا ناپلئون تصمیم گرفت مادرش را که هنوز در ای

ن از  ت لویی » پاپهن « نیر
 نماید . هورتنس همش واالحرصن

ن
ن نام به ملت فرانسه معرق  یم کرد به همیر

 
 شده اش زندگ

 گرفت
 

 . طرف ناپلئون لقب شاهزادگ

ن هم قرار شد شاهزاده نامیده شود  . اوژن دو بوهارنه پش ژوزفیر

ن لبایس که شتاش آن با زنبور عسلبا وجودی که خواهران ناپلئون در ظرف بیست   و چهارساعت دستور دوخیر

ن که قبل از د نکرده است . کارولیر ن  آنان را گوشر
 

 گلدوزی شده باشد را داده اند ویل روزنامه مونیتور لقب شاهزادگ

 ه بودسقوط حکومت دیرکتورها با ژنرال مورات ازدواج کرده هنگام مراسم اعطای عصای مارشایل در کنار من ایستاد

اتور مردم باید مارشال های فرانسه .  او هم مثل من مادام مارشال است . در روزنامه مونیتور خواندیم که طبق امر امی 

ن با قیافه جدی و رسیم از من سوال کرد آیا شوهرم را در  را» مون سینور  Monseineur« خطاب کنند . کارولیر



 استر نتوانستم این سوال احمقانه را به راه و رسیم که مخصوصاجتماعات مون سنیور صدا خواهم کرد یا خیر . ر 

 : خودم است بدون جواب بگذارم . گفتم

 . شوهرم در اتاق خواب مون سنیور ویل در اجتماعات همان ژان باتیست است -

اتوری درقرص تویلری نهار ضف کردند . دیوا  ر ها ،پس از مراسم هر هیجده مارشال و همشان آنها با فامیل امی 

 فرش ها ، پرده ها ، با زنبور های گل دوزی شده طالیی موج یم زد . باید صد ها زن خیاط شب و روز کار کرده باشند

ی را به خاطرم یم آورند ن  تا این تزیینات به موقع حاضن شده باشند . اول قادر نبودم فکر کنم که این زنبورها چه چیر

 نوشیدم زنبور ها در نظرم به حرکت در آمده و همه وارونه شدند . و رویویل پس از آنکه به مقدار زیاد شامپاین 

 بوربون هستند که
 

 شخود ایستادند . آنگاه متوجه شدم که این زنبور ها همان گل های زنبق و عالمت خانوادگ

 . وارونه شده اند

 خیر ؟ ویل او دور از من نشسته بودیم خواستم از ناپلئون سوال کنم آیا تصور من درباره این زنبور ها صحیح است یا 

ن را .  گاه گاه خنده بلند و صدا دار ناپلئون شنیده یم شد و یک مرتبه در سکوت کامل حضار خواهر کوچکش کارولیر

 : مادام مارشال صدا کرد . بدون تفکر درحایل که با ژویل روی نیمکت باغ نشسته بودیم گفتم

 

 

1 7 9 

 د ؟چه موقع این بساط تمام یم شو  -

 : ژویل درحایل که دستمالش را جلو دماغش گرفته بود آهسته گفت

وع شده است -  . تازه شر

 : با نگراین پرسیدم

 حالت خوب نیست ؟ -

ن او شویم -  .... دیگر نیم توانم خوب بخوابم . فرض کن ناپلئون صاحب پشی نشود و ژوزف و من جانشیر

 : لقه کرد و به صحبت ادامه دادشاپای او یم لرزید ، دست هایش را در گردنم ح

 دزیره تو فقط تنها کیس هستر که مرا خوب یم شنایس .... من هنوز همان دخیر تاجر ابریشم ماریس هستم . من -

 .... برای این کار ساخته نشده ام ... قادر نیستم

 : دست های او را از دور گردنم باز کردم و گفتم

 . به همه نشان بده که واقعا گ هستر به تمام پاریس به فرانسه نشان بده باید مقاومت و پایداری کتن . ژویل -

 : لب های ژویل یم لرزید



 من راستر که هستم ...؟ -

 : مشتاقانه جواب دادم

منده نباش -  .دخیر تاجر ابریشم ، فرانسوا کالری . فراموش نکن . شت را باال نگه دار . شر

 هنمایی کردم . پر شیر مرغ که به کالهش بود مچاله گردیده و دماغش از شدتژویل برخاست او را به اتاق خوابم را

 گریه شخ شده بود . ساکت نشست و خود را در اختیار من گذارد . پر کاله و موهایش را مرتب کردم و به صورتش

 . پودر و شخاب مالیدم . ناگهان به صدای بلند خندیدم و باالخره توانستم بگویم

 همیشه لطیف و شکننده هستند و البته شاهزادهژویل تعجب  -
ن
اق  نکن که چرا خسته هستر . زنان خانواده های اشر

 . خانم ژویل از خانواده بناپارت طبعا لطیف تر و ضعیف تر از همشهری برنادوت است

ی - ن یم گیر  یم کتن که ناپلئون را دست کم و ناچیر
 

 . دزیره تو اشتباه بزرگ

ن بودم که به حقیقت او واقف شده و شخصیت برجسته او راتو فراموش کرده ای ک - ن شخص روی زمیر  ه من اولیر

 . دریافتم . زودتر عجله کن باید به کلیسا برویم تا مراسم مجلس سنا را ببینیم

 پلیس ها برای درشکه ژویل که به قرص لوکزامبورگ یم رفت راه باز یم کردند . ناپلئون در اینجا با شکوه و جالل

ا یفات یک هنگ پیاده نظام حرکت یم کرد . انجمن دوازده نفریامی   تور فرانسه نامیده شد . در راس گروه تشر

 شهر پشت ش شبازان به حال پیاده و عرق ریزان در حرکت بودند . پیاده روی در خیابان های پاریس برای آقایان

 د . پس از آن دونفر وزیر که تماشاچیان باشکم گنده که به صورت بندی رژه وار راه یم رفتند چندان مطبوع نبو 

مرد رئیس مجلس سنا روی اسب در حرکت یک یم گفتند عبور نمودند ، دنبال آن فونتان پیر  غرش خنده به آنها تیر

 .بود . رئیس مجلس سنا را روی اسب کهری که از بره آرام تر بود بسته بودند

 یل با وجود این به نظر یم رسید که ممکن است رئیسیک نفر مهیر دهنه اسب را در دست داشت و یم کشید و

 مجلس سنا هرلحظه از اسب شنگون شود . در دست چپش لوله ای از کاغذ پوستر داشت و با دست راست با یاس و

 ترس قاش زین را چسبیده بود . پشت ش او بقیه سناتورها به ترتیب ارشدیت در حرکت بودند ، در تعقیب آنها

 مارش سواره نظام را به صدای بسیار بلند یم نواخت پیش یم رفت . صدای مارش نمایندگاندسته موزیک که 
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ن عصباین یم کرد و در آخر همه ارشد ترین افشان پادگان پاریس و چهار افش سوار  مجلس سنا را بیش از هرچیر

 . حرکت یم کردند

یفات در مقابل قرص لوکزامبورگ متوقف گردید   . یک شیپورج  به جلو آمد و در تمام جهات شیپوراین گروه تشر



 زد . فونتاین رئیس مجلس سنا خود را راست کرد ، لوله کاغذ پوست آهو را باز نمود و اعالم داشت که مجلس سنا

اتور فرانسه انتخاب نماید . جمعیت در سکوت و  تصمیم گرفته است کنسول اول ژنرال بناپارت را به عنوان امی 

اتور « شوز  آنگاه موزیک مرد گوش کرد و سپس چند نفر فریاد کردند» زنده باد امی   آرامش به صدای لرزان پیر

یفات به حرکت خود ادامه داد . فونتان اعالمیه خود را در جلو قرص قانون گذاری در  ن « را نواخت . گروه تشر  » مارسیر

 . مقابل قرص واندم ، کاروزل و شهرداری مجددا قرائت کرد

 من و ژویل به درشکه ج  گفتیم که هرچه زودتر به طرف» انوالید « ند اگر به موقع آنجا نیم رسیدیم بسیار حرکت کن

اتوری و همشان مارشال ها اتریس و خانم های فامیل امی   بد و ناشایست بود . ما را در ششا به محیل که برای امی 

 خود رسیدیم . ژویل با عجله در صندیل خود در سمت پیش بیتن شده بود هدایت نمودند و کامال به موقع به محل

ن خزید . من در ردیف دوم جای داشتم و برای آنکه پر شیر مرغ موهای ژویل و زلف های مجعد و  چپ ژوزفیر

ن را که با شانه روی شش بسته و با مروارید زینت شده بود ببینم ناچار بودم گردن بکشم . در زیر  بچگانه ژوزفیر

 از اونیفورم موج یم زد . هفتصد افش بازنشسته با لباس ژولیده و نشان های متعدد رنگ و رو رفته در پای ما دریایی 

 ردیف جلو قرار داشتند . پشت ش آنها دویست نفر دانشجوی پیل تکنیک مانند مجسمه یر روح ، سخت و محکم

ی جز لباس سورمهایستاده بودند . در جلو ترین ردیف ، هیجده صندیل مطال گذاشته بودند .  ن  در میان صندیل ها چیر

ن پیل تکنیک آن قدر  ای و یراق های طالیی دیده نیم شد . اینها مارشال ها بودند . افشان باز نشسته و محصلیر

 مودب بودند که به زحمت نفس یم کشیدند . ژان باتیست را که با حرارت تمام با مارشال ماسنا صحبت یم کرد

ن فورادیدم . مارشال ژونو به   ردیف خانم ها نگاه یم کرد . دیدم که دستش را به طرف زنش حرکت یم داد . ژوزفیر

 . باد بزنش را باز کرد و جلو صورتش گرفت تا به ژونو بفهماند که رفتار او ناشایست است

ن موقع صدای شیپور » زنده   و فریادمارشال ها ساکت شدند . کاردینال وارد محراب شد و در سکوت دعا کرد در همیر

اتور« از خارج شنیده شد . کاردینال از محراب برخاست و آهسته به طرف در رفت . دنبال او ده نفر از   باد امی 

اتور فرانسه را نزد خود پذیرفت  . بزرگان کلیسا حرکت کردند . کاردینال در آنجا امی 

 ین لباس ها را دربر داشتند . کت قرمز ،ژوزف و لویی و سایر وزرا همراه ناپلئون بودند . هر دو شاهزاده عجیب تر 

پیشگان تئاتر فرانسه که یم خواهند در رل  شلوار سواری و جوراب ابریشیم سفید پوشیده بودند و مانند هین

 پیشخدمت ها ظاهر شوند جلوه یم نمودند . گروه هیات کشیشان و بزرگان دیتن که به محراب رسیده و صف آرایی 

 های مختلف مانند قوس قزح جلوه یم کردند . ناپلئون و کاردینال در راس همه قرار کرده با لباس هایی به رنگ

ن  ه خود در جلو آن همه لباس رنگارنگ و درخشنده مانند سایه ای روی زمیر ن تیر  گرفته بودند . ناپلئون با لباس سیر

ن با خشم و غضب فراوان به پرنسس هورتنس که  در کنارش نشسته بود روشن کامال مشخص و نمایان بود . کارولیر

 : گفت



 بدون نشان و عالمت پوشیده -
 

 . برادرم دیوانه است . لباس شهنگ

ن زده و گفت ن بازویش به پهلوی کارولیر  : هورتنس با نوک تیر

 . هیس . هیس -

 

 

1 8 1 

 تخت ناپلئون از سه پله تخت طالیی که در سمت چپ محراب قرار داشت باال رفت . تصور یم کنم آن صندیل بزرگ

 که در لباس صحرایی 
 

 بود زیرا تاکنون من تخت ندیده ام . در آنجا نشست . آنجا صورت کوچک و مغموم شهنگ

 بود دیده یم شد . برای آنکه عالمت روی پشتر بلند آن صندیل طالیی را ببینم چشمانم را کامال باز کردم . یک حرف

 زرگب N . که اطراف آن با برگ زیتون احاطه شده بود دیدم

 تا وقتر صدای خش خش لباس های ابریشیم خانم ها را نشنیدم نفهمیدم که باید به زانو در آیم زیرا کاردینال

ن آهسته به پولت یم وع به خواندن دعا و نماز کرده بود . ناپلئون برخاست و در پله از تخت به زیر آمد . کارولیر  شر

اف نماید ویل برادرم قبول نکرده است   دایی فش به او گفته است که اول به« هورتنس مجددا  » گناهان خود اعیر

 گفت

 :گفت

 ... هیس ...ساکت -

ن وانمود یم کرد که حقیقتا دعا یم کند ن دست هایش پنهان کرده و چنیر ن صورتش را در بیر  . ژوزفیر

ی و به شغل دوره گردی پرداخته ن  دایی فش همان کشیش ژولیده که در زمان انقالب از کلیسا کناره گیر  و از اتییر

 درخواست شغل یم کرد پس از ورود شبازان فرانسه به ایتالیا و تحمیل قرارداد صلح به وسیله ناپلئون به دربار

 . واتیکان مجددا به شغل اولیه خود بازگشت و اکنون کاله کاردینایل را روی ش خود یم بیند

 نگه داشته است . در مقابل ناپلئون مارشال ها بهاکنون دایی فش که دستیار کاردینال است جام طالیی را در دست 

ان ، منشیان  زانو در آمده بودند ، در مقابل او افشان بازنشسته که در موقع احتیاج برزگران ، کارگران ، ماهیگیر

 بانک ها ، کفاشان و شبازان را برای دفاع از مرزهای جمهوری هدایت نموده اند به زانو بودند . در مقابل او

اتریس فرانسه در کنارش تمام فامیلدان ن امی  ن اولیر  شجویان جوان پیل تکنیک زانو زده اند . در مقابل او ژوزفیر

 بناپارت به زانو در آمده اند . در مقابل او بزرگان کلیسا به زانو بودند . درحایل که ناپلئون روی پله اول تخت ایستاده

 . و در حال انتظار ش خود را خم کرده بود

ن آهسته گفتکارو   : لیر



پیشگان فرا گرفته - این را از هین  . درس سخین

 : پولت خندید و جواب داد

پیشه فرانسه مادموازل ژرژ آموخته -  . نه ! از هین

 : هورتنس بازگفت

 ... هیس .... ساکت -

 را برایناپلئون پس از ختم آخرین جمله سخنش از پله اول تخت به زیر آمد . در محراب ایستاده و دست راستش 

 سوگند بلند کرد و اکنون سوگند یاد یم کند که با تمام قوایی که در اختیار دارد اصول آزادی و مساوات را که حقوق

 : ما به روی آن متگ است حفظ نماید . او دست راست خود را بلند کرد و گفت

 . سوگند بخورید -

 نامه را خواند . صدای آواز در زیر گنبد بزرگ کلیسادست همه و دست من باال رفت . آهنگ آواز خوانان کلیسا قسم 

 منعکس و در فضا محو گردید . ناپلئون آهسته به طرف تخت رفت ، نشست و به جمعیت نگریست . ارگ کلیسا

ن کرد وع به نواخیر  . باصدای بلند شر
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ه رنگ اوناپلئون به همرایه هیجده مارشال که شاپا غرق در یراق طالیی بودند کلیسا را  ن تیر  ترک گفت . لباس سیر

اتوری به  در مقابل این همه شکوه و جالل چشم یم زد . در مقابل کلیسا سوار اسب سفید خود شد و در جلو گارد امی 

ن طفلش را جلوی او روی دست بلند و  با چشمان جنون آمیر
 قرص تویلری رفت . جمعیت به او تهنیت یم گفت . زین

ک کند  . گفت او را تیر

ن راه گفتمژا  : ن باتیست در درشکه مان منتظرم بود بیر

 که یر حرکت روی -
ن را به طور وضوح ببینید . صورت او وقتر  شما در ردیف جلو نشسته بودید و توانستید همه چیر

 تخت نشسته بود چه حالتر داشت ؟

 . لبش لبخند یم زد ویل چشمش مانند شیشه یر روح بود -

ه شد . سوال کردمژان باتیست پس از این حرف س  : اکت گردید و تا مدیر به نقطه دوردستر در افق خیر

 ژان باتیست به چه یم اندییسر ؟ -

 به یقه مالشالیم فکر یم کنم قدرت تحمل این یقه بلند را ندارم ، به عالوه این لباس بسیار تنگ است و ناراحتم یم -

 . کند



 ت سورمه ای سیر و جلیقه ابریشیم سفید ملیله دوزی شدهشوهرم در لباس مارشایل بسیار شیک و رعنا بود . ک

 پوشیده بود کاله مخمل آیر او با ساتن سفید و ملیله آرایش گردیده و در جلو کاله او برگ زیتون طالیی دیده یم

 . شد

 نامزد سابق شما یم داند چگونه راحت باشد . ما در ملیله و برگ زیتون پیچیده و خودش با لباس صحرایی  -

 در این مراسم حاضن شدهش 
 

 . هنگ

 لحن صحبت ژان باتیست تلخ و گزنده بود . وقتر در جلو خانه از درشکه پیاده شدیم گرویه از جوانان ژولیده با

 لباس مندرس در مقابل ما ظاهر شدند و فریاد زدند» زنده باد برنادوت ....زنده باد برنادوت «! ژان باتیست لحظه ای 

ات « اتور زنده باد امی   تردید کرد و سپس جواب داد» ور ...زنده باد امی 

 : وقتر در اتاق نهارخوری تنها شدیم شوهرم گفت

-  
 

اتور محرمانه به رئیس پلیس دستور داده است که نه تنها زندگ  که امی 
 راستر قابل توجه است . باید بداین

د  . خصویص بلکه مکاتبات خصویص مارشال ها را زیر نظر بگیر

 : حظه ای سکوت با تفکر گفتمپس از ل

ن تاج گذاری خواهد کرد -  . ژویل گفته است که در پاییر

 : ژان باتیست خندید

دام مراسم تاج -  به وسیله گ ؟ شاید طرج تهیه کرده است که دایی فش به همرایه موزیک ارگ در کلیسای نیر

ن کاتولیک که دربار پاپ را به رسمیت یم   / . شناسند به وسیله پاپ تاجگذاری میشوندگذاری را اجرا کند (سالطیر

 ) نویسنده

 . خیر پاپ تاج سلطنتر را به ش او خواهد گذاشت -

ون ریخت اب از گیالس بیر ن کوبید که شر  . ژان باتیست با شدت چنان روی میر

 .... اما این -

 : ش خود را حرکت داد
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ممکن است . او برای زیارت پاپ به رم نخ -  . واهد رفت تا در آنجا تاج گذاری شوددزیره غیر

 . البته خیر . ناپلئون پاپ را برای تاجگذاری به پاریس خواهد آورد -

ح داد که پاپ از وایتکان به یک  اول نفهمیدم چرا ژان باتیست این عقیده مرا غیر ممکن یم داند ویل او برایم شر



 : فتکشور خارجر برای اجرای مراسم تاج گذاری نخواهد رفت و گ

ن حادثه ای رخ داده باشد -  . از تاری    خ یر اطالع هستم ویل گمان نیم کنم که تاکنون چنیر

 . درحایل که از خشم و غضب دیوانه بودم به امید اینکه لکه های سفره بهیر پاک شود روی آن نمک ریختم

 . ژان باتیست ،ژوزف یم گوید ناپلئون پاپ را مجبور خواهد کرد تا به پاریس بیاید -

ن عمیل از یک گروهبان انقالیر بسیار بعید -  خدا یم داند . من فرزند معتقدی به کلیسا ی رم نیستم ویل انتظار چنیر

ن واتیکان و م را با مسافرت در این راه های خراب بیر مرد محیر  است . ویل فکر نیم کنم که ناپلئون ، پاپ آن پیر

 . پاریس زحمت دهد

کتباید به هر ترتیتر است یک تا  - یفات شر  ج قدییم جواهر و جامه سلطنتر تهیه نمایند و ما همه باید در این تشر

 کنیم . ژوزف و لویی یم خواهند این مراسم به سبک اسپانیا اجرا شود . من لویی پاپهن را نیم توانم در این لباس

 . ببینم

ه شد و سپس گفت  : ژان باتیست به نقطه نامعلویم خیر

 ل مستقل اداری خواهم کرد . ترجیح یم دهم این شغل دور از پاریس باشد . ترجیح یماز او در خواست یک شغ -

 دهم فرماندیه مستقل یک ایالت به من واگذارشود . البته نه فقط فرماندیه نظایم یم فهمید ؟ من یک روش جدید

 . ثروتمند سازماخذ مالیات به وجود آورده ا م و معتقدم که قدرت دارم حیطه فرماندیه خود را متمول و 

 : با نا امیدی و مخالفت گفتم

 . آن وقت مجبور خوایه بود از پاریس دور شوی -

 به هر ترتیتر است باید از پاریس دور شوم . بناپارت باعث و موجد قرارداد های جدید صلح خواهد بود . البته نه -

 .... ود خواهیم پیمود تاصلح پایدار و مداوم و ما مارشال ها شتا ش اروپا را با ارتش های خ

 : لحظه ای ساکت شد و سپس گفت

 . تا قرباین فتوحاتمان شویم .... -

 : ژان باتیست در ضمن صحبت یقه لباسش را باز یم کرد . او را نگاه کرده و گفتم

 . لباس مارشایل برای تو بسیار کوچک است -

  کوچک است و بنابراین گروهبان برنادوت بهراست یم گویی دخیر کوچولو ی من لباس مارشایل برای من خییل -

ابت را تمام کن باید بخوابیم  . زودی پاریس را ترک خواهد گفت . بخور شر

 فصل هیجدهم

 4181نوامیر  38پاریس ، 
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ن به پاریس آمد . ژان باتیست هم   با من مشاجرهپونتیف عمال برای اجرای مراسم تاج گذاری ناپلئون و ژوزفیر

 شدیدی کرد . زیرا نسبت به او حسادت یم ورزید ((نه به پاپ بلکه به ناپلئون ))امروز بعد از ظهر در قرص تویلری

اتریس را تمرین یم کردیم . شم هنوز درد یم کند و به عالوه از حسادت ژان باتیست بسیار  مراسم تاجگذاری امی 

ن  ن چندین کتاب و نقشه و طرح نگران هستم . نیم توانم بخوابم به همیر ن وسیع ژان باتیست بیر  علت در پشت میر

ل خارج شده و نیم دانم کجا رفته است ن ن دفیر خاطراتم هستم . ژان باتیست از مین  ... نشسته و مشغول نوشیر

ی جز تاج گذاری بحث و صحبت نکرده ن  دو روز دیگر تاج گذاری اجرا خواهد شد . ماه ها مردم پاریس درباره ی چیر

 اند . نالپئون گفته است که این تاجگذاری باید درخشان ترین حوادث زمانه باشد . پاپ را بر انگیخته و تحریک

 نموده اند تا به پاریس بیاید . تا دنیا مخصوصا خانواده بوربون متقاعد شوند که مراسم تاجگذاری بر طبق مراسم

دام اجرا گردیده است . بزرگان دربا طمذهتر در کلیسای نیر ن یکدیگر شر  ر ورسای که کاتولیک و معتقد هستند بیر

 بندی یم کردند که پاپ به پاریس خواهد آمد یا خیر و غالب آنها آمدن او را به پاریس مناسب نیم دانستند . پس

 چه شخض در ظرف چند روز با خدمه فراوان که شامل شش کاردینال ، دوازده کشیش و تعدادی بزرگان مذهتر و

 . یب شخض ، منشیان ، شبازان گارد سوییس و پیشخدمت ها وارد پاریس یم شود ؟ پاپ پل هفتمیک ارتش طب

ن مهماین مجلیل به افتخار پاپ در قرص تویلری به پا کرد ویل پاپ زود مهماین را ترک کرد زیرا رنجیده خاطر  ژوزفیر

ن تصور یم کرد که بالت پس از شام باعث خوشنودی پاپ خو   اهد شد و منظوری هم جز این نداشتشده بود . ژوزفیر

ن این موضوع را برای دایی فش که یک کاردینال تمام عیارشده است توضیح داد ویل دایی فش فقط شش را .  ژوزفیر

 . با خشم و غضب حرکت داد

ن بلو مشغول تمرین بوده اند . امروز بعد از ظ اتوری چندین هفته در تویلری و یا در فونیر  هر مااعضای خانواده امی 

اتریس تمرین شود ن طبق دستور به تویلری رفتیم . قرار بود مراسم تاجگذاری امی   . هیجده نفر همشان ژنرال ها نیر

 راهنمایی گردیدیم
ن  . وقتر من به همرایه لورا ژونو و مادام برثیه وارد قرص تویلری شدیم به سالن سفید ژوزفیر

 . مشغول مشاجره بودند غالب اعضای خانواده ناپلئون قبال حضور یافته و 

یفات آقای  جشن ها ی تاج گذاری باید به وسیله ژوزف هدایت گردد . ویل جزئیات جشن باید با تصمیم رئیس تشر

یفات تاجگذاری را و تشر و که دو هزار و چهارصد فرانک برای خدماتش خواهد گرفت باشد . به عالوه دسی   دسی 

ن هدایت خواهد کرد و معاون او همان مان ت و مراسمنیر  تول معطر و وحشتناک است که من دروس آداب معاشر

 درباری را نزد او آموختم . ما همشان مارشال ها همه دور هم در گوشه سالن جمع شده و سغ یم کردیم علت



و با ناامیدی فریاد کرد اتوری را بدانیم . دسی  ن اعضای خانواده امی   : مشاجره بیر

ت استویل این عمل تمایل و آرزوی ق -  . لتر اعلیحرصن

ا باکیوج  ، خواهر ناپلئون با فریاد بلندی جواب داد ن  : الیر

ن بیچاره از فرانسه هم اخراجم کند این کار را یم کنم -  . حتر اگر مرا هم مثل لوسییر

 : پولت با خشم و غضب گفت

م ؟ - اهن او را بگیر  خنده دار نیست ؟ دنباله پیر

 : وال موهای درهم و کم پشت او به عقب شانه شده بود ساکت نماید وگفتژوزف سغ یم کرد خواهرش را که معم

اتریس را خواهند گرفت - اهن امی  ت هستند دنبال پیر  . ویل ژویل و هورتنس که هر دو واالحرصن

ن آهسته گفت  : کارولیر
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اتور هستیم شاهزاد -  ه نیستیم ؟ ما شاید بهیر ازشاهزاده خانم ها ... ممکن است سوال کنم چرا ما که خواهران امی 

 ..... دخیر تاجر ابریشم و

ن ادامه داد  : حس کردم که صورتم از خشم و غضب شخ یم شود . کارولیر

 و هورتنس دخیر این ... نباشیم ؟ .... -

ع گفت و با ترصن ا بگوید . دسی  اتریس فرانسه را ناشن ت امی  ن یم خواست علیا حرصن  : کارولیر

 . خانم ها استدعا میکتم -

 : لورا ژونو همش مارشال ژونو آهسته به من گفت

اتور یم خواهد خواهرانش ، ژویل و هورتنس دنباله - اتریس و دنباله بلند آن است . امی  اهن امی   مشاجره درباره پیر

اتریس را حمل کنند اهن امی   . پیر

 از در پهلویی سالن وارد شد و بسیار عجیب به نظر یم رسید و چون هنوز 
ن اهن تاجگذاری حاضن نشده بود ژوزفیر  پیر

ن کشیده یم شد . پس از ورود او به رسم درباری  دو مالفه سفید به هم دوخته از روی شانه هایش آویزان و به زمیر

ن گفت ام نمودیم . ژوزفیر  : احیر

وع کنیم -  . حاال ... یم توانیم تمرین را شر

و با صدای بلندی گفت  : دسی 

اتریس صف ببندیدخواهشمندم برای اجرای مرا - ت امی   . سم تاجگذاری علیاحرصن



ا باکیوج  که از خشم و غضب یم لرزید گفت ن  : الیر

م - اهن او را نیم گیر  . اگر دست هایم را قطع کنید دنباله پیر

یفات به طرف ما آمد و مرموزانه گفت  : رئیس تشر

اتور دنبالهمتاسفانه هیجده نفر همشان مارشال ها هفده نفر خواهند بود زیرا ماد -  ام مورات به جای خواهر امی 

اتریس را خواهد کشید اهن امی   . پیر

ن به طور وضوح از آن طرف سالن فریاد کرد  : کارولیر

اهنش را بکشم -  . حتر در خواب هم نخواهد دید که من دنباله پیر

یفات که قدرت تفکرش را از دست داده بود گفت  : رئیس تشر

 نفر خانم چگونه دو به دو حرکت خواهند کرد . مانتول به فکر شما یم رسد که چگونه حاال نیم فهمم که این هفده -

ت حرکت خواهند کرد ؟  این هفده خانم در نه ردیف دنبال علیا حرصن

 : مانتول با ابروهای گره خورده در وسط سالن قدم یم زد گفت

 . هفده خانم ... دو به دو هیچ کس نیم تواند و نباید تنها باشد -

 : نفر پشت شما گفت یک

اتژیگ به شما کمک کنم ؟ -  ممکن است در حل این مسئله مشکل اسیر

ام نمودیم . ناپلئون گفت  : ما مجددا به عقب گرد کامل نموده و به رسم درباری خم شدیم و احیر

اتریس حرکت نمایند . سپس هما -  ن طوریپیشنهاد میکنم که فقط شانزده نفر همشان مارشال ها پشت ش امی 

ت و در آخر یگ از همشان مارشال ها روی یک بالش مخمیل یگ از  ن گردیده» شوریه « انگشیر علیا حرصن  که تعییر

ت را حمل خواهد نمود و این منظره بسیار شاعرانه جلوه خواهد کرد  . دستمال های ابریشیم علیا حرصن
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ام خم و تق یفات و مانتول هر دو به حال احیر یفات گفترئیس تشر  : ریبا دوال شدند . رئیس تشر

ت این معما را حل کرد -  . نبوغ اعلیحرصن

ه شد . نگاه او از مادام برثیه به طرف لورا ژونو و از لورا ژونو به طرف مادام  ناپلئون با دقت به همشان ژنرال ها خیر

 نگاه را از او برگرفتم . یم خواستم لوفبور حرکت کرد . من قبال یم دانستم که مرا انتخاب خواهد کرد با وجود این

 : یگ ازآن شاهزاده ها باشم نیم خواستم تنها و مشخص باشم نیم خواستم .... ناپلئون گفت

 .... و این خانیم که دستمال ابریشیم خواهد داشت -



وع به صحبت کرد  : سپس ساکت شد و مجددا به ما نگاه کرد و شر

 رخواست خواهیم کرد که این مسئولیت را بپذیرند . مادام برنادوت در لباسما از مادام ژان باتیست برنادوت د -

 آیر آسماین زیبا هستند . شاید ؟

ن دربر داشتم از خاطرم گذشت و بالفاصله گفتم ل مادام تالییر ن  : بالفاصله لباس آیر آسماین که در مین

 . آیر آسماین به من نیم آید -

اتور مجددا تکرار کرد  : امی 

 . این آیر آسم -

 بدون شک و تردید آن لباس من و آن منظره تاسف آور را به خاطر داشت . سپس روی خود را برگردانید و به طرف

 : خواهرش رفت . پولت مستقیما به او نگاه کرد . گفت

 .... قربان ما میل نداریم که -

 خانم خودتان را فراموش کرده اید . خودتان را گم کرده اید ؟ -

ن انداخت . هیچ کس اجازه ندارد قبل از ناپلئون صحبت کند . پولتصدای ناپلئون  به شالق در سالن طنیر  مانند ضن

 : دهانش را بست و ساکت شد ، ناپلئون به طرف ژوزف برگشت

 مانع دیگری وجود دارد ؟ -

 : ژوزف درحایل که موهای مرطوب روی پیشاین اش را به عقب یم زد گفت

ها میل ندارند دنباله  - اتریس را حمل نماینددخیر ت امی   . لباس علیا حرصن

 چرا ؟ -

 .. قربان . خانم باکیوج  و خانم مورات و پرنسس بورجز حس یم کنند .... که -

 : ناپلئون پس از اندگ سکوت گفت

اهن شما را خواهند گرفت - ت پرنسس ژویل و هورتنس بناپارت به تنهایی دنباله پیر  . پس واال حرصن

ن درحایل که اتور یم رفت گفت ژوزفیر  : مالفه ها را اطراف خود جمع کرده و به طرف امی 

ن است - اهن برای دو نفر سنگیر  . دنباله پیر

ا با خشونت گفت ن  : الیر

 اگر ما نتوانیم همان مزیت و افتخار ژویل و هورتنس را داشته باشیم نیم توانستیم وظیفه ای مانند وظایف آنان را -

یم  . بر عهده بگیر

 : با خشم و غضب جواب دادناپلئون 

 .خفه شو -
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ا ترجیح یم داد برگشت ن  : و سپس به طرف پولت که او را به الیر

 چه یم خواهید ؟ -

 : پولت چانه خود را به طرف ژویل و هورتنس چرخانیده و جواب داد

 . از نظر درجه و مقام ، ما بیش از آن دو نفر حق داریم -

 :  کشیدناپلئون ابروهای خود را باال 

ک با برادران و خواهرانم به - اتوری را از پدر مشیر  اگر کیس اطالع نداشته باشد گمان خواهد کرد که من تاج امی 

 ارث برده و در تقسیم ارث پدر خواهرانم را مغبون کرده ام . تصور یم کنم خواهرانم فراموش کرده اند که امتیازایر 

 و تا کنون هم بسیار جوانمرد بوده ام . این طور نیست ؟ که دارند فقط مربوط به جوانمردی من است

ن مانند ملودی مطبویع سکوت خفه کننده سالن را بر هم زد  . صدای ژوزفیر

 مفتخر کنید -
 

 . قربان استدعا یم کنم با لطف و مرحمتر که دارید خواهران خود را به درجه شاهزادگ

ن به حامیاین احتیاج  دارد . یم ترسد شاید این شایعه صحت داشته باشد و ناپلئون یم بالفاصله متوجه شدم که ژوزفیر

وع به خنده نمود و منظره ظاهرا باعث خوشحایل او بود و ما متوجه بودیم که  خواهد او را طالق دهد . ناپلئون شر

 : حقیقتا از این صحنه خوشحال و رایصن است . سپس به خواهرانش گفت

 . ید رفتارتان شایسته باشد این افتخار را به شما اعطا یم کنمبسیار خوب ، در صوریر که قول بده -

یفات نگاه کرد و گفت ا و پولت با خوشحایل و شادماین تشکر کردند . ناپلئون به رئیس تشر ن  : الیر

ت را ببینم . ادامه بدهید - یفات تاجگذاری علیا حرصن  ! میل دارم مراسم تشر

ن یک مارش مجلل کردیک پیانو عادی و مهمویل که نماینده ارگ کل وع به نواخیر  . یسا در روز تاجگذاری بود شر

یفات شانزده نفر از همشان مارشال ها را دید و مرتب کرد . مانتول به آنها نشان داد که چگونه باید به  رئیس تشر

ن به نظر یم رسید که خانم ها ق  ادر به اجراینریم و دلفریتر و باالتر از همه با خوشحایل و نشاط حرکت کنند . چنیر

ه شده بود . خانم ها با اتور مانند مجسمه مرمر در گوشه ای ایستاده و به پای خانم ها خیر  این کار نیستند زیرا امی 

ن خواهند غلطید . پولت برای  اضطراب کشنده ای در اطراف سالن حرکت یم کردند گویی از شدت اضطراب به زمیر

ی از خنده دائما دست خود را یم گزی ن درخواست شد که بهجلوگیر  د . باالخره از مادام شوریه و مادام مورات نیر

 همشان مارشال ها بپیوندند . هر دو داخل صف شدند و با دست های کشیده یک کوسن مخمیل در دست داشتند و

 با شکوه و جالل در عقب صف یم خرامیدند . پشت ش آنها من به تنهایی با دست های کشیده که حامل یک کوسن



 . مخمیل بودم قدم بر یم داشتم

ت های جدید ، ژویل و هورتنس ن درحایل که مالفه ها روی شانه اش به وسیله واالحرصن  باالخره پشت ش من ژوزفیر

 حمل یم شد یم خرامید . با این ترتیب و آرایش در اطراف سالن مدیر حرکت کردیم فقط وقتر متوقف شدم که

ام خم شدیم ویل ژوزف مانند دیوانگانناپلئون رویش را برگردانید و به طر  ن موقع برای احیر  ف در رفت . در همیر

 : دنبال برادرش دوید و گفت

 . قربان -

 جواب داد
 

 : ناپلئون با یر حوصله گ

 . من حقیقتا وقت ندارم -

یفات گفته او را تایید یم کرد با صدایی شبیه به ناله گفت  : ژوزف در حایل که رئیس تشر
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ان باکره استموض -  . وع دخیر

وع کرد یفات بالفاصله پس از ژوزف شر  : رئیس تشر

ان باکره مساله مهیم است ، هیچ دخیر باکره ای پیدا نکردیم -  . دخیر

 : ناپلئون لبخند فاتحانه ای زد و سوال کرد

 آقایان چرا باید دخیر باکره ای داشته باشید ؟ -

یفات با لکنت جواب داد  : رئیس تشر

یفات تاجگذاری قرون وسظ در ریمس که تاجگذاری ما مدیلشاید  - ت فراموش کرده باشند که در تشر  اعلیحرصن

ت وارد  از آن است دوازده دخیر باکره که هر کدام دو شمع در دست دارند باید پس از پایان شکر گذاری اعلیحرصن

 عموی خودم را باکره .... ویل هر دومحراب گردند . فقط دو نفر یگ دخیر خواهر مادام برثیه و یگ دیگر دخیر 

 .... این خانم ها باکره هستند .... باکره

امات درباری را فراموش کرده بود مانند صاعقه در سالن شنیده شد  . صدای مارشال مورات افش سوار نظام که احیر

 . بدون شک هر دو باکره اند ویل باکره چهل ساله -

کت داده شوند . این مراسم آقایان من مکرر گفته ام که اعضای -  قدییم باید در این مراسم شر
ن
اق  خانواده های اشر

ان شایسته را به طور   مربوط به تمام ملت فرانسه است . آقایان معتقدم که در اطراف» فوربورک سن ژرمن « دخیر

 . وفور یم توانید پیدا کنید



ام در آمدیم ، ناپلئون حقیقتا از سالن خا  . رج شده بودمجددا به حالت احیر

ن یگ از ندیمه های خود را نزد من فرستاد و درخواست کرد که در  سپس برای خانم ها آشامیدین آوردند . ژوزفیر

 کنار او روی نیمکت مخمیل که با زنبورهای طالیی گلدوزی شده بود بنشینم . یم خواست بدانم که آیا از این وظیفه

ن کرده اند رایصن ه ن من و ژویل نشسته و جرعه جرعه شامپاین یم نوشیدبرجسته که برای من تعییر  ستم یا خیر او بیر

 به نظر یم رسید که صورت کشیده و زیبای او در این چند ماه اخیر کوچکیر شده است . چون کرم نفره ای رنگ به .

 پشت چشمش مالیده بود چشمانش به طور غیر طبیغ درشت جلوه یم کرد . ورقه نازک شخایر که روی گونه

 داشت تقریبا چروک خورده و دو خط باریک از گوشه دماغ تا کنار لبش ادامه داشت و هر وقت لبخند یم زد این

 خطوط عمیق تر جلوه یم نمود . ویل چون موهای مجعد کودکانه اش را باالی ش بسته بود مانند همیشه جوان و

 : شاداب به نظر یم رسید . گفتم

 . بود در ظرف دو روز یک دست کامل جواهر آیر آسماین برایم تهیه کند لوروی جواهر ساز قادر نخواهد  -

ن پس از ساعات متمادی که برای اندازه کردن لباس تاجگذاری وقت ضف کرده قطعا بسیار خسته بود و  ژوزفیر

 : نتوانست درباره گذشته اش محتاط و راز دار باشد . آهسته گفت

 به من داده است اگر بتوانم آن را پیدا کنم در کمال خوشحایل به شماچندی قبل باراس یک جفت گوشواره زمرد  -

 . قرض یم دهم

 .... مادام لطف یم فرمایید ویل گمان یم کنم -

ن پرسید  : بیش از این نتوانستم صحبت کنم زیرا ژوزف در مقابل ما ایستاد . ژوزفیر

 حاال دیگر چه خیر است ؟ -

ت درخواست کرده اند علیا حرصن  -  . ت فورا به اتاق دفیر ایشان برونداعلیحرصن
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ن ابروهایش را باال انداخت  . ژوزفیر

 برادر شوهر عزیز باز هم اشکایل در مراسم تاجگذاری وجود دارد ؟ -

 : ژوزف نتوانست خودداری کند فورا با خوشحایل قابل توجیه جواب داد

ت - اتریس خودداری یم کند هم اکنون پاپ اطالع داده است که از تاج گذاری علیا حرصن  . امی 

ن متبسم شد  . لب های کوچک و قرمز ژوزفیر

 به چه دلیل پدر مقدس از تاج گذاری من خود داری یم کند ؟ -



ن گفت  : ژوزف محرمانه به اطراف نگاه کرد ژوزفیر

 . بگو کیس جز پرنسس و مادام برنادوت که هر دو جزو اعضای خانواده هستند صدای ما را نخواهد شنید -

 : ژوزف گردن خود را خم کرد . غبغب انداخت و گفت

ت در کلیسا ازدواج نکرده و گفته است . ببخشید مادام این ها گفته پدرمقدس است -  پاپ فهمیده است که اعلیحرصن

اتور فرانسه را تاجگذاری نماید .....  امی 
قانوین  . او گفته است که نمیتواند همش غیر

یفات مذهتر اجرا گردیدهپدر مقدس ازکجا فهمیده اس -  . ت که ازذواج ما بدون تشر

 . باید بفهمیم چگونه مطلع شده -

ن با تفکر گیالس خایل را نگاه کرد و گفت  : ژوزفیر

ت چه تصمیم گرفته اند و چه جواب خواهند داد ؟ -  اعلیحرصن

اتور قطعا با پاپ مخالفت خواهند کرد -  . امی 

ن لبخند زده برخاست و گیالس خایل  .  را به ژوزف دادژوزفیر

اتور در این خصوص گفتگو خواهم کرد .  راه حل ساده ای وجود دارد  -» بنا )« مخفف بناپارت) صحبت یم کنم با امی 

 با

 : و درحایل که از سالن خارج یم شد گفت

 . و حتر مجددا در کلیسا ازدواج یم کنم و کارها مرتب یم شود -

ن حرکت کرد تا در بحث و مذاکرات آنهاژوزف گیالس خایل را به یگ از مستخد ن داد و با عجله دنبال ژوزفیر  میر

 : حضور داشته باشد . ژویل گفت

ن شخصا به پاپ نگفته باشد باعث تعجب من است -  . اگر ژوزفیر

 . بله .... اگر خیر نداشت خییل بیشیر متعجب و متوحش یم شد -

 : ژویل درحایل که به دست هایش نگاه یم کرد گفت

ن موقغ او را به من -  حقیقتا برای او متاثرم آن قدر از طالق یم ترسد که حد و حرص ندارد و اگر ناپلئون در چنیر

 علت اینکه نیم تواند بچه دار شود رها کند وحشتناک است . تو چه یم کتن ؟

 : شانه هایم را باال انداختم و گفتم

یفات رسیم را برای این به راه انداخته تا به تمامتمام این مسخره بازی تاجگذاری به سبک شارلماین ، تو  -  ام با تشر

ن او  دنیا بگوید و بفهماند که موسس یک سلسله مورویی یم باشد . وقتر ژوزف اگر عمرش بیش از او باشد جانشیر

یفات وجود ندارد ن او شوند دلییل برای تهیه تشر  . شود یا اگر یگ از بچه های لویی یا هورتنس بخواهند جانشیر

 : ژویل تقریبا باگریه گفت
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ن وقتر با او نامزد شد که حتر قادر به تهیه یک شلوار نو نبود - ن را از خود براند . ژوزفیر  . ویل او نیم تواند ژوزفیر

ن قدم به قدم همراه او بوده و همیشه سغ کرده است او را در کار و شغلش کمک کند . به هر حال تاج او تهیه  ژوزفیر

اتریس فرانسه یم شناسند . او نیم تواند مثل شارلماین به وسیله پاپ تاجگذاری کندشده و ت  مام دنیا او را به نام امی 

ن  ن حال مانند یک فرد عادی در امر طالق دخالت داشته باشد . وقتر من این موضوع تازه را درک کنم ژوزفیر  و در عیر

ن حساب کرده استکه صد مرتبه از من باهوش تر است قبال واقف بوده است   . . ناپلئون درباره تاجگذاری ژوزفیر

 . قطعا موانع را با کلیسا مرتفع خواهد کرد

ن روی این موضوع حساب کرده است -  . پس از اجرای مراسم مذهتر ازدواج اجرای طالق کار ساده ای نیست ژوزفیر

 . بله .....البته -

ن را به راه و رسم مخصوص خودش دوست  -  . دارد و هرگز نیم تواند او را رها کندناپلئون ژوزفیر

 .... رها نیم کند ؟ نیم تواند ؟ باورکن نلئون یم تواند -

اتریس مراجعت کرد و در ام در آمدند . امی 
 صدای خش خش لباس در شتاش سالن شنیده شد و همه به حال احیر

یفات گفتوسط سالن یک گیالس شامپاین از سیتن که در دست پیشخدمتر بود برداشت و   : به رئیس تشر

 . مجددا یم توانیم مراسم تاجگذاری مرا تمرین کنیم -

 : سپس نزد من و ژویل آمد و در حایل که دو جرعه شامپاین نوشید گفت

 امشب دایی فش فورا ازدواج من و او را در کلیسای قرص عمیل خواهد کرد . راستر ازدواج مجدد پس از نه سال -

ید ؟همشی مسخره نیست ؟ ما  دام مارشال تصمیم گرفتید که گوشواره های زمرد مرا قرض بگیر

ل یم رفتم تصمیم گرفتم نگذارم ناپلئون تصمیم خود را عمیل نموده و مرا به پوشیدن ن ن راه که به طرف مین  در بیر

اهن آیر آسماین مجبور کند . فردا لباس صوریر مرا لوروی تحویل خواهد داد . همشان مارشال ها بای  د لباسپیر

دام خواهم برد ن را در کلیسا ی نیر  . صوریر بپوشند و من با لباس صوریر دستمال ابریشیم ژوزفیر

ن بود که مانند شیر گرسنه به  ژان در اتاق نهار خوری مانند شیر گرسنه منتظر من بود . به هر حال آن قدر خشمگیر

 : نظر یم رسید . با خشم سوال کرد

ی باعث تاخیر شما در  - ن  قرص تویلری شد ؟ چه چیر

 اول به مشاجره بناپارت ها گوش کردم . سپس مراسم تاجگذاری را تمرین نمودیم و وظیفه مخصویص به من -

ن همشان مارشال ها با رقص حرکت کنم . تنها در عقب مورات دستمال ابریشیم  واگذارگردیده . دیگر نباید بیر



ن را روی کوسن حمل خواهم کرد . آیا راستر ای  ن یک افتخار نیست ؟ژوزفیر

 : برنادوت کیم فکر کرد و گفت

یفات نفهم فقط به علت اینکه تو خواهر ژویل - ی . ژوزف و آن رئیس تشر  میل ندارم وظیفه مخصویص به عهده بگیر

 . هستر این کار را کرده اند

 : آیه کشیدم

اتور می - یفات نیست . امی   نیم کند این کار مربوط به ژوزف و رئیس تشر
ر
 ل دارد که من وظیفه خایص داشتهفرق

 . باشم

ن سازد . صدای او تقریبا یم لرزید ی این قدر او را خشمگیر ن  . هرگز باور نیم کردم که چیر

 چه گفتر ؟ -
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اتور است و کاری از من ساخته نیست -  . میل امی 

ن صدا کردند و اصوال فکر نیم ن ژان باتیست چنان فریادی کشید که گیالس های روی میر   کردم که این قدر خشمگیر

 . است

 . نیم توانم تحمل کنم که زنم خود را به تمام دنیا نمایش دهد -

 چرا اینقدر عصباین هستر ؟ -

 تمام مردم تو را به یکدیگر نشان خواهند داد و خواهند گفت این مادام ژان باتیست برنادوت عشق دوران جواین و -

ن مانند   سابق خود را در این تاج گذاری ظاهر ساخته است و من برنادوت ، وسیله خنده نامزد سابق ناپلئون اکنون نیر

 . مردم پاریس خواهم بود

 پریشان و وحشت زده با دهاین باز او رانگاه یم کردم . هیچ کس مانند من نیم داند که مناسبات او و ناپلئون چقدر

ه است  . تیر

 آمال و آرزو های جواین او خیانت کرده است و زجر یم کشد وچگونه با تصور و احساس دائیم این که ناپلئون به 

ی منتظر تصویب درخواست خود برای فرماندیه و شغل مستقیل دور از پاریس یم باشد و ناپلئون  چگونه با یر صیر

 ه حسادتاو را در انتظار و انتظار نگه یم دارد . ویل من قطعا امید نداشتم که این انتظار او را به صحنه بیچاره کنند

 : بکشاند . به طرف او رفته و دستم را روی سینه اش گذارده و گفتم

 . ژان باتیست منطفر نیست که هوس ناپلئون تو را پریشان و عصباین کند -



 : دستش را به روی پیشانیش گذارد و گفت

 د ناپلئون الطاف و مراحمشما دقیقا یم دانید که چه واقعه ای رخ یم دهد . خوب یم دانید که مردم فکر خواهند کر  -

ن یم سازم که او این نامزدی را مدت ها قبل از یاد  مخصوص به نامزد سابق خود عطا کرده ، ویل من شما را مطمی 

 برده است . چون مرد هستم یم دانم که او گذشته را از خاطر برده . فقط زمان حال توجه او را جلب نموده و عاشق

 .... خرسند سازد تا شما شما است . او یم خواهد شما را 

 !ژان باتیست ؟ -

 : دستش را از روی پیشاین خود برداشت و آهسته گفت

 . مرا عفو کنید عزیزم . تقصیر شما نیست -

ن غذا ن گذارد . آهسته ش جای خود در ش میر ن موقع فرناند با ظرف سوپ وارد اتاق شده و آن را روی میر  در همیر

 : شق سوپ را به دهان یم برد یم لرزید . گفتمنشستیم . دست ژان باتیست که قا

کت نیم کنم و مریض شده در رختخواب یم خوابم -  . در این تاجگذاری شر

ن هستم و ن او نشسته و مشغول نوشیر ل خارج شد . اکنون پشت میر ن  ژان باتیست جواب نداد و پس از ضف غذا از مین

 ددا خاطره من در مغز او بیدارشده ؟ آن شب یر پایان قبلیم خواهم بدانم که آیا ناپلئون عاشق من است ؟ آیا مج

ن ، باهمان آهنگ و احساسات قبیل خود با من صحبت یم کرد» . خانم کالهتان را بردارید « کیم   از اعدام دوک انهیر

ون کرده بود . ایمان دارم که ناپلئون آن شب نرده باغ   بعد» ک من اوژین کوچ -اوژین «... مادموازل ژرژ را تقریبا بیر

 ماریس و ستارگان آسمان را که بسیار به ما نزدیک بودند به یاد یم آورد . راستر تعجب آور نیست که بناپارت حقیر 

اتور فرانسه یم شود  . و کوچک نرده های باغ ماریس دو روز دیگر تاجگذاری نموده و امی 

 من وجود داشته که به برنادوت متع
 

 . لق نبوده استبا این ترتیب لحظایر در زندگ
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 ساعت اتاق غذاخوری نیمه شب را اعالم داشت . شاید ژان باتیست نزد» مادام روکامیه « رفته است . شوهرم درباره 

مرد متمویل است ازدواج نموده و  این زن زیاد صحبت یم کند . ژولیت روکامیه به یگ از مدیران بانک ها که پیر

 ضن کتاب های منتشر نشده را یم خواند . تمام روز روی دیوان ابریشیم شخ رنگتمام کتاب های منتشر شده و بع

 دراز کشیده و به اغوا کردن و دزدیدن افکار و احساسات مردان مشهور دلخوش است و لذت یم برد . ویل هیچ

 . کدام از آنها را نیم بوسد حتر شوهرش را

 حث یم کند . بعضن مواقع مادام روکامیه کتاب های خسته کنندهژان باتیست غالبا با این زن درباره کتاب و موزیک ب



ن حال بسیار  ای برایم یم فرستد و خواهش یم کند که شاهکارهای او را بخوانم . من او را بسیار دوست دارم و در عیر

 . از او متنفرم

ن بدون تردید در کلیسا ی تویلری  در مقابل دایی فش به ساعت یک و نیم نیمه شب است . اکنون ناپلئون و ژوزفیر

 یم توانم به ژان باتیست بفهمانم که چرا
 

 زانو در آمده اند و او مراسم ازدواج را اجرا یم کند . راستر با چه سادگ

 ناپلئون مرا فراموش نیم کند ویل توضیح من باعث رنجش او خواهد شد . من قسمتر از جواین ناپلئون هستم و

 بسیار کم درباره آن بیاندیشد از خاطر نیم برد . اگر با لباس آیر آسماین درهرگز کیس جواین خود را حتر اگر 

ی جز خاطرات ناپلئون نیستم . ویل کامال ممکن ن دام بخرامم چیر
کت کنم و در کلیسا ی نیر  مراسم تاج گذاری او شر

 هار عشق ناپلئوناست ژان باتیست حق داشته باشد و ناپلئون یم خواهد خاطرات جواین خود را زنده نماید . اظ

 شدید به تختخواب پناه خواهم برد و پس فردا هم
 

ن یافته خواهد بود . فردا با شماخوردگ  مرهیم روی زخم تسکیر

 شده و معذرت خواهد خواست
 

اتور دچار عطسه و شماخودگ  امی 
 ... مریض خواهم بود . خاطرات آیر آسماین

 م . فقط وقتر از خواب بیدار شدم که یک نفر مرا در بازوانشدیشب ، خیر امروز روی دفیر خاطراتم به خواب رفت

 های طالیی مانند معمول گونه ام را خراش داد و خواب آلوده گفتم
 : گرفت و به اتاق خواب برد . ش دویسر

 . به دیدن دوست ادیر و روج خود رفته بودی ؟ این مالقات ها معذبم یم کند -

 ، تنها ، کامال تنها ، موزیک دلپسندی شنیدم، درشکه را مرخص کردم و قدم زنان بهبه اپرا رفته بودم دخیر کوچولو  -

 . خانه آمدم

 ژان باتیست تو را یم پرستم ، به شدت شما خورده ام و گلویم درد یم کند و نیم توانم در مراسم تاجگذاری -

کت نمایم اتور شر  . امی 

اتور خو  -  . اهم رساندتاثرات مادام برنادوت را به اطالع امی 

 : پس از لحظه ای گفت

کوچولو یم شنوی یا خواب هستر ؟ -  که تو را یر نهایت دوست دارم ، دخیر
 نباید هرگز فراموش کتن

 خواب یم دیدم ، ژان باتیست اگر کیس روی زخیم که سال ها قبل شفا یافته است مرهم بگذارد چه خواهد شد ؟ -

 . به آن شخص خواهند خندید -

اتور کبیر فرانسهبله به ا -  . و یم خندم ، به او . امی 

 فصل نوزدهم

 پاریس ، روز تاجگذاری ناپلئون
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 4181دسامیر 

******************** 

ن حال مسخره بود . وقتر ناپلئون روی تخت اتور فرانسه جالب توجه و در عیر  تاجگذاری نامزد سابق من به نام امی 

 طالیی را به 
ن اتریس درحایل که یکنشسته و تاج سنگیر  ش داشت نگاه ما با یکدیگر مصادف شد . من پشت ش امی 

 . کوسن مخمیل که روی آن دستمال ابریشیم بود ایستاده بودم

یفات توضیح و اطالع داد که در کمال یاس  حوادث طبق طرح و میل من اجرا نشد . پریروز ژان باتیست به رئیس تشر

 ش
 

کت نمایم این خیر و نا امیدی به علت شماخوردگ  دید و تتر که دارم نخواهم توانست در مراسم تاج گذاری شر

یفات فرود آمد . زیرا سایر همشان مارشال ها حتر از تخت خواب مرگ افتان و بتر به ش رئیس تشر  مانند ضن

یفات که  دام حاضن خواهند شد . چرا من حاضن نشوم ؟ ژان باتیست به رئیس تشر ان در کلیسای نیر ن  دهان او ازخیر

 : تعجب باز بود گفت

یفات را مختل خواهد ساخت -  . مادام مارشال موزیک کلیسا را با عطسه هایش قطع و تشر

 من عمال تمام روز را در تختخواب به ش بردم . ظهر ژویل از بیماری نابه هنگام من مطلع شد و با نگراین به دیدنم

 خوشمزه بود و من جرات نداشتم به او بگویم که مریض نیستم . ویل آمد و شیر گرم و عسل برایم تهیه کرد . راستر 

 دیروز صبح در تخت خواب آن قدر کسل شدم که حد ندارد . لباس پوشیده و به اتاق اوسکار رفتم . من و اوسکار دو

 شباز نفری یک شباز گارد میل را کشتیم . منظورم مجسمه کوچک شباز گارد میل است . یم خواستیم بدانیم ش 

 از چه ماده ای ساخته اند . باالخره متوجه شدیم که شباز را از خاک اره ساخته اند . خاک اره در کف اتاق پخش شد

ن کردیم . اوسکار و من هر دو از ماری که سال به سال .  من و پشم با عجله خاک اره ها را جمع کرده و اتاق را تمیر

 . دیمنسبت به ما سختگیر تر یم شود . یم ترسی

اتور برای عیادت آمده است . قبل از آن که  ناگهان در اتاق باز شد و فرناند اعالم کرد که پزشک مخصوص امی 

 بتوانم بگویم که ایشان را در اتاق خوابم خواهم پذیرفت فرناند دیوانه دکیر کورویسار را به اتاق اوسکار هدایت کرد

 : یر اوسکارگذارد و در مقابل من خم شد و گفتدکیر کورویسار کیف سیاهش را روی زین است چو .

اتور به من امر کرده اند که جویای حال مادام مارشال بشوم . بسیار خوشحالم که یم توانم سالمتر  - ت امی   اعلیحرصن

 . شما را به اطالع ایشان برسانم

 : در کمال نا امیدی گفتم

 . دکیر هنوز بسیار ضعیفم -

 : ش عجیب خود را که گویی با چسب به پیشاین او چسبانیده اند باال کشید و گفتدکیر کورویسار ابروهای سه گو 



 برای حمل دستمال ابریشیم -
ن
 با حس تشخیص طتر که در من وجود دارد یم دانم که مادام مارشال قدرت کاق

اتریس را دارند ت امی   .... علیاحرصن

 : ادامه داد مجددا خم شد و بدون هیچ عالمت لبخند و صمیمیت به صحبت خود 

اتور دستورات اکید به من داده اند - ت امی   . اعلیحرصن
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 . آب دهانم را فرو دادم و دریافتم که ناپلئون با یک حرکت نوک قلم قادر است ژان باتیست را خلع درجه کند

 : متوجه شدم که ما چقدر زبون و ناتوان هستیم . گفتم

 .... اگر شما صالح بدانید و اجازه بدهید -

 : دکیر کورویسار روی دستم خم شد و مشتاقانه جواب داد

کت نمایید -  . مادام من مخصوصا تاکید یم کنم که در تاج گذاری شر

 . سپس کیفش را برداشت و از اتاق خارج شد

 ظهربعد از ظهر لوروی لباس صوریر و پر شیر مرغ که باید موهایم را با آن بیارایم تحویل داد . ساعت شش بعد از 

خانه دویدم و از فرناند علت را پرسیدم ن  : غرش توپ پنجره های اتاق را به لرزه در آورد با عجله به آشی 

ام و به مناسبت تاجگذاری شلیک خواهند شد و در هر میدان چراغ -  توپ ها از حاال تا نیمه شب هر ساعت برای احیر

یم تا   . چراغ ها و جشن ها را ببیندبنگال خواهند افروخت . باید اوسکار را به شهر بیر

ن کردن شمشیر ژان باتیست پرداخت و جواب دادم  : فرناند با اشتیاق وافر به تمیر

 . برف به شدت یم بارد و امروز صبح بچه کسل بود -

 به اتاق اوسکار رفتم . بچه ام را روی زانو گرفته و نزدیک پنجره نشستم . هوا تاریک شده بود . با وجود این از

 کردن شمع خود داری کردم . من و اوسکار قطعات کوچک برف را که در زیر نور چراغ یم رقصیدند تماشا  روشن

 : یم کردیم . به اوسکار گفتم

 شهری وجود دارد که در آنجا هنگام زمستان ماه ها برف یم بارد . ماه ها و نه مانند اینجا روزها . در آنجا آسمان -

 . ته باشند سفید استهمیشه مانند مالفه که تازه شس

 آن وقت ؟ -

ن ؟ -  همیر

 . گمان کردم قصه تازه ای برایم یم گویید -



 . قصه نیست صحت دارد -

 اسم آن شهر چیست ؟ -

 . استکهلم -

 مادر استکهلم کجاست ؟ -

 . خییل دور گمان یم کنم نزدیک قطب شمال باشد -

اتور تعلق دارد ؟ -  آیا استکهلم به امی 

 . استکهلم برای خودش پادشاه داردخیر اوسکار ،  -

 اسم او چیست ؟ -

 . نیم دانم عزیزم -

 . مجددا توپ ها به صدا در آمدند . اوسکار ترسید ، دستش را در گردنم حلقه کرد

اتور سالم یم کند - یس ، این صدای توپ ها است که به امی   . اوسکار تو نباید بیر

 . اوسکار به من نگاه کرد

 . نیم ترسم . یک روز من هم مثل پاپا ، مارشال فرانسه خواهم بود مادر من از توپ -
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 : به قطعات برف نگریستم . این قطعات برف خاطره پرسن را در من زنده یم کند . گفتم

افت ابریشم بشوی -  . اوسکار شاید مثل پدربزرگت یک تاجر خوب و با شر

 . م . پدر گفت که گروهبان بوده . فرناند هم همینطورویل یم خواهم یک مارشال و یا یک گروهبان باش -

ی باعث تحریک احساسات او شده و موضوع مهیم به نظرش رسیده بود و مجددا گفت ن  : چیر

 ... فرناند یم گوید که من فردا یم توانم با او به جشن تاجگذاری بروم -

 . رای شما دعوت نامه ورود به کلیسا نفرستاده انداوه ....خیر اوسکار . بچه ها اجازه ندارند وارد کلیسا شوند . ب -

اتور و خاله - ن را تماشا خواهیم کرد . فرناند یم گوید امی   اما من و فرناند جلو در کلیسا خواهیم ایستاد و همه چیر

 . ژویل را خواهیم دید

 ل تواوسکار هوا خییل شد است .و در آن انبوه جمعیت آقا کوچولویی مث -» له « خواهد شد . 

 . مادر خواهش یم کنم ... مادر خواهش یم کنم اجازه بدهید -

ن را برایت تعریف خواهم کرد . قول یم دهم -  . همه چیر



ین خییل مرطویر گرفتم  . دو دست کوچک او در گردنم حلقه شده و از او بوسه ی شیر

م را بخورم اجازه یم -   دیه بروم ؟مادر خواهش یم کنم . اگر قول بدهم که هر روز تمام شیر

 ....اوسکار راستر نیم تواین بروی . هوا شد است به عالوه هنوز هم شفه یم کتن عزیزم فکر کن -

بت تلخ سینه را بخورم یم توانم بروم ؟ -  مادر اگر تمام آن بطری شر

 : برای آن که فکر او را منحرف کرده باشم گفتم

-  
 

ن رنگ یخ روی آندر شهر استکهلم نزدیک قطب شمال رودخانه بزرگ  است که همیشه قطعات بزرگ و سیر

 . حرکت یم کند

 : اوسکار با گریه گفت

 . مادر یم خواهم تاج گذاری را ببینم -

 : صدای خود را شنیدم که یم گفت

کت کتن  -  . وقتر بزرگ شدی ممکن است در یک تاجگذاری شر

 : اوسکار با شک و تردید پرسید

اتور مجد -  دا هم تاجگذاری کند ؟مگر ممکن است که امی 

کت خواهیم کرد . اوسکار ، من و تو هر دو به آن تاج گذاری خواهیم -  نه ... ویل در یک تاج گذاری دیگری شر

 رفت . مادر به تو قول یم دهد و آن تاجگذاری از تاجگذاری فردا بهیر و قشنگ تر خواهد بود . باور کن قشنگ تر و

 . عایل تر

 . و از پشت ش ما شنیده شد صدای ماری در تاریگ شب

 داستان هایی برای کودک بگویید اوسکار بیایید حاال باید شیر و آن دوای خوب شفه را -
ن  مادام مارشال نباید چنیر

 . که عمو دکیر داده است بخورید

 ینم . کیمماری شمع های اتاق اوسکار را روشن کرد و من از پنجره کنار رفتم دیگر نیم توانستم رقص برف ها را بب

 . بعد ژان باتیست به اتاق اوسکار آمد تا به او شب بخیر بگوید . اوسکار بالفاصله به او شکایت کرد

اتور و تاجش را تماشا کنم -  . مادر اجازه نیم دهد که من جلو کلیسا بایستم تا بتوانم امی 
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 . من هم اجازه نیم دهم -

 . یک تاج گذاری دیگر خواهد برد . پدر شما هم خواهید آمدمادر یم گوید وقتر بزرگ شدم مرا به  -



 : شوهرم سوال کرد

 !ان وقت گ تاجگذاری خواهد کرد ؟ -

 : اوسکار با خشونت از من پرسید

 مادر گ تاجگذاری خواهد کرد ؟ -

ی به خود گرفتم و گفتم ن  : و چون نیم دانستم چه بگویم قیافه اشار آمیر

 . اری یم کند یم خواهم باعث تعجب تو شود . شب بخیر اوسکار . خوب بخوابنیم گویم چه شخض تاجگذ -

 . ژان باتیست با دقت پتو را دور پشمان پیچید و شمع ها را خاموش کرد

ون رفته خانه همه بیر ن ن مرتبه پس از چندین سال غذای شب را من تهیه کردم . ماری ، فرناند و خدمه آشی   برای اولیر

 ها نمایش مجاین یم دادند . ایوت ندیمه جدید من ظهر امروز رفته بود . ژویل برایم توضیح دادهبودند . تماشاخانه 

 بود که همش یک مارشال نمیتواند و نباید شخصا موهایش را شانه و مرتب نماید حتر یک دکمه بدوزد . باالخره

 شس را آرایش یم کرده و خود را باالترناچار شدم ایوت را استخدام کنم . ایوت سابقا قبل از انقالب موهای یک دو 

 . از من یم داند

خانه رفتیم ، من ظرف ها را شستم و مارشال من پیشبند ماری را جلو سینه اش بست و ن  پس از ضف غذا به آشی 

 : ظرف هارا خشک کرد و با لبخند گفت

 . ما را خییل دوست داشتمن همیشه به مادرم در کارهای خانه کمک یم کردم . راستر گیالس های کریستال  -

 : سپس خنده او برطرف گردید و به صحبت ادامه داد

اتور برای دیدن شما آمده بود -  . ژوزف به من گفت که پزشک مخصوص امی 

 : آیه کشیده و گفتم

ند و به کار هم دخالت یم کنند -  . در این شهر همه از کار یکدیگر باخیر

اتور  - ن .... ویل امی  ها درباره بسیاری از مردم یم داند .... این سیستم مخصوص اوستنه .... همه چیر ن  . خییل چیر

به محض اینکه به خواب رفتم مجددا صدای غرش توپ بلند شد . راستر بسیار خوشحال بودم ، راستر چه خوب 

 بود

خانه ظریف و قشنگ ، ویل نه  ن  کوچک در ماریس داشتم . یک خانه کوچک و یک آشی 
ر
 ناپلئوناگر یک خانه ییالق

خانه ندارند ن تور و نه برنادوت مارشال توجیه به آشی   . امی 

 پرسیدم
 

 : از خواب بیدار شدم . زیرا ژان باتیست مرا تکان یم داد . با خستگ

 آیا باید زود از خواب بیدار شویم ؟ -

 . سغ کردم به خاطر بیاورم



 . من و اوسکار به یک تاج گذاری رفتیم -

 : ه ام مجددا به خاطر بیاورم و گفتمسغ کردم خوایر که دید

 خواب دیدم که من و اوسکار به جشن تاجگذاری رفته ایم . باید به کلیسا داخل یم شدیم ویل آن قدر جمعیت در -

 مقابل کلیسا بود که قادر به حرکت نبودیم . مردم ما را دائما فشار یم دادند . ازدحام جمعیت رفته رفته بیشیر یم شد
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 ست اوسکار را در دست داشتم ناگهان تمام جمعیت ناپدید گردید ، ویل گروه انبویه مرغ در اطراف ما پراکندهد .

 . بود و از میان پاهای ما یم دویدند و قد قد یم کردند

ن دهنده پرسید  : به ژان باتیست نزدیک تر شدم . با صدایی نرم و تسکیر

 تاجگذاری مجلیل بود ؟ -

 . ن مرغ و خروس ها درست مانند اشخاص عصباین قدقد یم کردند و بدتر از همه تاج ها بودندبسیار بد .... ای -

 تاج ؟ -

 بله من و اوسکار هرکدام تاج سنگیتن به ش داشتیم . من به زحمت یم توانستم شم را باال نگه دارم . یم دانستم -

ن بود و گردن کوچککه اگر شم را حرکت دهم تاجم خواهد افتاد . ویل اوسکار بله تا   ج اوسکار برای او خییل سنگیر

ن بیفتد و آن وقت تو مرا از خواب ن را نداشت و یم ترسیدم طفلک به زمیر  و ظریف او قدرت تحمل این بار سنگیر

 . بیدار کردی ، راستر خواب وحشتنایک بود

 : ژان باتیست دستش را زیر شم گذارد و مرا به طرف خود کشید و گفت

دام البته برای -  تو طبیغ است که خواب تاجگذاری بییتن زیرا دو ساعت دیگر باید لباس بپوشیم و به کلیسای نیر

 برویم . ویل مفهوم مرغ ها چه بوده ؟

 . جواب ندادم و سغ کردم مجددا به خواب بروم و این رویای وحشتناک را فراموش کنم -

 نیدیم که مردم پاریس از ساعت پنج صبح در مقابل کلیسابرف قطع شده ویل هوا از شب قبل شدتر بود . ما بعدا ش

اتوری صف کشیده و در انتظار بوده اند . من اتریس و خانواده امی  اتور و امی  دام و در مسیر کالسکه طالیی امی 
 ی نیر

یفات تاجگذاری درنظر گرفته اند بر  دام در محیل که برای تشکیل صفوف تشر  ویمو ژان باتیست باید به کلیسای نیر

. 

 هنگایم که فرناند ژان باتیست را در پوشیدن لباسش کمک کرده و دکمه های طالیی او را برای آخرین بار با پارچه

ن توالتم نشسته بودم و ایوت پر سفید شیر مرغ را ن یم کرد ایوت هم مشغول آرایش موی شم بود . در مقابل میر  تمیر



ک شده بودم . هرچند دقیقه ژانروی کالهم نصب یم کرد . با وحشت در آینه نگریس  تم مانند اسب های سیر

 : باتیست از اتاق دیگر صدا یم کرد

 دزیره هنوز حاضن نیستر ؟ -

 . این پر های لعنتر شیر مرغ روی شم نخواهد ایستاد . باالخره ماری در را باز کرد

ن تحویل   - اتوری به وسیله یگ از مستخدمیر  . گردیدهاین بسته هم اکنون از دربار امی 

ه به آن جعبه کوچک چریم ن گذارد . ماری طبعا از اتاق خارج نشد و خیر  ایوت بسته را گرفته و جلوی من روی میر

 نگاه یم کرد . کاغذ دور جعبه را باز کردم . ژان باتیست ، فرناند را به کناری زد و پشت شم ایستاد . شم را بلند

 مصادف شد . ناپلئون محققا عمل وحشتنایک انجام داده که باعث خشم وکردم . نگاهم با چشمان او در آینه توالت 

 : غضب شوهرم خواهد شد . دستم یم لرزید و نیم توانستم جعبه را باز کنم . ژان باتیست گفت

 . بگذار من باز کنم -

 . سپس دکمه کوچک درب آن را فشار داد و در جعبه چریم باال پرید

 : ایوت گفت

 اوه -
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 : ی ناله کردمار 

 هوم -

 فرناند فریاد کوچگ کشید . در داخل جعبه جواهر نشان طال که روی آن عقایر با بال های گشوده حک شده بود

 : دیده میشد . چشمانم از حدقه در آمده بود ژان باتیست فرمان داد

 . در جعبه را باز کنید -

ن   با تردید جعبه را برداشتم . نیم دانستم چگونه آن را بار   کنم . باالخره دو طرف بال های گشوده عقاب را بیر

 انگشتانم گرفته فشار دادم . درب جعبه باز شد . داخل جعبه با مخمل شخ پوشش یافته و روی آن سکه های طال یم

 : درخشید . دور خود چرخیده و به ژان باتیست نگاه کردم و پرسیدم

 یم فهیم منظورش چیست ؟ -

 بود که گویی مار گزنده ای دیده است . از خشم و غضب رنگ او سفیدجوایر نداد . ژان باتی
ن  ست چنان خشمگیر

 : شده بود . آهسته گفتم



 . فرانک طال است -

ن جعبه پودر ، شانه ن توالت بیر ن انگشتانم گرفته و بقیه را روی میر ن سکه را برداشتم و در بیر  سپس بدون تفکر اولیر

ن سکه ها ی طال دیدهش، برس مو و جواهراتم پخش کردم . صد  ای خشگ به گوشم رسید . یک صفحه کاغذ در بیر

 یم شد آن را برداشتم . نامه خط ناپلئون بود . حروف نامه در مقابل چشمانم یم رقصیدند و باالخره کلمات و جمالت

 : را تشکیل دادند . این طور نوشته بود

ه مخفن خود را به من قرض دادید تا بتوانم بهمادام مارشال . شما در ماریس با لطفن که به من داشتید ذ  - » خیر

 پاریس عزیمت نمایم . این مسافرت باعث خوشبختر من بوده است . اگر چه حضور امروز شما اجباری است ویل

 باعث خرسندی من است . تشکرات مرا بپذیرید . در خاتمه ، مبلغن که به شما مقروضم نود و هشت فرانک است . «

 : گفتم

 . ن باتیست این نود و هشت فرانک طال استژا -

ن یافت و با عجله گفتم  : وقتر لبخند ژان باتیست را دیدم خاطرم تسکیر

اتور اونیفورم تازه تهیه کنم . زیرا لباس او کهنه و مندرس - ه کرده بودم تا بتوانم برای امی   من پول جیبم را ذخیر

 . رج هتل ژونو و مارمون احتیاج به پول داشتبود . ویل او برای پرداخت قروض خود و کرایه مخا

دام وارد شدیم . ما را به اتاق وسیغ در طبقه باال هدایت کردند . در  کیم قبل از ساعت نه در محل مقرر درکلیسا نیر

ف به در  آنجا سایر مارشال ها و همشان آنها را مالقات کردیم . قهوه گرم برایمان آوردند همه در جلو پنجره مشر

د . ششور  ن دام جمع شدیم درجلو کلیسا ازدحام جمعیت وجود داشت و جمعیت مانند دریا موج میر  ودی کلیسا ی نیر

اتوری در حفظ نظم کوشش یم کردند  . گردان پیاده نارنجک انداز با کمک سوار نظام گارد امی 

 عت تب آلود مشغول تکمیلدرهای کلیسا برای ورود مهمانان و مدعوین باز بود . داخل کلیسا هنوز عده ای با ش 

 تزیینات بودند . ردیف های دو نفری شبازان گارد میل جمعیت کنجکاو را به عقب یم زدند . مارشال مورات که

 فرماندار نظایم پاریس و مسئول نظم و آرامش است به شوهرم گفت که هشتاد هزار نفر برای حفظ نظم مراسم

اتور مشغول انجام وظیفه هس  تند . پلیس تمام درشکه ها را که از جهات مختلف به طرف کلیسا یمتاجگذاری امی 

 آمدند متوقف یم ساخت تا آقایان و خانم هایی که مخصوصا در این مراسم دعوت دارند پیاده به کلیسا بروند . فقط
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 بودند با درشکه تا اشخایص که مانند مارشال ها و همشان آنها وظایفن در مراسم تاجگذاری به عهده داشتند مجاز 

اهن ابریشیم  را با پیر
 مقابل در کلیسا بروند . سایر مدعوین ناچار بودند بدون پالتو در هوای شد این مسافت طوالین



 نازک یط کنند . فقط دیدن این منظره باعث تشنج یم شد . ویل موضوع مسخره و قابل توجیه رخ داد گرویه از

ن راه   . با قضات دادگاه عایل برخوردندمدعوین زیبا و خوشبخت در بیر

ام لباس های ماهوت شخ رنگ خود را باز نمودند و این  این قضات که لباس های بلند شخ پوشیده بودند با احیر

ام به زیر لباس های آنان پناه بردند . با وجودی که پنجره ها بسته بود صدای  خانم های لخت و لرزان در کمال احیر

 این گروه یم خندیدند یم شنیدم . به هر صورت چند کالسکه که حامل شاهزادگان کشورهایخنده جمعیت را که به 

 . خارجر بودند تا جلو در کلیسا آمدند آنها مدعوین افتخاری بودند

 : ژان باتیست آهسته گفت

 ه مارگراوناپلئون تمام مخارج این شاهزادگان را یم پردازد . آن اویل شاهزاد - Margrave . از بادن آمده است

 آن دیگری شاهزاده هس دار مشتات Hesse-darmstadt است . آن یگ پشت ش او شاهزاده هس

 هومبورک Hesse-Homburg . است

 ژان باتیست این اسایم مشکل آلماین را آن قدر به راحتر تلفظ یم کند که مایه تعجب است ، چطور یاد گرفته ؟

ن موقعاز کنارپنجره به عقب رفته و کنار بخاری   ایستادم و توانستم یک فنجان قهوه دیگر به دست بیاورم . در همیر

 مشاجره ای نزدیک در اتاق ادامه داشت . ویل من مخصوصا توجیه به آن نداشتم تا باالخره مادام الن به طرف من

 : آمده و گفت

 . مادام برنادوت بسیارعزیز ! این مشاجره مربوط به شماست -

 سوخته و کراوات ابریشیم نامرتتر داشت با نگهبان در اتاق مشغول مشاجره بود و یم گفت مردی که لباس قهوه ای

: 

ن را گرفته -  بگذارید داخل شوم . یم خواهم خواهر کوچکم مادام برنادوت ، اوژین را ببینم . در حایل که دست اتییر

 : به داخل اتاق یم کشیدم به نگهبان گفتم

 رم داخل شود ؟گوش کن ، چرا نیم گذاری براد -

 : نگهبان زیر لب غرغر کرد

کت دارند اجازه ورود بدهیم -  . دستور داده اند که فقط به آقایان و خانم هایی که در مراسم تاجگذاری شر

ن را که عرق یم ریخت داخل یک صندیل راحتر نشانیدیم . برادرم شب و روز بدون  ژان باتیست را صدا کردم و اتییر

ن گفتتوقف از ژنوا به پار  کت نماید . اتییر  : یس مسافرت کره بود تا در مراسم تاجگذاری شر

اتور نزدیکم . او رفیق جواین من است مردی است که من سالیان دراز به او -  که من چقدر به امی 
 اوژین یم داین

 . امیدوار بوده ام

ن ساکت شد تا نفسش را تازه کند . راستر بیچاره به نظر یم رسید  . اتییر



ی تو را عذاب یم دهد و ناراحتت یم کند . دوست دوران جوانیت چند لحظه دیگر تاجگذاری یم کندپس چ - ن  ه چیر

اتور فرانسه است . دیگر چه یم خوایه؟  و امی 

کت نمایم -  . تاثر و اندوهم از این بود که مبادا نتوانم در مراسم تاجگذاری شر
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 : ژان باتیست با خنده رویی گفت

 عزیز شما باید زودتر به پاریس یم آمدید . قبال کلیه مدعوین را مورد توجه قرارداده و اشخاص را برادر زن -

 . انتخاب نموده و برای آنها دعوت نامه فرستاده اند

ن که کیم چاق شده بود ابروهای خود را باال کشید و گفت  : اتییر

 .  داشتدر این هوای شد و کثیف درشکه من حتر بیش از حد معمول تاخیر  -

 : آهسته به ژان باتیست گفتم

 . کاری از ما ساخته نیست شاید ژوزف بتواند به او کمگ کند -

ن با نا امیدی گفت  : اتییر

اتور است و به من گفته اند که هیچ کس را مالقات نخواهد کرد -  . ژوزف در قرص تویلری و نزد امی 

 : در حایل که سغ یم کردم او را آرام کنم آهسته گفتم

ن تو هرگز ناپلئون را دوست نداشتر و نباید زیاد برای مراسم تاجگذاری او خودت را رنج بدیه -  . گوش کن اتییر

ن راستر با این حرف من از کوره در رفت  : اتییر

 بگویی فراموش کرده ای که در ماریس من نزدیک ترین دوست مورد اعتماد -
ی را یم تواین ن ن چیر  چطور چنیر

اتور بوده ام  ؟ امی 

ن موقع ژان باتیست به - ن و وحشت زده بودی . در همیر  خوب یم دانم وقتر که من و ناپلئون نامزد شدیم تو خشمگیر

ن زده و گفت  : پشت اتییر

 راستر ؟ شما با این نامزدی مخالفت کردید ؟ برادر زن عزیز تو مردی هستر که از صمیم قلب دوستت دارم . حتر  -

 ای مملو از جمعیت تو را روی زانویم بنشانم خواهم نشاند و برایت در کلیسا محیلاگر قرار باشد که در این کلیس

 . تهیه خواهم کرد

 : و بالفاصله برگشت و صدا زد

ن کالری در طبقه اول کلیسا محیل پیدا کنیم ، موقعیت های مشکل تر از -  ژونو ، برثیه ، بیاید ، ما باید برای آقای اتییر



 . یماین در میدان جنگ داشته ا

ن اونیفورم سه نفر مارشال مخفن شده و از درب بزرگ کلیسا وارد شد  . با این ترتیب برادرم را از پنجره دیدم که بیر

ن در لژ کور دیپلماتیک جای گرفته . ژان  پس از چند لحظه این سه مارشال مراجعت کردند و گزارش کردند که اتییر

 : باتیست اظهار داشت

ن در کنار وزیر مخت - ن داشت نشسته واتییر  که عمامه سیر
 .... ار عثماین

 ژان باتیست ساکت گردید . پاپ و شان مذهتر از دور ظاهر شدند . یک گردان پیاده در جلو ، پاپ و شان مذهتر 

 در وسط و در عقب آنها گارد سوییس با شکوه و جالل در حرکت بودند . بالفاصله پس از گردان پیاده کشییسر روی

 را مانند پرچم با دو دست گرفته بود . مارشال برثیه گفتقاطر نشسته و ص
 

 : لیب بزرگ

یفات یم گوید روزانه شصت و هفت فرانک کرایه آن -  مجبور بودند قاطر را کرایه کنند و به طوری که رئیس تشر

 . است
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 یم کشیدند . ما بالفاصلهدر پشت ش کشیش حامل صلیب ، عرابه پونتیف ظاهر گردید . ارابه او را هشت اسب کبود 

 همان جایی که
ن اتور درشکه اش را در اختیار پاپ گذارده بود . پاپ به قرص کاهنیر اتور را شناختیم . امی   درشکه امی 

ن   ما بودیم آمد . ویل متاسفانه نتوانستیم به او خوش آمد بگوییم . پاپ لباس های خود را در اتاق های طبقه پاییر

 رد و درحایل که در جلوی عالیقدر ترین مردان مذهتر کلیسا قرار داشت آهسته به طرفگذارده و قرص را ترک ک

دام حرکت کرد  . آستانه وسیع کلیسا ی نیر

 یک نفر پنجره ها را باز کرد . دریای جمعیت سکوت مطلق اختیار کرده بود . چند نفر زن در مقابل او زانو زدند در

ی به مرد جواین گفت و درحایلصوریر که غالب مردان حتر کاله خود را  ن  برنداشته بودند . ناگهان پاپ ایستاد و چیر

 که شش را باال گرفته بود عالمت صلیب را روی خود کشید . بعد ها فهمیدیم که پاپ پل هفتم متوجه آن جوان و

 : سایر مردان که یر حرکت ایستاده بودند شد و با لبخند گفته بود

ر به کیس نیم رساندمعتقدم که دعا کردن به پیر  -  . مرد مقدس ضن

 پاپ دو بار دیگر در هوای شد و یخبندان عالمت صلیب را کشید و سپس صورت سفید او در آستانه کلیسا از نظر

 مخفن گردید و پشت ش او کاردینال ها برحسب درجه و ارشدیت مانند موج قرمزی داخل کلیسا شدند . سوال

 : کردم

 است ؟اکنون در کلیسا چه خیر  -



وع به خواندن دعا خواهند کرد اتوری شر  یک نفر برایم توضیح داد که با ورود پاپ به کلیسا خوانندگان کلیسا ی امی 

 : و پاپ روی تختر در سمت چپ محراب کلیسا جلوس خواهد کرد . همان شخص گفت

اتور است -  . اکنون موقع ورود امی 

اتور ، بله او ، تمام مردم پاریس و ه  نگ های پیاده و سواره ، مهمانان عالیقدر و شان کلیسا ی رم را یکویل امی 

 . ساعت تمام دیگر در انتظار گذاشت

اتور را از قرص تویلری اعالم کرد . نیم دانم چرا ویل ناگهان همه ما ساکت شدیم  باالخره شلیک توپخانه حرکت امی 

ن کلمه ای به طبقه اول قرص رهبانان رفته و در م .  قابل آینه های بزرگ قرار گرفتیم . مارشال ها لباس وبدون گفیر

 شنل های آیر مارشال ها را آوردند
ن  . نشان و حمایل خود را یک مرتبه دیگر بازدید و مرتب نمودند . مستخدمیر

 . هریک شنل خود را روی شانه انداخت . من صورتم را پودر زدم . آن قدر تهییج شده بودم که دستم یم لرزید

اتور  «فضا را   صدای شیپور ها کم کم از دور سپس نزدیک و خییل نزدیک شنیده یم شد و فریاد غوغای» زنده باد امی 

 . یم لرزانید

 اول مارشال مورات فرمانده پاریس که لباس او غرق در طال بود سوار است ظاهر گردید . پشت ش او شبازان سوار

ن شدهنظام و سپس پشت ش آنها منادیان سوار ظاهر گرد  یدند . آنها لباس مخمل سفید که با عقاب های طالیی تزییر

 بود دربر داشته و پرچم هایی که با زنبور گلدوزی شده بود در دست داشتند . دیدن این منظره چنان مرا مبهوت

ه کردم زیر   اکرد که فورا به خاطر آوردم که مقرری روزانه ام را برای خرید یک دست لباس مناسب برای او ذخیر

 لباس او بسیار ژنده بود . ارابه های طالیی که هر کدام با شش اسب سفید کشیده یم شد یگ پس از دیگری یم

یفات و در درشکه دوم آجودان و سپس وزرا عبور کردند . سپس و ، رئیس تشر  گذشتند . در درشکه اول دسی 
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اتوری در آندرشکه ای که با زنبور های طالیی زینت داده شده بود ظاهر گ  ردید . شاهزاده خانم ها ی فامیل امی 

 لباس سفید در بر و نیمتاج به ش داشتند . ژویل فورا نزد من آمد ، دستم را
 

 سوار بودند . شاهزاده خانم ها همگ

 : فشار داد و درست با آهنگ و ژست مادر فقیدم گفت

 به خویر برگذارشود -
ن  . خدا کند همه چیر

 . را مرتب کن کج شدهبله ویل نیم تاجت  -

ه زمستاین ظاهر گردد از دور نمایان شد . تمام این ارابه از اتور مانند آفتایر که ناگهان از پس ابرهای تیر  ارابه امی 

ن گردیده و این مدال ها  ورقه طال پوشیده شده و با مدال های برنزی که هر کدام معرف استان های فرانسه بود تزییر



 یکدیگر متصل شده بودند . روی سقف ارابه چهار عقاب عظیم با بال ها ی گشوده یم با برگ خرمای طالیی به

ن این چهار عقاب یک تاج ن آنها شاخه ای از برگ زیتون دیده یم شد و در بیر ن چنگال های تیر  درخشید و در بیر

ن شده بود ارابه را یم کش  یدند . ارابه در مقابلطالیی قرار داشت . هشت اسب سفید که ش آنها با پرهای سفید تزییر

 . قرص رهبانان متوقف گردید

 . همه به خارج قرص رفته و فورا صف آرایی کردیم

 ناپلئون در سمت راست ارابه نشسته و لباس مخمل شخ به تن داشت . وقتر از ارابه فرود آمد دیدیم که شلوار

 . در این لباس بسیار عجیب به نظر یم سواری و جوراب ابریشیم سفیدی که با جواهر آرایش شده بود پوشیده است

 رسید . مانند ستاره اپرا که پای کوتایه داشته باشد جلوه یم کرد . ویل چرا شلوار اسپانیایی به پا داشت ؟ ناپلئون و

 شلوار سواری ؟

اتریس در طرف چپ ارابه نشسته و زیبا تر از همیشه جلوه یم نمود . روی موهای مجعد کودکانه اش بزرگ ینامی   یر

ن شخاب زیادی مالیده بود . فورا متوجه شدم که تبسم او درخشنده  المایس که تاکنون دیده ام یم درخشید . ژوزفیر

د بر لب داشت . دیگر  و شاداب است . تبسم جوان پر لطف و نشایط که فقط از قلتر خندان شچشمه یم گیر

 . موضویع که باعث کدورت خاطر او باشد وجود نداشت

اتوری و در مقابل ناپلئون نشسته بودند از کنار من عبور کردند تصوروقتر ژوز   ف و لویی که هر دو در ارابه امی 

 کردم که چشمانم اشتباه کرده اند . آنها به طرز عجیتر خود را آراسته بودند . ش تا پا سفید بودند . کفش های ساتن

 متوجه شدم که شکم ژوزف کیم جلو آمده و وقتر راه یمسفید که با گل های صوریر آرایش شده بود به پا داشتند . 

 آن را رنگ کرده بودیم نبود . هنگایم که
 

 رفت حرکات او یر شباهت به حرکات اسب چویر اوسکار که به تازگ

 . لویی وارد شد عبوس و گرفته به نظر یم رسید

ن در قرص تویلری با عجله لباس تاج گذاری خود را دربر ک ن ناپلئون و ژوزفیر  ردند . برای مدت یک لحظه لبان ژوزفیر

ن  ا ، پولت و کارولیر ن  به علت سنگیتن لباس صوریر رنگ تاجگذاریش منقبض گردید . ویل فورا ژویل ، هورتنس ، الیر

ن یافت . پس آنکه ناپلئون دستکیسر را که با ن نفس عمیفر کشید . و تسکیر  دنباله لباس را به دست گرفتند و ژوزفیر

ن مرتبه به طرف ما متوجه شده و گفتیراق روی آن گلدوز   : ی شده بود با زحمت به دست کرد برای اولیر

وع کنیم ؟ -  آیا یم توانیم شر

ن ما تقسیم کرده و اکنون در انتظار عالمت او بودیم تا وضعیتر را یفات قبال وسایل مخصوص هریک را بیر  رئیس تشر

ی در گوش ژوزفکه قبال تمرین کرده بودیم اتخاذ کنیم . ویل این عالمت  ن یفات آهسته چیر  داده نشد . رئیس تشر

 گفت و ژوزف شانه های خود را باال انداخت . ناپلئون در مقابل آینه خود را برانداز یم کرد . صورتش منقبض بود ،
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 آینهچشم های او که با تنقید و مخالفت به شکل و شمایل خود در آینه یم نگریست تنگ شده بودند . ناپلئون در 

 مرد کامال متوسط القامه ای را یم دید که یقه پوست خز لباس تاجگذاریش تا زیرگوشش یم رسید» .... تاج فرانسه 

 در آب راه افتاده فقط یک نفر باید خم شود و آن را بردارد«.... بله ناپلئون خم شده و تاج فرانسه را از منجالب 

اتوری  . برداشته بود . تاج امی 

 تظار بدون هدف و نجوای توام با اضطراب ما مرا به یاد تشیع جنازه یم انداخت . به ژان باتیست نگاهایستادن و ان

ن سایر مارشال ها ایستاده و یک کوسن مخمیل که روی آن زنجیر نشان لوژیون دونور یم درخشید ، در  کردم او بیر

یفات   حمل یم کرد . شوهرم متفکرانه لب زیریندست داشت . او باید این زنجیر و نشان را روی کوسن در این تشر

ن   خود را یم گزید . با خود اندیشیدم که ما اکنون جمهوری را به طرف گورستان یم بریم . پدر جان پشت اتییر

ت ژویل شاهزاده شده و نیمتاج به ش دارد  ... دعوت نامه ای برای این مراسم به دست آورده . دخیر

ی گفت  : ناپلئون با یر صیر

و ....؟منت -  ظر چه هستیم دسی 

 .... قربان مقرر داشته بودید که مادام مادر در جلو حرکت کنند و ایشان -

ن حایک از خوشحایل بر لب داشت گفت  : لویی درحالیکه خنده شیطنت آمیر

 . مادر هنوز به پاریس نرسیده -

 د که برای مراسم تاجگذاری او درناپلئون قاصد پشت ش قاصد به ایتالیا فرستاده و از مادرش درخواست کرده بو 

د . پش تبعید شده اش را ترک کرد و یا نتوانسته بود این اضار را نادیده بگیر ن  پاریس حاضن شود . باالخره مادام لتیر

 : به پاریس عزیمت کرد . ویل هنوز وارد نشده بود . ناپلئون بدون تاثر گفت

و ما به -  . کلیسا خواهیم رفت  ما از غبیت مادرمان بسیار متاسفیم دسی 

 شیپور ها به صدا در آمدند . منادیان با لباس سفید پر از یراق آهسته باشکوه و جالل به طرف کلیسا رهسپار

و رئیس ن رنگ چسبیده به منادیان راه یم پیمودند . پشت ش آنها دسی  ن جوان با لباس سیر  گردیدند . مستخدمیر

یفات در حرکت بود و بال فاصله همشان   مارشال ها جفت جفت مانند عروسک های زیبا راست و محکم پیشتشر

اتریس روی آن بود عبور کرد . پس از او مورات تاج  امی 
 یم رفتند . پس از آن شوریه که حامل کوستن که انگشیر

اتریس را حمل یم کرد . وقتر من پشت ش مورات به راه افتادم هوا بسیار شد و یخبندان بود . دست خود   راامی 

اتریس بود حمل یم کردم و گویی قرباین ناقابیل به یگ از  جلو کشیده و کوستن را که روی دستمال ابریشیم امی 

ن جمعیت که در جلو آنها ردیف مستحکم و غیر قابل نفوذ شبازان ایستاده بودند عبور  خدایان تقدیم یم کنم . از بیر



 کردم . گاه گاه فریاد» زنده باد برنادوت « ا زردوزی پوشیده شنیده یم شد . دائما به جلو خود ، پشت مورات که ب

دام حمل یم کردم صدای موزیک ارگ و ن را در زیرگنبد نیر  شده بود نگاه یم کردم . هنگایم که دستمال ژوزفیر

د ن  . عطر مالییم در فضا موج میر

اتوری پیش رفتیم . در آنجا مورات متو   . قف شد و در یک طرف ایستادتا مقابل گروه آوازخوانان کلیسا ی امی 

مردی با لباس سفید راست و یر حرکت مانند مجسمه  محراب و دو تخت طالیی را دیدم که در تخت سمت چپ پیر

 . نشسته بود پاپ پل هفتم در حدود دو ساعت در انتظار ناپلئون بوده است

ن    را با چشماین که در اثر اشک یم درخشیداز پله باال رفتم و در پهلوی مورات ایستادم و به اطراف نگریستم . ژوزفیر

ن پله یک تخت دو نفری و در  و لبخندی بر لب داشت دیدم که آهسته به طرف محراب پیش یم آمد . او در جلو اولیر
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اهن تاجگذاری اتوری در حایل که دنباله پیر  سمت راست محراب متوقف شد . در مقابل من شاهزادگان فامیل امی 

اتریس ر   . ا در دست داشتند ایستادندامی 

اتور ، بعد از او پرینیون با عالمت  ش خود را برای دیدن ورود ناپلئون برگردانیدم . اول کلرمن تاج بزرگ امی 

 ناپلئون پشت ش او لوفبور با شمشیر شارلماین ، پس از او ژان باتیست با زنجیر لوژیون دونور ، بعد از او
 

 خانوادگ

ان لنگ ، وزیر امور خارجه با یک سبد اوژن دو بوهارنه با  اتور و تالیر  انگشیر ناپلئون و در آخر برثیه با لباس امی 

یفات تاجگذاری در آن خواهد انداخت حرکت یم کردند اتور لباس خود را در جریان تشر  . طالیی که امی 

وزی منعکس گردید . ناپلئون آهسته ن در فضای کلیسا با فتح و پیر  درحایل که ژوزف و لویی  آهنگ مهییج مارسیر

 دنباله لباس تاجگذاری صوریر رنگ او را در دست داشتند به طرف محراب در حرکت بود . باالخره ناپلئون کنار

ن قرارگرفت . برادران او و مارشال ها پشت ش او صف کشیدند . پاپ برخاست و دعا خواند  . ژوزفیر

یفات اشاره نامفهویم به کلرمن کرد .   . کلرمن پیش رفت و تاج را به طرف پاپ دراز کرد  سپس رئیس تشر

مرد به زحمت آن را نگه داشته بودند . ناپلئون شنل ن به نظر یم رسید زیرا دست های ضعیف پیر  تاج بسیار سنگیر

ان دادند . موزیک ساکت شد . پاپ در کمال  صوریر رنگ را از شانه اش انداخت . برادران او شنل را گرفته و به تالیر

 . و شکوه ناپلئون را دعا کرد وضوح

ن را باال گرفت تا روی ش خم شده ناپلئون قرار دهد ویل ش ناپلئون خم نشده بود دست های او با  سپس تاج سنگیر

 دستکش زردوزی پیش رفت و با هیجان تاج را گرفت . یک لحظه کوتاه ناپلئون تاج را باالی ش خود گرفت و

 . آهسته آن را روی ش گذارد



ن نگران گردیدند . ناپلئون خودش تاج به ش خود گذاردنه   . تنها من مضطرب شدم بلکه دیگران نیر

ن کرد . لوفبور شمشیر شارلماین را تقدیم او نمود . ژان باتیست زنجیر لوژیون دونور را
وع به نواخیر  موزیک ارگ شر

 او را بهبه گردن او آویخت . برثیه لباس تاجگذاری را روی شانه اش انداخت . پری
 

 نیون عالمت طالیی خانوادگ

ان شنل صوریر رنگ را روی شانه اش انداخت . ناپلئون آهسته از پلکان تخت خود باال  دستش داد و در آخر تالیر

 : رفت . ژوزف و لویی دنباله شنل را گرفته و هریک در یک طرف تخت قرار گرفتند . پاپ اعالم داشت

اتور «  » زنده باد امی 

اتریسپس از آن  ن کشید و گونه های او را بوسید . در این موقع مورات باید تاج امی   عالمت صلیب در مقابل ژوزفیر

ن تخت و محیل را که پاپ ایستاده بود پیموده و دست خود را  را به دست پاپ یم داد . ویل ناپلئون فاصله کوتاه بیر

اتور خندید و با دقت ودراز کرد . مورات تاج را به پاپ نداد بلکه به ناپلئون داد .  ن مرتبه در آن روز امی   برای اولیر

ن  اتریس گذارد . ژوزفیر ن را پریشان کند تاج را روی موهای مجعد کودکانه امی   احتیاط تمام که مبادا گیسوان ژوزفیر

ن  ا ، پولت و کارولیر ن  یک قدم به طرف تخت برداشت سپس با تکان شدیدی متوقف و عمال به طرف عقب خم شد . الیر

ن بیفتد و در بلند ترین نقطهخ ن به زمیر  واهران شوهرش مخصوصا دنباله لباس او را رها کردند . یم خواستند ژوزفیر

د . ویل ژویل و هورتنس با قدرت تمام سنگیتن  ین لحظه زندگیش مورد تحقیر قرار گیر وزی و در بزرگیر  فتح و پیر

ی کرد ن جلوگیر  . ند . ناپلئون برای کمک و حفظ او بازویش را گرفتدنباله لباس را تحمل کردند و از سقوط ژوزفیر

ن پله تخت سلطنتر لغزید ن سقوط نکرد بلکه در اولیر  . خیر ، ژوزفیر

یفات درد شی ایجاد ان باکره ای که برای تشر  فرانسه ، دخیر
ن
اق ان جوان فامیل های قدییم و اشر  هنگایم که دخیر

 . دند ، پاپ و بزرگان مذهتر خود را به کنار محراب کشیدندکرده بودند با شمع های لرزان به وسط محراب یم آم
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ن نشست . من ی از آن مفهوم نیم شد روی تخت در کنار ژوزفیر ن  ناپلئون با چهره ای بدون تغییر ، چهره ای که چیر

ن محراب ایستاده بودم . مردی که هم اکنون خودش  ان در ردیف اول و در پله پاییر ن مورات و تالیر  به نامدر بیر

اتور فرانسه تاج به ش خود گذارده به چه فکر یم کند ؟ نیم توانستم از صورت ساکت و یر حرکت او چشم  امی 

د و بدون آنکه دهان باز کند  بردارم . اکنون عضله ای در کنار لبش به حرکت در آمد ، لبان خود را به هم فشر

ن بار لبخند زد . لبخند اوخمیازه کشید و ناگهان نگاهش متوجه من گردید . چشمان ن  یم بسته او باز شد و برای دومیر

ن بود ن یم گذارد پراز لطف و مهرباین بود بلکه توام با شادماین و شعف نیر  . نه تنها مثل لحظه ای که تاج به ش ژوزفیر

 ازه یم دادلبخند او همان تبسیم بود که موقع مسابقه به طرف نرده باغ تابستاین در ماریس هنگایم که مخصوصا اج



 برنده باشم بود . چشمان او به من یم گفتند» چند سال قبل در کنار نرده باغ به تو نگفتم که تاری    خ جهان را به وجود 

 خواهم آورد ؟ تو باور نیم کردی ، امیدوار بودی که از ارتش استعفا بدهم و تاجر ابریشم باشم .....«

ن  ما به یکدیگر یم نگریستیم . او آنجا روی تخت  نشسته و یقه لباس تاجگذاری تا زیر گوشش آمده و تاج سنگیر

 . روی شش قرار داشت . هنوز شکل و قیافه سابق خود را حفظ کرده بود

ن نفرایر بودند که ناپلئون آنها را طرد کرده سپس مورو ن بناپارت از خاطرم گذشتند . اینها اولیر ن و لوسییر  دوک انهیر

 اس دنبال یکدیگر طرد شده و از خاطره ها محو گردیدند . سغ کردم نگاهم را ازو هزاران فرانسوی مشهور و ناشن

م ، دیگر به او نگاه نکردم تا وقتر که صدای رئیس مجلس سنا را شنیدم اتور برگیر  . تخت امی 

 سترئیس مجلس سنا که در مقابل ناپلئون ایستاده بود طوماری را باز کرد ، با یک دست کتاب مقدس را گرفته و د

 دیگرش را بلند کرده بود . ناپلئون جمالت سوگند را پس از رئیس مجلس سنا تکرار یم کرد . صدای زنگ دار او با

 . وضوح و خشگ در فضای کلیسا منعکس یم گردید . گویی فرمان نظایم صادر یم کند

 » سه را حفظ نمایممن ناپلئون سوگند یاد یم کنم که آزادی های فردی ، سیایس و مذهتر مردم فران ....«

اتور و همش او حاضن گردیدند . برای یک لحظه کارینال فش کنار  هیات بزرگان مذهتر و وزرا برای مشایعت امی 

 که در دست داشت به پهلوی او زد ویل صورت
 

 ناپلئون ایستاد . ناپلئون در حایل که یم خندید با عالمت خانوادگ

 بدون تفکر خواهر زاده اش وحشت زده به نظر یم رسید . ناپلئون شانه های گرد کاردینال در اثر این عمل ناپسند و 

 خود را باال انداخت و به حرکت خود ادامه داد . یک لحظه بعد ژوزف که باید دنباله شنل برادرش را در دست یم

 : گرفت با صدای بلند گفت

 پدرما اگر اینجا بود چه یم گفت ؟ -

ن رادرحایل که پشت مورات حرکت یم ک  ردم به جست و جوی عمامه وزیرمختار عثماین پرداختم و در نتیجه اتییر

 دیدم . بسیار خوشحال و دهانش از لبخند باز بود و با نگایه مملو از ستایش و تمجید ناپلئون را یم نگریست . در

ن موقع لباس ها ی مجلل بدرقه کننده گان مانع گردید و دیگر نتوانست ناپلئون را ببیند  . همیر

 : وقتر اوسکار را در تخت خوابش گذارده و پتو را رویش یم کشیدم پرسید

اتور شب ها با تاجش یم خوابد ؟ -  آیا امی 

 . خیر گمان نیم کنم -

 : اوسکار پس از کیم فکر گفت

ن است -  . شاید خییل سنگیر

ن است . ) خ(  . نده ام گرفتژویل چندی قبل یک کاله پوست خرس به پشم داده که خییل برای او سنگیر
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ن نیست و به عکس سبک است - اتوری برای ناپلئون سنگیر ن ؟ نه عزیزم تاج امی   . خییل سنگیر

اتور « از رئیس پلیس پول گرفته اند . ماری راست یم   ماری یم گوید بیشیر مردیم که فریاد یم کنند -» زنده باد امی 

 گوید مادر؟

 : اوسکار مجددا تکرار کرد

 ت مادر ؟صحیح اس -

 . نیم دانم ویل تو نباید این حرف ها را بگویی  -

 چرا ؟ -

لبم را گزیدم ، یم خواستم » خطرناک است « ویل اوسکار باید بتواند هر آنچه به مغزش خطور یم کند بگوید . از 

 بگوم

 در پاریس و 
 

 یا نزدیکطرف دیگر رئیس پلیس اشخایص را که هرچه به زبانشان یم آید یم گویند ، از زندگ

 . پایتخت محروم کرده است

ین دوست ژولیت روکامیه که نویسنده مشهوری است تبعید شد . پیشاین  ن چندی قبل مادام دو استایل بهیر  همیر

ن طفلم را بوسیده و با مالیمت گفتم  : کوچک و تمیر

 . پدر بزرگ شما ، کالری ، جمهوری خواه معتقدی بود -

 : اوسکار جواب داد

 . م تاجر ابریشم بوده استگمان یم کرد -

ن مرتبه در عمرم والس رقصیدم . شوهر خواهرم پرنس ژوزف مهماین مجلیل برپا کرد و  دو ساعت بعد برای اولیر

ن برادر زن اوست ن را دعوت کرد . هرچه باشد اتییر  . تمام نمایندگان سیایس شاهزادگان خارجر ، مارشال ها و اتییر

ین اشخاص درماری آنتوانت یک مرتبه سغ کرد ک  ه والس ها ی وین را در قرص ورسای معمول کند ویل فقط بهیر

 آنهایی که اجازه ورود نزد ماری آنتوانت را داشتند این رقص را آموختند . البته هنگام انقالب هر آنچه که مربوط
ن  بیر

ین سهبه اطریش و یا آن که خاطره اتریش را به یاد یم آورد ممنوع گردید . ویل اکنون این آهن  گ مطبوع و شیر

به ای در فرانسه رواج یافته و مورد قبول واقع شده . با وجودی که رقص والس را از مانتول آموختم حقیقتا نیم  ضن

 دانستم چگونه باید برقصم . ژان باتیست که قبل از ازدواج ما سفیر فرانسه در اطریش بوده به من نشان داد که

 ه باید والس برقصم . مرا تنگ در آغوش گرفت و با صدای شبازیش شمردچگون» یک ، دو ، سه « در اول مثل 

 شبازان وظیفه خشک و یر روح بودم ویل رفته رفته نرمش خود را باز یافتم و با هم به آهنگ آلماین والس



 . چرخیدیم و رقصیدیم

 درحایل که یم چرخیدیمسالن بال قرصلوکزامبورگ در دریایی از نور موج یم زد . شوهرم موهای مرا بوسید و 

 : آهسته در گوشم گفت

اتور ، یک ، دو ، سه ، با شما مغازله یم کرد و با چشم الس یم زد -  .امروز به طور وضوح دیدم که امی 

 . حس یم کنم که قلب و روح او در این کار دخالت نداشت -

 در چه کار ؟ مغازله با شما ؟ -

 . وحشت نکن منظورم طبعا تاجگذاری است -

به های موزیک را حفظ کن -  . دخیر کوچولو ضن
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یفایر  - اتور و یا هرکیس که تاجگذاری یم کند بلرزاند . این کار برای ناپلئون تشر  تاجگذاری باید تارهای قلب امی 

 . بیش نبود ، خودش تاج به ش خود گذارد و سوگند وفاداری به جمهوری یاد کرد ..... یک ، دو، سه

 : اد کردیک نفر فری

اتور -  به سالمتر امی 

 : گیالس ها به هم خوردند . ژان باتیست گفت

 . برادرت بود -

 . بگذار برقصیم ....یک ....یک -

 ژان باتیست باز موهای مرا بوسید . شمعدان ها ی بلوری به هزاران رنگ مختلف یم درخشیدند و موج یم زدند ،

 . دور خییل دور صدای مدعوین به گوش یم رسید : یک ، دو، سه سالن بال در اطراف ما حرکت یم کرد گویی از 

ل از جلو قرص ن  به گذشته فکر نکن فقط به لب های ژان باتیست و رقص والس فکر کن . در مراجعت به طرف مین

ن جوان با لباس های رسیم اتور در قرص تویلری چراغاین بود . مستخدمیر  تویلری گذشتیم . به افتخار تاجگذاری امی 

اتور تنها با و   مشعل های بلند و لرزان در اطراف قرص صف کشیده و نگهباین یم دادند . یک نفر به ما گفت که امی 

ن تاجش را هنوز به ش داشت . زیرا گمان یم کرد که با تاج خوشگل تر است . پس ن شام ضف کرد . ژوزفیر  ژوزفیر

اتوری را باز کرد . ژان باتیست برایماز ضف غذا ناپلئون به اتاق دفیر خود رفت و نقشه بزرگ ست  اد عمویم امی 

وع به باریدن نمود و بسیاری از مشعل ها را  آتیه است . برف شر
 

 توضیح داد که ناپلئون مشغول تهیه عملیات جنگ

 . خاموش کرد



 فصل بیستم

اتور  پاریس دو هفته پس از تاجگذاری امی 

******************** 

اتور ، آ ن هنگ ها توزی    ع نمود . همه ماچند روز قبل امی  اتوری را که همان عقاب با بال های گشوده است بیر  رم امی 

 . باید در شان دومارس حضور یم یافتیم

 ناپلئون مجددا لباس تاجگذاری خود را در بر و تاجش بزرگش را به ش گذارده بود . هنگ پرچیم با خود داشت که

 طالیی عقاب نصب یم گردید . پرچم سه رنگ فرانسه در زیر بال هایباالی چوب پرچم به وسیله ناپلئون مجسمه 

 عقاب موج یم زد . ناپلئون گفت که این عقاب ها نباید هرگز به دست دشمن بیفتد و به واحد ها قول فتوحات

 ددیگری داد . ما در جایگاه مخصوص ساعت ها ایستاده و به هنگ های پیاده و سواره که از جلو ما عبور یم کردن

ن که در کنار من ایستاده بود دائما با شادی و شعف فریاد یم کرد و گوش مرا کر کرده بود  . نگاه یم کردیم . اتییر

 داشتم تا در
ن
 برف مجددا باریدن گرفت و رژه شبازان تمام نشدین به نظر یم رسید . پاهای ما خیس بود . وقت کاق

 . مورد بال و پذیرایی های مارشال ها بیاندیشم

 

 

2 0 8 

اتور مهماین ترتیب بدهند . باید این مهماین مجلل ترین یفات به مارشال ها فهمانیده بود که به افتخار امی   رئیس تشر

 پذیرایی باشد که تاکنون داده شده . برای این منظور اپرا را در نظر گرفته بودند . همشان مارشال ها جلسه ای

 دند تا مبادا کیس از قلم افتاده و باعث رنجش خاطر فراهم گردد آقایتشکیل دادند و اسایم مدعوین را برریس کر 

اتریس رفته و به آنها خوش آمد گفته و آنها را به اتور و امی   مانتول به ما گفت و نشان داد که چگونه به استقبال امی 

اتور بازویش را به هم یفات به اطالع ما رسانید که امی   ش یگ از مارشال هاسالن بال دعوت نماییم . رئیس تشر

اتریس را به تختش هدایت نماید . ساعت ها بحث و مذاکره کردیم تا بفهمیم  تقدیم و یگ از مارشال ها باید امی 

 کدام مارشال و کدام یک از همشان مارشال ها شایسته این افتخار هستند . باالخره مورات که همش یگ از

اتورشاهزاده خانم ها ی خانواده سلطنتر بود  اتریس انتخاب شد ویل درباره خانم که همراه امی   برای همرایه با امی 

ت پرنسس ژویل بودم ترین مارشال و من که خواهر واالحرصن ن مادام برثیه همش پیر  خواهد بود ؟ در انتخاب بیر

ین خا نیم است که اختالف نظر وجود داشت . ویل باالخره من فاتح شدم و به همه قبوالندم که برثیه چاق مناسبیر

 باید

ن بودم . زیرا تا به حال ژان باتیست را در دادن شغل اتور باشد . من حقیقتا نسبت به ناپلئون خشمگیر  به همراه امی 



 . مستقل فرماندیه و اداری دور از پاریس در انتظار گذاشته است

 ر همراهش بودند یگ از آنها یکبعد از ظهر شب پذیرایی ، پولت خواهر ناپلئون بدون انتظار به دیدنم آمد . دو نف

 دان ایتالیایی و دیگری یک شوان پیاده نظام بود پولت هر دوی آنها را در اتاق روی نیمکت نشاند و با من
 موسیفر

 : به اتاق خواب آمد و درحایل که یم خندید پرسید

 کدام یک از این دو نفر عاشق من هستند ؟ -

ه اش را با پودر طالیی آرایش کرده بود . زمرد هایی از پولت کاله مخمیل کوچگ به ش و موهای  خرمایی تیر

 بورگز در گوش او یم درخشیدند . دامن تنگ و چسبان او کپل گردش را نشان داده و ژاکت
 

 جواهرات خانوادگ

 سینه اش را نمایان یم کرد . ابروهای او همانطوری که در
 

 مخمل مشگ که در تن داشت به طور وضوح برجستگ

خانه مادرش ، مداد ابروی بسیار ن  سیاه و براق بود جلب نظر یم کرد . ویل اکنون به جای زغال آشی 
 

 پانزده سالگ

 . عایل و ظریفن مرصف یم کند

 در زیر چشمان درخشان او که همیشه مرا به یاد چشمان ناپلئون یم اندازند . سایه تاریگ وجود داشت . مجددا

 : سوال کرد

 از این دو عاشق من هستند ؟خوب ، کدام یک  -

 : نیم دانستم چه جواب بدهم . پولت با خوشحایل و فتح فریاد کرد

 . هر دو عاشق منند -

م بود . پولت سوال کرد ن ن توالتم نشست ، هنوز جعبه طالی جواهر نشان روی میر  : سپس کنار میر

ن کرده و برای شم -  ا فرستاده ؟کدام بد سلیقه ای جعبه جواهر نشان را با عقاب تزییر

 . حاال شما باید حدس بزنید چه شخض فرستاده -

 : بازی حدس و گمان ، کنجکاوی او را تحریک نمود به مغز خود فشار آورد و ناگهان فریاد کوچگ کشید و گفت

 راستر او فرستاده .... او فرستاده ....؟ -

ین حرکتر نکرده فقط گفتم  : کوچکیر

اتور برای ا -  . رسال این جعبه تشکر یم کنمیر نهایت از امی 

 

 

2 0 9 

 : پولت سوت ممتدی کشیده و با هیجان زیادی گفت

ن که چشم های بنفش و دماغ کشیده دارد ش و ش پیدا - داری ! هم اکنون با مادام دو شائل ندیمه ژوزفیر  چه خیر



 . کرده

 : از خجالت شخ شده و گفتم

ن دیگرناپلئون در روز تاجگذاری قریصن که از روزها -  . ی ماریس به من داشت پرداخته نه چیر

 بورگز پوشیده بود
 

 . پولت دست های خود را دراز کرد . انگشتان او با الماس های خانوادگ

ن دیگری نیست - کوچولو .... البته چیر
 . خدا نکند دخیر

وع به صحبت کرد  : سپس ساکت شد . وی مجددا با تفکر شر

 صحبت کنم . مادر دیروز مخفیانه وارد پاریس شد . حتر فوشه رئیس پلیس ازیم خواستم درباره مادرم با شما  -

ل من یم باشد و شما باید به آنها کمک کنید ن  . ورود او یر خیر است . او هم اکنون در مین

 : با تعجب سوال کردم

 به که کمک کنم ؟ -

 . پولت خندید ویل خنده او از قلب برنیم خاست

 ون و مادر . بسیار نگرانم . ناپلئون اضار دارد که باید مادرم در پذیرایی مارشال ها دربه هر دوی آنها به ناپلئ -

 تویلری به انتظار او باشد و حضور خود را به اطالع او برساند . راستر تصور کنید درحایل که همه در اپرا مشغول و

ام نما  . یدشگرم هستند مادر باید به انتظار او بایستد و در مقابل او احیر

اتوری در مقابل ناپلئون خم یم شود در نظرم مجسم یا را که به رسم دربار امی  ن  به زحمت سغ کردم که مادام لتیر

 . نمایم

وع به صحبت کرد  : پولت لب زیرین خود را گزید و آهسته شر

 باشد و ناپلئونکامال متوجه هستید که مادرم مخصوصا با ارابه کند رو حرکت کرد تا در موقع تاجگذاری اینجا ن -

 رنجیده خاطر است زیرا مادرم نخواست شاهد موفقیت او باشد . ناپلئون حقیقتا میل دارد او را ببیند و شما اوژین ،

 دزیره ، مادام مارشال استدعا یم کنم این دو را برحسب تصادف به یکدیگر نزدیک کنید یم فهمید ؟ وقتر یکدیگر

یفات و مراسم درباری ندهید . اینکار را یم توانید انجام دهید ؟را دیدند آنها را تنها بگذارید و اه  میتر هم به تشر

 : مثل باروت منفجرشده و گفتم

 . حقیقتا که شما فامیل وحشتنایک هستید -

 . پولت ش خود را بلند نکرد

ن برادران و خواهرانم تنها شخض ه -  ستم که موردشما همیشه این موضوع را یم دانستید و یم دانید که من بیر

 .... عالقه و محبت ناپلئون یم باشم

 : آن روز بعد از ظهر که پولت با من به مالقات فرمانده نظایم ماریس آمد از خاطرم گذشت و گفتم



 . آری یم دانم -

ن و براق کردن ناخن های خود بود جواب داد  : پولت آهسته در حایل که مشغول تمیر
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 اکنون ناپلئون لویی و دو طفل کوچک هورتنس را بهسایرین فقط یم خواهند ج -
ن او باشند . اوه راستر  انشیر

ن شب و روز به او اضار یم کرده  فرزندی خود قبول کرده و ژوزف وارث تاج و تخت شناخته شده است . ژوزفیر

ن را به عنوان ولیعهد فرانسه انتخاب  . نماید است که ناپلئون نوه خود را یعتن کودک هورتنس دخیر ژوزفیر

 : چشمان پولت از خشم و غضب گشاد شده و به صحبت ادامه داد

ن ناپلئون را به عقیم بودن محکوم کرده و شکایت - است ؟ یم دانید آخرین خیر چیست ؟ ژوزفیر  چه خیر
 یم داین

 .... این ازدواج بدون ثمر را متوجه او نموده است از شما سوال یم کنم . ناپلئون

 : فورا گفتم

یا و ناپلئون را آشتر خواهم داد و به وسیله مستخدمه ام ماری شما را مطلع خواهمدر پ - ن  ذیرایی مارشال ها مادام لتیر

 . کرد . شما فقط باید سغ کنید مادرتان را به لژی که انتخاب یم کنم بیاورید

ن یافته ام -  . اوژین راستر جواهر هستر . اکنون تسکیر

ن توالت بود مالیده و سپس انگشتش را روی لب باالیی صوریر رنگ  پولت انگشت خود را دور قویط کرم  که روی میر

ن قرمز شود . سپس گفت  : خود کشید و سپس لبش را به هم فشار داد تا لب زیرینش نیر

 چند روز قبل یگ از روزنامه های انگلستان مقاله موهتن درباره من منتشر کرده بود . این ویولونیست کوچک مو -

 بلند آن را برایم ترجمه کرد . روزنامه انگلییس مرا» عشق ناپلئون « د . راستر مهمل و مزخرف نیست ؟ نامیده ان

 : سپس به طرف من برگشت و گفت

 تکنیک من و ناپلئون کامال فرق دارد او در جنگ های تعریصن فاتح یم گردد ویل من درجنگ های دفایع مغلوب -

 . یم شوم

 : با اندوه در لب های او ظاهر شد و گفتسپس لبخند مایوسانه و توام 

 چرا او همیشه مرا به مرداین که مورد توجهم نیستند شوهر یم دهد ؟ اول لوکلرک ، بعد بورگز هر دو خواهرم در -

 این مورد از من خوشبخت ترند به عالوه خود خواه و شهرت طلبند و اهمیتر به گفته های مردم نداده فقط در فکر

ن روابط حس ن کثیف ماریس را فراموش کندداشیر ا نیم تواند آن زیرزمیر ن  نه با مقامات و اشخاص موثر یم باشند . الیر

 و از این که ممکن است مجددا گرفتار فقر و بدبختر شود متوحش است و هرچه به دستش برسد جمع آوری یم کند



 مخترص ما را در  .
 

ن از طرف دیگر آنقدر کوچک بود که نیم تواند زندگ  ماریس به یاد بیاورد و برای آن کارولیر

 .... نیمتاجر که به دست آورد و شخود را با آن بیاراید حاضن است به هر عمیل تن در دهد . اکنون من

 . گمان یم کنم آن دو نجیب زاده عاشق شما حوصله شان تمام شده باشد -

 : پولت از جای خود پرید و گفت

 پیغام شما هستم و مادر را به اپرا خواهم فرستاد موافقید ؟ راست یم گویید . باید بروم در انتظار  -

 : ش خود را حرکت دادم

 . موافقم -

امات درباری از من داشته باشد چه خواهم ن من توقع ادای احیر  با خود گفتم که اگر وقتر این اوسکار کوچک ناچیر

 کرد ؟

 . برویم فرزندان وطن

 . روز فتح فرارسیده
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ن انداز بود خفهآهنگ موثر و  ن ویولون را که در زیر گنبد روشن نوراین اپرا طنیر ن نوای شور انگیر  مهیج شود مارسیر

اتور را اعالم داشت . درحالیکه روی بازوی ژان تکیه داشتم از پله ها به زیر آمده و در ن ورود امی   کرد . شود مارسیر

اتور مهمان عایل  .  قدر مارشال ها را تهنیت بگویم حرکت کردمطبقه اول به محیل که در آنجا یم باید امی 

ید  . هموطنان اسلحه برگیر

 گردانهای خود را تشکیل دهید

ن ، آهنگ دوران جواین من آن روز با لباس خواب در بالکن ویالی سفیدمان در ن آهنگ مارسیر  شود میل مارسیر

 برادران لویی در لباس مهماین را گلماریس ایستاده و داوطلبان جنگ ، فرانشون خیاط ، پش لنگ کفاش محله ، 

 باران یم کردم . آری آن روز تمام آنها و تمام هشهریان برای دفاع جمهوری جوان فرانسه در مقابل دنیا پیش یم

 . رفتند

 برای خرید کفش جهت شبازان خود نداشت دفاع یم کردند
ن
 . آنها از جمهوری جواین که پول کاق

 . گردان های خود را تشکیل دهید

 ... به پیش .... به پیش

یفایر به گوش رسید . خم شدیم و اهن ابریشیم ، صدای به هم خوردن شمشیر های تشر  صدای خش خش دنباله پیر



ن افش ن بار ناپلئون را دیدم تعجب کردم که چرا ارتش چنیر  تعظیم کردیم . ناپلئون ظاهر گردید . وقتر برای اولیر

 کنون جثه کوچک او با بلند قد ترین آجودان هایی که یم توانست در ارتش پیداکوتاه قدی را پذیرفته است . ویل ا 

ن بازوی ناپلئون را رها کرد . در این موقع مادام برثیه  کند احاطه شده و ساده ترین لباس ژنرایل را در بردارد . ژوزفیر

د . ناپلئون به مادام برثیه چاق وپس از عرض تهنیت بازوی خود را برای ناپلئون خم کرد تا ناپلئون بازوی او را بگ  یر

 : چله گفت

 مادام حال شما چطور است ؟ -

 : و بدون آنکه وقت جواب به او بدهد به طرف همش یک مارشال دیگر متوجه شد و گفت

 مادام از دیدار شما خرسندم ، شما باید همیشه لباس نییل بپوشید . این رنگ به شما برازنده نیست . اگرچه نییل -

ن نسیت و متمایل به زردی است ، این رنگ در خاطره من موج یم زندکام  . ال سیر

 ظاهر گردیده و جواب داد
 

 : روی گونه های خانیم که مخاطب ناپلئون بود لکه های قرمز رنگ

ت بسیار لطف دارند -  . اعلیحرصن

 طور با جمالت کوتاه صحبت یم اگر تمام تاج داران مانند ناپلئون باشند مایه تعجب است .گمان یم کنم اگر او این

ن معموال با اتباع خود اینگونه صحبت یم نمایند  . کند به علت این است که تصور یم نماید تمام سالطیر

مندانه اش به طرف همشان مارشال ها متوجه شده و گفت ن با لبخند هین ن موقع ژوزفیر  : در همیر

 . وقتر این خیر را شنیدم بسیار متاسف و نگران شدم حال شما چطور است؟ دخیر کوچک شما سیاه شفه داشته ؟ -

اتریس از صمیم قلب در انتظار دیدار او بوده است ن فکر یم کردند که امی   . هر کدام از همشان مارشال ها چنیر

ن ، چشمان آنها از خشم و غضب برق یم زد ا و کارولیر ن اتوری نمایان شدند . الیر ن شاهزادگان امی   . پشت ش ژوزفیر

ن دیگری دعوت داشته است . هورتنس کیم گرفته بود ویل به  پولت  شام و یا چیر
 کیم مست بود ، شاید به مهماین

 . شدت سغ داشت با همه دوستانه رفتار کند . ژویل خواهر من با نا امیدی علیه خجالت و کم رویی خود یم جنگید
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ن و مارشال مورات آهسته در سالن بال پیش رفتن  د . پشت ش آنها ناپلئون قدرم بریم داشت . مادامسپس ژوزفیر

 برثیه تقریبا در حایل که ناپلئون بازویش را گرفته بود به زحمت تنفس یم کرد . بسیار مضطرب به نظر یم رسید . ما

 و سایر مارشال ها نزدیک به آنها حرکت یم کردیم . هزاران دامن ابریشیم وقتر که زن ها در مقابل ناپلئون و

ن خم یم شدند خش خش یم کردندژوز   . فیر

ن چند کلمه دوستانه به هریک از مدعوین مرتبا یم ایستاد . ناپلئون بیشیر با مردان طرف صحبت ن برای گفیر  ژوزفیر



 هنگ های خود در پاریس حضور یافته بودند . ناپلئون
 

 بود . افشان یر شماری از والیات و استان ها به نمایندگ

ن به نظر یم رسید که حتر از تعداد شپش های هر آسایشگاه نظایمدرباره شبازخانه آن  ها سوال یم کرد . چنیر

 بکشانم . اول ناپلئون 49فرانسه مطلع است . با نگراین و شگرداین فکر کردم که چگونه یم توانم او را به لژ شماره 

 ...... باید چند گیالس شامپاین بنوشد . آن وقت جرات خواهم داشت که

 های شامپاین به گردش در آمد . ناپلئون از نوشیدن خود داری کرد و در کنار صندیل مخصوص خود در حایل گیالس

ن مرا احضار کرده و گفت ان با او صحبت یم کردند ایستاد . ژوزفیر  : که ژوزف و تالییر

وزه را پیدا کنم متاسفم -  . آن روز نتوانستم گوشواره های فیر

ت بسیار لطف و م -  . رحمت دارند ، ویل من نیم توانم آیر بپوشمعلیا حرصن

 مادام از لباس ها ی لوروی رایصن هستید ؟ -

اتریس جوایر ندادم . در سالن مملو از جمعیت یک صورت قرمز چهار گوش نظرم را جلب کرد . آن صورت  به امی 

اتر   قرار دارد یم شناسم . امی 
 

 یس تقریبا با خشونت تکرار کردرا که روی گردن کوتاه و باالی یقه اونیفورم شهنگ

: 

 از لباس های لوروی ....؟ -

 .... بله البته بسیار رایصن هستم -

 در کنار آن صورت چهارگوش قرمز ، ش یک خانم با موهای رنگ شده طالیی و آرایش عجیب دیده یم شد . متوجه

 .....  او را نیم شناسم ویل خودش راشدم که از والیات آمده اند . این شهنگ از پادگان ها ی خارجر آمده ، همش 

کیم بعد موفق شدم که طول سالن بال را تنها عبور کنم . تصمیم گرفتم در حایل که توجه همه را جلب نموده باشم 

 به

ام ایستاده و آهسته یم گفتند  : مدعوین نزدیک شوم . تمام مهمانان کنار یکدیگر در نهایت احیر

 . مادام مارشال برنادوت -

 ان در مقابلم خم یم شدند و خانم ها درحایل که به من نگاه یم کردند لبخند یم زدند . باز هم تبسم کردم تاافش 

ن موقع به آن شهنگ کامال نزدیک شده بودم . آن زین که موهای خود را به طرز  باالخره دهانم درد گرفت . در همیر

 : عجیتر آرایش کرده بود آهسته به آن شهنگ گفت

 . ... آن هم دخیر کوچک کالری استبله .  -

 فورا فهمیدم این افش کیست ، اگرچه لباسش را تغییر داده بود ویل گذشت زمان چندان صورت او را تغییر نداده

 بود . شاید هنوز فرمانده نظایم ماریس باشد ، آن ژنرال حقیر ژاکوبیتن که ده سال قبل او را توقیف کرده بود ، او

اتور فر   : انسه است . صدای خود را شنیدم که گفتاکنون امی 



 شهنگ لوفابر ، آیا مرا به خاطر یم آورید ؟ -

 : آن زن مو طالیی با طرز عجیتر تعظیم کرد و آهسته گفت
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 ..... مادام مارشال -

ن موقع آن صورت قرمز چهار گوش گفت  : و در همیر

 . دخیر فرانسوا کالری -

 . حبت من شدندسپس هر دو با اضطراب منتظر ص

 . سپس هر دو با اضطراب منتظر صحبت من شدند

 .مدیر است که ماریس را ندیده ام -

 : آن زن درحایل که شانه هایش را باال یم کشید جواب داد

 . مادام شما در ماریس بسیار نارحت و کسل خواهید شد ، دخمه تاریگ است -

 ل شوید .....؟آقای شهنگ اگر شما بخواهید به محل دیگری منتق -

 : خانم شهنگ لوفابر که کامال تهییج شده بود تقریبا با فریاد گفت

اتور در خصوص ما صحبت کنید ؟ -  شما یم توانید با امی 

 . خیر ویل با مارشال برنادوت یم توانم درباره شما صحبت کنم -

 : شهنگ لوفابر آهسته گفت

 . پدر شما را خوب یم شناختم -

ن در همان لحظه خو   د را جمع و جور کردم . آهنگ رقص لهستاین شنیده شد . دامن خود را جمع کرده و با عجله از بیر

 . جمعیت که در مقابلم خم یم شدند عبور کردم . یک مرتبه دیگر آداب و رسوم را از یاد برده بودم

اتور درحایل که مادام برثیه ه وع کرد . امی   مراه او بود از وسط سالن عبورژنرال مورات با ژویل رقص لهستاین را شر

اتور منتظر من بود و با وع شد و ژوزف در کنار صندیل امی   یم کرد . من باید با پرنس ژوزف یم رقصیدم . رقص شر

 : خشم و غضب آهسته گفت

 . دزیره نتوانستم شما را پیدا کنم -

 : درحایل که با عجله به سایرین در وسط سالن یم پیوستم گفتم

 . خواهممعذرت یم  -



 : شوهر خواهرم دائما غر یم زد و یم گفت

 . من عادت به انتظار ندارم -

 : با خشونت گفتم

اتور و همش مارشال برنادوت نگاه یم کنند -  . بخندید ، لبخند بزنید . این همه چشم به برادر بزرگ امی 

ی که مخصوص خانواده سلطنتر پس از دو دور رقص ، مهمانان به طرف بوفه رفتند . ناپلئون به پشت محوطه ا

 ترتیب

 داده شده بود رفته و با» دوروک « صحبت یم کرد . به یگ از پیشخدمت ها که سیتن شامپاین در دست داشت اشاره 

 . کرده و به ناپلئون نزدیک شدم . ناپلئون فورا صحبت خود را قطع کرد و متوجه من شد

ی به شما بگویم - ن  . مادام باید چیر

ین ژست هایی که مانتول به من آموخته بود به طرف شامپاین اشاره یم کردم گفتمدرحایل که   : با یگ از بهیر

وب میل نیم فرمایید ؟ -  مشر
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اتور درحایل که جرعه خییل کوچگ از شامپاین نوشید گفت  : ناپلئون و دوروک هریک گیالیس برداشتند . امی 

 . به سالمتر شما مادام -

 : به جلو گذارد و شاپای مرا به دقت نگرسیت و گفت ناپلئون قدیم

 مادام مارشال آیا هرگز به شما گفته ام که چقدر زیبا هستید ؟ -

 زد و پاشنه هایش را به یکدیگر چسبانید و گفت
 

 : مارشال دوروک لبخند بزرگ

ت اجازه بفرمایند بنده باید -  .... اگر اعلیحرصن

 . در اختیار خانم ها بگذارید بروید ، دوروک ، بروید و خود را  -

 . ناپلئون در سکوت و آرامش مرا ستایش یم کرد و لبخندی در کنار لب های او دیده یم شد

ت - ت درخواست کنم ، از اعلیحرصن ی به من بگویند ؟ ممکن است از اعلیحرصن ن ت یم خواستند چیر  اعلیحرصن

 . را مالقات کنیم سپاسگذار خواهم بود اگر یم توانستم در لژ شماره هفده یکدیگر 

 کامال معلوم بود که ناپلئون نتوانسته است منظور مرا درک کند . تصور کرد اشتباه کرده . به طرف جلو خم شد ،

 : ابروهای خود را باال کشید و تکرار کرد

 لژ هفده ؟ -



ن با عده ای از خانممشتاقانه ش خود را حرکت دادم . ناپلئون به سایر مدعوین که در سالن بودند نگاه کرد . ژوز   فیر

ن بانواین که یم رقصیدند ان و لویی گرم مباحثه بودند . لباس مارشال ها در بیر  ها مشغول صحبت بود ، ژوزف با تالیر

 . یم درخشید

 اوژین کوچک آیا این عمل مناسب است ؟ -

ت استدعا یم کنم اشتباه نفرمایید -  . اعلیحرصن

 . طور نیست ؟ مارشال مورات همراه ما خواهد بود بهیر است لژ هفده معتن آن کامال روشن است این -

اتور هر لحظه ما را از زیر چشم نگاه یم کرد . ناپلئون اشاره کرد ، مارشال  مارشال مورات مانند سایر اطرافیان امی 

 : مورات به ما نزدیک شد . ناپلئون گفت

 . دهیدمادام برنادوت و من میل داریم به لژ برویم راه را نشان ب -

ام تشکیل یم شد عبور  که هر وقت ناپلئون نزدیک یم گردید خود به خود برای احیر
ن
ن صفوق  هر سه نفر از بیر

دار یم  کردیم . نزدیک لژ ها چند جفت با عجله از یکدیگر جدا شدند . افشان جوان از آغوش زنان به حال خیر

 : آوری کردایستادند . راستر این منظره زیبا بود . ویل ناپلئون یاد 

یفات در این مورد بحث کنم . باید آنهایی که -  نسل جوان اصول معنویت را فراموش کرده است . باید با رئیس تشر

 . غیر قابل شزنش هستند در اطراف من باشند

 . یک دقیقه بعد در کنار درب ها ی قفل شده لژ ها بودیم

 . متشکرم مورات -

ن ها ی مارشال مورات صدا کرد و   : از نظر ناپدید گردید . ناپلئون به شماره لژها نگاه یم کرد . گفتم مهمیر

ی به من بگویند . آیا خیر خویسر است ؟ - ن ت یم خواستند چیر  اعلیحرصن
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 بله ما درخواست مارشال برنادوت را برای شغل فرماندیه مستقل و مسئولیت وسیع اداری تصویب کردیم . فردا -

یک یم گویم . این شغل منصوب خواهد شد . مادام  شوهر شما به سمت فرماندار هانور Hanover به شما تیر

 . بسیار مهم و پر مسئولیتر است

 : چون نیم دانستم هانور کجا است آهسته گفتم

 هانور ....؟ -

ن  - ن خانم آن شزمیر  خواهید کرد و اولیر
 

 وقتر شوهر خود را در هانور مالقات کنید ، در یک قرص سلطنتر زندگ



 خواهید بود . لژ شماره هفده اینجا است ؟

 : چند قدم بیشیر تا لژ شماره هفده فاصله نداشتیم . ناپلئون گفت

 . اول شما داخل شوید و ببینید که حتما پرده ها ی لژ افتاده باشند -

یا با دیدندرب لژ را باز کرده و فورا داخل شدم . خوب یم دانستم که پرده ها ی لژ کشیده شده است . مادام لت ن  یر

 : من گفت

 . خوب دخیر جان من اینجا هستم -

ون لژ ایستاده ونیم داند که شما اینجا هستید -  . خانم او بیر

یا با قدرت تمام گفت ن  : مادام لتیر

 . ناراحت نباشید ، ش شما را برای این عمل نخواهد برید -

 . فتدالبته خیر ویل ممکن است موقعیت و شغل ژان باتیست به خطر بی -

 : در کمال نریم گفتم

 . خانم اکنون او را صدا خواهم کرد -

 : از لژ خارج شدم و گفتم

 . پرده های لژ افتاده اند -

 امیدوار بودم ناپلئون قبل از من وارد لژ شود و من فورا از نظر او ناپدید شوم ویل ناپلئون مرا به داخل لژ راند . راست

یا برخاست و در مقابل ناپلئون ایستادبه دیوار لژ تکیه داده و راه عبو  ن ن موقع مادام لتیر  ر برای او باز کردم . در همیر

ین و مطبوع والس وین از خالل پرده های ضخیم لژ به داخل نفوذ یم  گویی در کنار لژ خشک شده است . آهنگ شیر

یا قدیم به طرف او برداشت . با خود فکر کردم اگر او الاقل کیم ش  ن ام کندکرد . مادام لتیر   خود را خم کرده و احیر

یا با نریم گفت ن  :تمام اشکاالت مرتفع یم گردد . مادام لتیر

 پشم به مادرت شب بخیر نخوایه گفت ؟ -

 : ناپلئون بدون آن که حرکت کند جواب داد

ی مطبویع -  . مادر چه غافلگیر

یا در مقابل او ایستاده ، شش را خم کرد  ن امات درباری را رعایتآخرین قدم ، اکنون مادام لتیر  و بدون آنکه احیر

 کند گونه های پشش را بوسید . برای آنکه از لژ خارج شوم از پشت ناپلئون خزیده و تقریبا به او تنه زدم و با فشار

 . نامحسویس طبعا او را به آغوش مادرش انداختم

 : یم کشد به طرف من آمد و گفتوقتر وارد سالن بال شدم ، مورات مانند سگ شکاری که رد پای شکار را بو 

ن زودی مراجعت کردید ؟ -  مادام به همیر
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 : با تعجب به او نگریستم . مارشال مورات به صحبت خود ادامه داد

ت چند دقیقه با او صحبت - اتریس گفتم که مارشال برنادوت بسیار مشور خواهد بود اگر علیا حرصن  من به امی 

اتریس مایلند ایشان را ببینند در نتیجه هیچ کدام آنها متوجه نخواهندنماید و به مارشال برنادو   ت هم گفتم که امی 

 . شد که در لژ چه یم گذرد

 در لژ چه یم گذرد ؟ منظور شما چیست مارشال ؟ -

ن   مارشال چنان مشتاقانه مشغول صحبت بود که به فریاد های شادی و کف زدن هایی که در شاش سالن طنیر

 : د توجه نداشت . آهسته گفتانداخته بو 

ت را آنجا بردید -  . منظورم همان لژ شماره هفده ، همان لژی که شما اعلیحرصن

اتریس نباید بدانند که در لژ چه یم گذرد ؟ هم اکنون -  اوه لژ شماره هفده ، ویل به چه دلیل مارشال برنادوت و امی 

 . تمام مدعوین یم دانند که در لژ هفده چه یم گذرد

 صمیم قلب خندیدم . راستر دیدن قیافه مبهوت و گوسفند مابانه مارشال بسیار خوشمزه و باید بگویم پر ارزش از 

 بود . مارشال شش را بلند کرد و نگاه سایر مدعوین را تعقیب نمود و دید . بله دید که ناپلئون پرده های لژ شماره

یا در کنار او ایستاده  ن یفات به ارکسیر اشاره کرد . ارکسیر ساکت شد وهفده را بازکرده و مادام لتیر  بود . رئیس تشر

ن انداخت . مورات که ظاهرا مغشوش به نظر یم رسید با نگراین به من نگاه کرد  صدای کف زدن جمعیت در فضا طنیر

 : و گفت

ن نیم دانست که مادرش مراجعت کرده و در پاریس است -  . کارولیر

 : با تفکر جواب دادم

ن تبعید شده و اکنون مادام مادر  -  نزد فرزندی خواهد بود که بیش از همه به محبت مادر احتیاج دارد . اول لوسییر

 . ناپلئون تاجدار به محبت او محتاجند

 : تا سپیده دم رقصیدیم . وقتر ژان باتیست مرا یم چرخانید پرسیدم

 هانور کجاست ؟ -

ن در دوران جنگ محرومیتدر آلمان است ، خانواده سلطنتر انگستان اهل این نا -  حیه هستند . مردم این شزمیر

 . زیادی دیده اند

 یم دانید که فرمانروای فرانسوی هانور کیست ؟ -



 .... نیم دانم ...و این -

به سوم رقص پاشنه های خود را به هم چسبانید و ایستاد . ش خود را خم کرد و مستقیما به  ژان باتیست در ضن

 : پرسید چشمان من نگریست و فقط

 راست یم گویی ؟ صحیح است ؟ -

وع به رقص کرد و آهسته گفت  : ش خود را حرکت دادم . مجددا شر

 . حاال به آنها نشان خواهم داد -

 به چه اشخایص ؟ چه به آنها نشان خوایه داد ؟ -
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اتور و تمام ما -  رشال هایش ثابت خواهم کرد ونشان خواهم داد که چگونه باید یک مملکت را اداره کرد . به امی 

 مخصوصا به مارشال ها یم فهمانم که اداره یک مملکت چیست . هانور از طرز اداره و مملکت داری من رایصن خواهد

 . بود

 . ژان باتیست با شعت و تندی صحبت یم کرد . یم دانستم خوشحال است . پس از چندین سال واقعا خوشحال بود

ر این لحظه اصوال به فکر فرانسه نبود . فقط به هانور یم اندیشید . هانور نقطه ای راستر عجیب است . شوهرم د

 در

ن آلمان . گفتم  : شزمیر

 خواهید کرد -
 

 . شما در قرص پادشایه هانور زندگ

ی در او داشته باشد جواب داد  : در کمال آرامش و بدون آنکه گفته من تاثیر

ین محل است -  . طبیغ است . قرص هانور بهیر

ین منازل و قرارگاه ها برا ی ژان باتیست فقط» نسبا خوب « است . قرص پادشایه   ناگهان متوجه شدم که بهیر

 در نظر من هیوالیی وحشت 
ن انگلستان در هانور برای گروهبان سابق برنادوت » نسبتا خوب « است . ویل همه چیر

 فقط

ن و ترسناک است  . انگیر

 . ان باتیست گیج شدمژان باتیست شم گیج یم رود ، ژ  -

ن ها اسباب ها ی موسیفر خود را جمع آوری کردند  ویل ژان باتیست به رقصیدن خود ادامه داد . تا وقتر که موزیسیر

 . و پذیرایی مارشال ها پایان یافت یم رقصیدیم .

 ابر به پاریسقبل از آنکه ژان باتیست پاریس را به قصد هانور ترک نماید درخواست مرا اجرا کرد و شهنگ لوف



 منتقل شد . داستان زیرپوش و مالفه های ناپلئون این فکر را در او به وجود آورد که شهنگ لوفابر را به ریاست ش

 رشته داری انتخاب نماید . شهنگ لوفابر در شغل جدیدش مسئول پوشاک افراد واحدهای فرانسه شد . شهنگ و

 : نگ مرتبا یاد آوری یم کردهمشش برای تشکر نزد من آمدند و البته شه

یفن بود -  . پدر شما را خوب یم شناختم . مرد بسیار شر

 . چشمانم از اشک پر شد و لبخند زدم

 برای فرانسوا کالری نیست ؟ -
 

 آقا شما صحیح فکر یم کنید . مگر بناپارت وصله همرنگ

 . پدر فقید شما قطعا برنادوت را ترجیح یم داد -

 دارد وقتر نام شهنگ لوفابر را در لیست ترقیات دید لحظه ایناپلئون درباره ترقی
ن
 ات افشان ارشد اطالعات کاق

 : فکر کرد . سپس با صدای بلند خندید و گفت

 شهنگ لوفابر ، خداوند و ارباب زیرپوش ، برنادوت برای مشت خاطر مادام برنادوت او را مسئول ش رشته -

 . ات این شهنگ خداوند زیر پوش استداری و ملبوس ارتش کرده است . مور 

 مارشال مورات این شوجن محرمانه ناپلئون را به همه گفت و تا امروز تمام ارتش فرانسه شهنگ بیچاره را خداوند

 . زیرپوش یم نامند

******************** 
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 : فصل بیست و یکم

 ، در یک ارابه مسافر بری 4181سپتامیر 

ن هانور در آلمان  و پاریس بیر

******************** 

اتور تقویم جمهوری را ممنوع نموده ، اگر مادر مرحومم زنده بود بسیار خوشحال یم شد . زیرا هرگز به آن  امی 

 . تقویم عادت نکرد

 ژان باتیست ، اوسکار و من در هانور بسیار خوشحال بودیم . فقط کف درخشان و قیمتر سالن ها ی قرص سلطنتر 

 . خوان الی زخم و وسیله بحث و مشاجرات ما بودهانور است

 » این اوسکار فکر یم کند که کف صاف و لغزنده سالن های قرص هانور فقط برای این ساخته شده اند که پش

 فرماندار نظایم هانور روی آنها ش بخورد . البته من تعجب نیم کنم ، زیرا اوسکار شش ساله است ویل اگر شما



یکم تعجب خواهید کردبدانید که م . «  ن هم با پشم در این کار شر

 شوهرم با خشم ش خود را حرکت یم دهد . ویل چشمان او یم خندند و من هر مرتبه قول یم دهم که دیگر روی

اتوری هانور  کف سالن رقص پادشاه سابق هانور که فعال در اشغال جناب ژان باتیست مارشال فرانسه ، فرماندار امی 

 ش نخورم ...ویل .... مجددا قول دادم ویل روز بعد ... نتوانستم خودداری کنم . من و اوسکار یم دویدیم است ندوم و 

اتوری هانور هستم و برای  و ش یم خوردیم ، این عمل من واقعا افتضاح آور بود . زیرا هرچه باشد من خانم اول امی 

 بخوان و همشان افشان ستاد شوهرم است . متاسفانهخود دربار کوچگ دارم . این دربار شامل ندیمه ها ، کتا

یک یم شوم ن را فراموش یم کنم و با اوسکار شر  . بعضن مواقع همه چیر

ن اشغال شده و ژان  بله ما در هانور و هانور با ما خوشحال بود . عجیب به نظر یم رسد زیرا هانور یک شزمیر

 هرم از ساعت شش صبح تا شش بعد از ظهر و پس از شام تاباتیست فرمانده ارتش اشغایل بود . با وجود این شو 

ش یم ریخت و مطالعه یم کرد ن  . نیمه شب پرونده ها و مدارک را روی میر

وع کرد  و اجرای حقوق بشر شر
ن
ن آلمان با معرق  . ژان باتیست کار فرمانروایی و اداره مملکتر خود را در این شزمیر

ن  ن دشمن یک در فرانسه برای استقرار مساوات در بیر  مردم سیالب های خون جاری گردید . در هانور شزمیر

ن   بود . امضای برنادوت تنبیهات بدین را ممنوع کرد . مجزا زیسیر
ن
 حرکت نوک قلم برای اجرای حقوق بشر کاق

 . یهودیان قدغن گردید . به یهودیان اجازه داده شد هر شغیل که میل دارند انتخاب نمایند

 یس یر جهت با لباس مهماین به جنگ نرفته بودند . یک گروهبان قدییم یم داند که چگونه بایدبرادران لویی در مار 

 واحدهای نظایم فرانسه در هانور
 

 شبازان را تغذیه کند و چه به آنها بخوراند . در نتیجه درخواست احتیاجات زندگ

ن نبود  . شبار مردم این شزمیر

 وضع کرد و تمام افشان باید مقررات را اطاعت نمایند . به عالوه در آمدژان باتیست مقررات جدیدی برای مالیات 

 مردم رو به فزوین گذارد . ژان باتیست محدودیت های گمرگ را لغو کرد . هانور مانند جزیره ای در وسط آلمان

 مول شدند شوهرممخروبه در اثر جنگ واقع شده و با همه طرف معامالت تجاریر دارد . وقتر مردم هانور حقیقتا مت
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 غله خریده و به آلمان شمایل که دچار قحظ غذا بود
ن
 کیم مبلغ مالیات را باال برد . ژان باتیست با این در آمد اضاق

 فرستاد . مردم هانور متعجب بودند ، افشان فرانسوی پیشاین خود را فشار یم دادند ویل هیچکس نیم تواند تا ابد

ن باشد ونسبت به شخض که با ا  رفتار نموده متغیر و خشمگیر
 و به طور شایسته و مانند موجود انساین

 باالخره ژان باتیست با تجار هانور مشاوره و به آن پیشنهاد کرد که با شهر های هنستیک قرارداد های دوستانه



ی به دست بیاورند . نمایندگان تجار در مقابل این پی  شنهاد سکوت اختیارکردندتجاریی منعقد و از این راه پول بیشیر

اتور فرانسه برای سیستم اداره .  زیرا همه به این ش آگاهند که شهرستان های هنستیک نسبت به طرح های امی 

ن نیستند و کشتر های آنها مرتبا به انگلستان رفت و آمد یم نمایند  . منطقه ای خوشبیر

ن پیشنهادی به دشمن فقیر خ  ود بنماید همه به جنب و جوش در یم آیند و درویل وقتر یک مارشال فرانسوی چنیر

 نتیجه خزانه مملکتر هانور پر شد . ژان باتیست توانست مبالغ قابل توجیه به دانشگاه مشهور گونیتگن محیل که

 دانشجویان برجسته آن اکنون در اروپا پروفسور هستند بفرستد . ژان باتیست طبعا از دانشگاه خود بسیار مغرور و

 . با خوشحایل مشغول مطالعه مدارک خود بودشبلند و 

 گاه گاه یم دیدم که مشغول خواندن کتاب های قطور و بزرگ است. در ضمن مطالعه بدون آن که ش خود را بلند

 : کند دستش را حرکت یم داد و یم گفت

ها بیاموزد - ن  . یک گروهبان یر سواد باید خییل چیر

 : یم گذارد و به او یم گفتم نزد او یم رفتم . دستش را روی گونه ام

 . خوب فرمانروایی یم کتن  -

 : ویل ژان باتیست فقط شش را حرکت داده و یم گفت

 دخیر کوچولو سغ یم کنم فرمانروایی را بیاموزم و یم خواهم تا آنجا که قدرت دارم خدمت کنم . البته اگر -

 . وضعیت ساکت و آرام باشد . این عمل چندان مشکل نیست

 . و یم دانستیم که ژان باتیست چه منظوری داردهر د

 در هانور چاق شدم . در آنجا مجبور نبودیم که هر شب برقصیم و ساعت ها برای سان و رژه بایستیم . ژان باتیست

 سان و رژه را محدود کرده و افشان ستاد او پس از شام با همشان خود معموال به سالن من یم آمدند . در آنجا یم

اتور هنوز مشغول تهیه حمله به انگلستان بودنشستی  . م و درباره اخبار پاریس بحث یم کردیم ، ظاهرا امی 

ن روزبه روز  واحد های فرانسه در بولوین متمرکز شده بودند . و البته به طور محرمانه یم شنیدیم که قروض ژوزفیر

ن پروفسور ها و استادان دانشگا  ه گوتینگن را دعوت یم کرد . این استادان عقایدباالتر یم رود . ژان باتیست همچنیر

 خود را با فرانسه دست و پا شکسته برای ما توضیح یم دادند . یگ از آنها داستاین به زبان آلماین از مولف» خاطرات 

 تررو « برای ما خواند . مولف این داستان گوته است . من به ژان باتیست اشاره کردم که ما را از این رنج و عذاب 

 نجات دهد . زیرا ما خییل کم آلماین یم فهمیدیم . یگ دیگر از استادان درباره طبیب مشهوری که بسیاری اشخاص

 . کر و فاقد حس شنوایی را معالجه کرده است سخن راند . این موضوع مخصوصا مورد توجه ژان باتیست قرارگرفت

 : کر شده اند . ژان باتیست ناگهان گفت  زیرا بسیاری از شبازان ما به علت صدای توپ های خودمان

 من دوستر دارم که باید حتما این پروفسور را ببیند . این دوست من در وین است . برای او خواهم نوشت به -



ن مالقات کند . دزیره شما باید این دوست مرا ببینید او موسیقیدان است  . گوتینگن برود . به عالوه یم تواند ما را نیر

 . فرانسه در وین بودم با او آشنا شدم . یگ از آشنایان کروتزر استاد موسیفر شما است وقتر سفیر 
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ن گرفتاری های فراوان در  ژان باتیست مرا در محظور جدیدی قرارداد . باید او را آگاه یم ساختم که به علت داشیر

ت برایم   نمانده است . البته دلم برای پیانوقرص سلطنتر هانور وقت دیگری برای درس موسیفر و آداب معاشر
ر
 باق

ت درباری فقط مهمانان خود را با حرکات پر از لطف و محبت که از آقای مانتول  تنگ نشده ویل درباره آداب معاشر

 فرا گرفته بودم از سالن غذاخوری به سالن پذیرایی هدایت یم کردم و این عمل برای دخیر تاجر ابریشم که در قرص

ن شده است بسیار خوب بود . ویل اکنون شوهرم تقریبا مرا متوحش کرده بود . زیرا باید برای این سلطنتر هانور   سیر

 . موسیقیدان اطرییسر پیانو بنوازم

 ویل این حادثه رخ نداد . من هرگز آن شتر را که موسیفر دانان وین با من گذرانیدند فراموش نیم کنم . آن شب با

وع گرد  . یدطرز بسیار شایسته ای شر

 اوسکار که با شنیدن موسیفر چشمانش از شعف و خوشحایل یم درخشید آن قدر اضار کرد تا باالخره به او اجازه

 دادم جزو مدعوین باشد . البته اطالعات اوسکار در مورد کنشت و موسیفر وسیع تر از من است . گمان یم کنم نام

ن ا  ین اسایم مشکل آلماین خییل برایم مشکل و زحمت دارد . بله نامآن موسیفر دان را به خاطر بیاورم . به یاد داشیر

 او بهتوون است . ژان باتیست دستور داد که تمام اعضای سابق کنشت سلطنتر هانور در اختیار بهتوون قرار گرفته و

 تم ازهفته ای سه روز تمام مدت قبل از ظهر را در سالن بزرگ قرص مشغول تمرین باشند و با ان ترتیب توانس

ن پیانو معاف شده و بزرگواری خود را حفظ کرده باشم  . نواخیر

 : اوسکار راستر خوشحال بود و سوال کرد

 ماما تا چه موقع یم توانم با شما باشم ؟ تا نیمه شب ؟ چطور یک مرد کر موسیفر یم نویسد ؟ فکر یم کنید او نیم -

 معک دارد ؟ آیا در سمعک فوت یم کند ؟تواند صدای موسیفر خودش را بشنود ؟ آیا آقای بهتوون س

 هر روز صبح معموال با اوسکار به سورای یم رویم . در زیر سایه خیابان با طراویر که اطراف آن را درختان بلند و

ن راه سغ کردم به تمام  ن لیمو زینت داده اند ، از قرص هانور به طرف دهکده» هرنهوزن « حرکت یم کنم . در بیر  سیر

ی در مورد سمعک او نیم دانم . به او فهمانیدم کهسواالت اوس ن  کار جواب دهم . هنوز آقای بهتوون را ندیده ام . چیر

 . سمعک را به گوش یم گذارند . سمعک اسباب موسیفر نیست که در آن بدمند

 ؟ آیا از شباز  -
 

ین مردی است که یم شناسد و به چه بزرگ  ان محافظماما پدرم یم گوید که آقای بهتوون بزرگیر



اتور بزرگیر و بلند تر است ؟  شخض امی 

 است -
 

 . منظور پدر این نیست که آقای بهتوون جسما مرد بزرگ

 : اوسکار کیم فکر کرده و باالخره گفت

 از پدر هم بزرگیر است ؟ -

 به طرف آن روز بعد از ظهر در کنار درشکه ج  قرص نشسته و » هرنهوزن « یم رفتیم . درشکه ج  با شنیدن سوال 

 : اوسکار آهسته به طرف من برگشت و با کنجکاوی به من نگرسیت . آهسته گفتم

اتور نیست -  از امی 
 . خیر اوسکار هیچ کس بزرگیر

 : اوسکار که تقریبا افکار خود را ازدست داده بود پرسید

 . شاید آقای بهتوون نیم تواند موسیفر خود را بشنود -

 : بدون تفکر جواب دادم

 . شاید -
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د ، یم خواستم پشم را به طریق دیگری تربیت کنم ، فکر یم کردم که او را مطابق  ناگهان غم و اندویه قلبم را فشر

اتور شخصا انتخاب کرده و یک ماه قبل به  میل و آرزوی پدرش ، آزاده مرد تربیت نمایم . ویل معلم جدید او که امی 

 روش جدید تعلیم و تربیت که اکنون در تمام مدارس فرانسه اجباری است هانور فرستاده سغ یم کند طفلم را به

ام ، اطاعت ، صداقت و خدمت شبازی را  ن ، احیر اتورمان ناپلئون اول ، سایه خدا در روی زمیر  تعلیم دهد» . ما به امی 

 مدیون هستیم . «

 که اوسکار در آنجا 
ر
 درس یم خواند رفتم . اول تصورکردم در این چند روز قبل یک مربته برحسب تصادف به اتاق

 اشتباه یم کنم و گوشم عویصن یم شنود ویل معلم جوان ضعیف و الغر که سابقا در دانشکده افشی برین مشغول

ن باشد کیس  تحصیل بوده و هر وقت من و ژان باتیست را یم بیند مانند چاقوی جیتر تا یم شود (ویل وقتر که مطمی 

 گ که فرناند آورده هزاران بازی در یم آورد .) بله آقای معلم مشغول ادای این کلماتمتوجه او نیست با سگ کوچ

اتور این کلمات را یم گفت  : بود . بله هیچ شگ ندارم این معلم انتخایر امی 

ن  . « اتور ما ناپلئون اول سایه خدا در روی زمیر  - » امی 

ید نه برای بچه مننیم خواهم این گفته ها را به بچه یاد بدهید . این ک -  . لمات را برای روش جدید آموزش بیر

اتوری تعلیم داده یم شود .... این قانون است -  . این گفتار در تمام مدراس امی 



 . سپس آموزگار جوان با خوشحایل به صحبت خود ادامه داد

ت به تربیت پشخوانده خود بسیار عالقمند است و من دستور دارم که مرتبا پ - اتوراعلیحرصن فت او را به امی   یشر

 . گزارش نمایم . اوسکار فرزند یک مارشال فرانسه است

 به اوسکار نگاه کردم ، گردن نازک و باریک او روی یک کتاب به چپ و راست یم رفت و روی صفحه کاغذی خط

 زنان مقدس زنداین ویم کشید . به خاطر آوردم که اول راهبه ها با من تعلیم و آموزش یم دادند . پس از آن که این 

 طرد شدند به ما اطفال گفته بودند که خدا وجود ندارد فقط دالیل پاک و منطفر وجود دارند و ما باید این دالیل را

ستیم و روبسپیر محرایر برای این دالیل بنا کرد . پس از آن زماین رسید که هیچ کس به افکار ما اهمیتر نیم داد  بی 

 رزو دارد فکر کند . وقتر ناپلئون کنسول اول شد کشیشان را که سوگند اتحاد نه بهو هرکس اجازه داشت هرچه آ

 جمهوری بلکه با کلیسای مقدس رم یاد کرده بودند مجددا ش کار آورد . ناپلئون باالخره پاپ را مجبور کرد که از

 اکنون ناپلئون اصالح تعلیم ورم به پاریس آمده تاج به ش او بگذارد و کاتولیک را مذهب رسیم فرانسه بشناسد . 

ند وع کرده و همه باید این روش را تعلیم بگیر  .... تربیت را شر

 پشان دهقانان را از مزارع برای خدمت در ارتش های ناپلئون احضار کرده اند . برای آنکه یک جوان از خدمت

ازد و این پول برای یک دهقان مبل ن دلیلشبازی معاف شود باید هشت هزار فرانک بی   غ هنگفتر است و به همیر

 . پشان خود را مخفن یم کنند و پلیس ، زنان ، خواهران و نامزد های آنان رابه عنوان گروگان توقیف یم کند

 در صوریر که شبازان فراری فرانسه مساله مشکیل را تشکیل نیم دهد . زیرا کشورهای مغلوب شده باید هنگ

اتور تشکیل و تعلیم دهند ، هزاران و ده ها هزار جوان از تختخواب خودهای شباز برای اثبات و فاداری خو   د به امی 

ون کشیده شده و برای ناپلئون رژه خواهند رفت . ژان باتیست غالبا شکایت دارد که شبازانش زبان ما را نیم  بیر

ن صادر نمایند .  جمیر ن و دستورات خود را به وسیله میر  چرا ناپلئون این مردان جوان رادانند و افشان او باید فرامیر

 به جنگ های تازه و فتوحات تازه یم کشاند ؟ مرزهای فرانسه احتیاج به دفاع ندارند . فرانسه اصوال دیگر مرز ندارد

 آیا ناپلئون دیگر به فرانسه اهمیتر نیم دهد ؟ فقط خود و آرزوهایش مهم هستند ؟ .

 

 

2 2 2 

 روبه روی یکدیگر ایستاده بودیم . ناگهان تصور یم کردم که مانند اشخایصنیم دانم چه مدت من و آن معلم جوان 

 : که در خواب راه یم روند سال های گذشته را پیموده ام . دور خود چرخیده و به طرف در رفتم و مجددا گفتم

 . فهمد این روش جدید تعلیم برای اوسکار مناسب نیست . او خییل کوچک است و معتن گفته های شما را نیم -

ن این جمالت در را پشت ش خود بستم  . با گفیر



 راهرو خلوت و خایل بود . در نا امیدی و ضعف به دیوار تکیه دادم و بدون اختیار گریستم . اشک ریختم تا بدانم

 م مامنظور این کلمات چیست . تو ای ناپلئون ، ناپلئون مخرب ایمان و عقاید ، چرا این افکار را به مغز کودکان معصو 

 فرو یم کتن و افکار معصوم آنها را منحرف یم سازی .... ملتر برای اعالم حقوق بشر رنج کشیده و خون ریخته وقتر 

 . با موفقیت این حقوق را به دنیا اعالم کرد تو خود را به این ملت تحمیل کرده و فرماندیه را به عهده گرفته ای

 دانم که ناگاه روی تختخوابم افتادم و صورت خود را در بالش فرو نیم دانم چگونه به اتاق خوابم رفتم و فقط یم

 برده گریه کردم . این اعالمیه ها ! به آنها عادت کرده ایم . هرروز در روزنامه مونیتور چاپ یم شود . همان سخنان

ن غذا ایراد نمود . همان ج د مرص در ش میر  که قبل از نیر
 مالت خوش لباسگزنده و سخت و انتقادی ، نظیر سخناین

 . که اعالمیه حقوق بشر را به دستور روزانه نظایم کشانید . همه روزه تکرار و در روزنامه مونیتور چاپ یم شود

 : ژوزف که حقیقتا از او متنفر است به مسخره به او گفته بود

اع و نبوغ فکری شما نبوده است -  ... ناپلئون ؛ اعالمیه حقوق بشر اخیر

 ین اعالمیه را بدون توجه به آزای دیگران به نفع خود به کار برد . ملتر را بنده ی خود کرد و بدوندر عوض ناپلئون ا

 . توجه به خون هایی که به نام حقوق بشر ریخت

 های طالیی صورتم را خارش داد
 . بازوهای یک نفر دور گردنم حلقه شد و شدویسر

 دزیره ....؟ -

 اوسکار باید بیاموزد مطلغ ....؟ از اصالح تعلیم و تربیت و آنچه که -

 : ژان باتیست مرا تنگ در بغل گرفته بود . درحایل که گریه یم کردم آهسته گفتم

؟ -  من آن را قدغن کردم ، آیا تور رایصن هستر

 : درحایل که هنوز مرا در بغل داشت گفت

 . یم خواستم با او ازدواج کنم متشکرم در غیر این صورت خودم قدغن یم کردم . ژان باتیست راستر فکر کن ، -

 . خنده او مرا از زندان افکارم آزاد کرد

هایی وجود دارد که نیم خواهم به آنها بیاندیشم -
ن  کوچولو چیر

 . دخیر

 چند روزبعد ژان باتیست اوسکار و من برای کنشت موسیقیدان های وین حاضن بودیم.آقای بهتوون مرد متوسط

 ی او ژولیده ترین مویی است که تاکنون در سالن غذاخوری ما دیده شده است . صورتالقامه و تنومندی است . موها

ه شده و دماغ او پهن و جای آبله در صورتش دیده یم شود . چون یم دانم  او گرد و رنگش در اثر تابش آفتاب تیر

 . وشحال و خرسند هستماین مرد بیچاره کر است باید نامه به او بنویسم و بگویم که چقدر از حضور او در قرص خ

 ژان باتیست بدون رعایت ادب در کمال دوستر دستر به پشت او زد و درباره آخرین اخبار وین سوال کرد . چشمان

 : او باز و با صوریر جدی جواب داد



اتور به اطریش حمله کنند -  . وین برای جنگ حاضن یم شود . انتظار یم رود ارتش های امی 

 : ود را باال کشید و چون نیم خواست در این خصوص صحبت شود فورا گفتژان باتیست ابروهای خ
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من چطورند ؟ - ن های ارکسیر  موزسیر

 بهتوون شانه های خود را باال انداحت . ژان باتیست با بلند ترین صدا سوال خود را تکرار کرد ، موسیقیدان ابروهای

ه شد و گفت پرپشت خود را بلند کرد ، چشمان خواب آلوده او به  : صورت شوهرم خیر

 . آقای سفیر ، ببخشید ، مارشال منظور شما را فهمیدم ، اعضای ارکسیر شما بسیار بد یم نوازند مارشال برنادوت -

 : ژان باتیست مجددا با فریاد گفت

 ویل شما با وجود این سمفوین را هدایت خواهید کرد این طور نیست ؟ -

 : کرد  آقای بهتوون با خوشحایل نگاه

 . بله برای آن که بدانم نظر شما درباره این سمفوین چیست آقای سفیر  -

 : آجودان شوهرم در گوش موسیفر دان فریاد کرد

 . مون سینیور -

 : مهمان جواب داد

 . مرا هرفون بهتوون صدا کنید ، من سینیور نیستم -

 : آجودان با نا امیدی مجددا در گوش او فریاد کرد

 . ون سینیور هستندمارشال ها م -

 دستمالم را جلو دهانم گرفتم زیرا خنده ام گرفته بود . مهمان با چشمان عمیق خود را به صورت ژان باتیست دوخت

 : و گفت

ن تمام این القاب بسیار مشکل است . مخصوصا برای کیس که لقتر نداشته و کر هم باشد . مون سینیور از -  یاد گرفیر

 کردیدشما متشکرم که مرا به ای
ن
 . ن استاد دانشگاه گوتینگن معرق

 : یک نفر که نزدیک او بود فریاد کرد

 شما موزیک خودتان را یم شنوید ؟ -

ن و زننده کودکانه ای شنیده بود و یک نفر کت او را تکان  بهتوون با نگاه تجسس به اطراف خود نگریست . صدای تیر

ی به او بگویم تا شاید سوال کودکانه اوسکار را یم داد . این یک نفر کیس جز اوسکار نبود . خواستم ن  فورا چیر



 . فراموش کند ویل ش بزرگ و ژولیده او به طرف اوسکار خم شده بود

 پش کوچولو از من سوال کردید ؟ -

 : اوسکار با بلند ترین صدایش گفت

 آیا شما صدای موسیفر خود را یم شنوید ؟ -

 : رکت دادآقای بهتوون با حالتر جدی ش خود را ح

 . بله خییل خوب یم شنوم .... اینجا با این -

 . با دست روی سینه خود زد

 . و اینجا -

 گفت
 

 : پیشاین وسیع و بلند خود را نشان داد و با لبخند بزرگ

 هایی را که آهنگ های مرا بد یم نوازند خوب بشنوم و بعضن مواقع این -
ن  ویل نیم توانم صدای موسیفر موزسیر

 را خوب بنوازدیک خوشبختر 
 

ن مثل پدر شما بد باشد و نتواند آهنگ  .  است . مثال وقتر که یک موزسیر
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 پس از شام همه در صندیل های خود در سالن رقص جای گرفتیم . اعضای ارکسیر با ناراحتر اسباب های خود را

 : کوک و با خجالت به ما نگاه یم کردند . ژان باتیست گفت

ن سمف - ن موسیفر بالت ساده تر استبه نواخیر  . وین های بهتوون عادت نکرده اند ، نواخیر

ن  ن شده بود در جلو اولیر اتوری هانور تزییر  سه صندیل پشتر بلند ابریشیم شخ که با تاج های طالیی فامیل امی 

ن ما قرار د  . اشت نشستیمردیف صندیل های سالن قرارداده بودند . در آنجا من و ژان باتیست درحایل که اوسکار بیر

 اوسکار چنان در صندیل بزرگ فرو رفته بود که تقریبا از نظر ناپدید بود . آقای بهتوون در حایل که اخرین دستورات

ن نوازندگان حرکت یم کرد و با حرکت شی    ع دست و ش روی کلمات صحبت خود  خود را صادر یم نمود در بیر

 : تاکید یم کرد . از ژان باتیست پرسیدم

 اهند نواخت ؟چه خو  -

 . یک سمفوین که سال گذشته آن را نوشته است -

ن موقع بهتوون از محل ارکسیر به طرف ما آمد ، با تفکر گفت  : در همیر

اتور فرانسه صحیح -  قصد داشتم این سمفوین را به ژنرال برنادوت اهدا کنم ویل اکنون معتقدم که اهدای ان به امی 

 . تر است



ه گردید و ظاهرا حضور ما و سایر شنوندگان را از خاطر برده بود . ناگهانساکت شد و به نقطه نامع  لویم در فضا خیر

 : به خاطر آورد که کجاست و یک دسته از موهایش را که روی پیشانیش ریخته بود با دست عقب زد و گفت

وع کنیم ژنرال ؟ -  در این مورد فکر خواهیم کرد . یم توانیم شر

 : در پشت ش ما نشسته بود گفتآجودان ژان باتیست که 

 . مون سینیور -

 : ژان باتیست لبخندی زد

وع کنید بهتوون عزیزم -  . خواهش یم کنم شر

 آن هیکل ژولیده از پله های صحنه نوازندگان باال رفت . ما فقط پشت پهن و وسیع او را یم دیدیم . دست درشت او

 نازگ را گرفت در محل خود ایستاد بازوهای خود را بلند کرد وکه دارای انگشتان بلند و کشیده و ظریفن بود چوب 

وع گردید  . موزیک شر

ن ها خوب یا بد نواختند ویل فقط یم دانستم آن مرد با قیافه و هیکل عجیب  من نیم توانم قضاوت کنم که آیا موزسیر

ن ها الهام یم ک  با دست ها و بازوان گشوده اش آنچنان احساسات و صنعتر در موزیسیر
 

 رد که توانستند آهنگ

 . بنوازند که من تا آن موقع نشنیده بودم

ین و روح پرور بود و تمام احساسات ن حال مانند نوای ویولون شیر  این آهنگ مانند صدای ارگ موج یم زد و در عیر

ن  ن حال قهقهه روح انگیر ی را تحریک یم کرد . گویی این آهنگ به صدای بلند گریه یم کند و در عیر  ممکنه بشر

 . خنده و شعف از آن منعکس است . مانند زیبای فتنه گری اغوا یم کرد نا امید یم نمود ، سپس قول وفاداری یم داد

ن نسبتر نداشت . باید این آهنگ در موقغ که فرانسه دارای مرز بوده و ملت آن برای  این موسیفر با شود مارسیر

ن و مانند گریه موفقیت روح پرورحقوق بشر یم جنگید به وجود آمده باشد . این آهنگ  ن غم انگیر  مانند ناله محرومیر

 .... بود
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ده وح و فاقد حرکت بود . لب ها ی او به هم فشر  به جلو خم شدم تا ژان باتیست را ببینم . صورت او مانند سنگ بیر

ده بودند کهدماغ او تیر کشیده چشمانش یم درخشیدند . دست های او دسته صندیل را چنان محکم در خ  ود فشر

ون آمده بود  . رگ های آن بیر

 هیچ یک از ما قاصدی را که درمقابل در ورودی ظاهر شده بود ندیدیم نه شهنگ ویالت که فوران برخاست و پیام

 را فورا از قاصد گرفت و نه آجودان که با شعت نگایه به پیام مهر و موم شده انداخت و فورا نزد ژان باتیست رفت



 کدام متوجه ورود قاصد نبودیم . وقتر شهنگ ویالت آهسته روی شانه شوهرم زد او مانند وحشت زده گانهیچ   .

 ازجای پرید و برای یک لحظه با اضطراب به چشمان آجودان مخصوصش نگریست. ژان باتیست پیام را گرفت و

ن انداختاشاره به شهنگ ویالت نمود . شهنگ یر حرکت در کنار او ایستاد . آهنگ موز   . یک مجددا در فضا طنیر

 دیوارهای قطور سالن بزرگ قرص از نظرم ناپدید شد . گویی در فضا پرواز یم کنم و همان طوری که یک مرتبه

 . دست پدرم را در دست داشتم ، معتقد و مومن بودم

ن موومنتدر سکوت کوتاه  Movement سمفوین ، صدای پاره شدن کاغذ به گوش رسید . ژان باتیست مهر و  بیر

ون آورد . بهتوون به طرف او برگشت و با نگاه استفهام به او نگریست» ادامه   موم پاکت را خورد کرد و نامه را بیر

ن انداخت .   بدهید« دست های او مجددا باال رفت از هم باز شد و صدای خوش آیند ویولون طنیر

 گویی به این موسیفر بهشتر گوش یم دهد . سپس قلمژان باتیست نامه را خواند . یک مرتبه ش خود را بلند کرد  

 آجودانش را که به او تقدیم شده بود گرفت و چند کلمه ای روی دفیر یادداشتر که همیشه همراه آجودانش بود

ن با  نوشت . آجودانش با پیام از سالن خارج گردید . آهسته یک نفر دیگر جای او را کنار ژان باتیست گرفت . او نیر

دار کنار صندیل قرمز ایستاد . اینپیایم ر   وی یک صفحه کاغذ از نظر ناپدید گردید و یک نفر دیگر به حال خیر

دار خود را محکم به هم کوبید که این آهنگ آسماین را مغشوش کرد . لب های ن  آجودان سوم چنان پاشنه های مهمیر

ن ادامه داد و  ده شد ویل به نوشیر ن نفر از سالن خارج ژان باتیست از خشم و غضب به هم فشر  تا موقغ که این سومیر

 گردید به آهنگ توجیه نداشت . ژان باتیست دیگر راست و مستقیم نشسته بود و چشمانش نیم درخشید . چشمان

 او نیمه باز و لب زیرین خود را یم گزید . فقط در انتهای موسیفر آهنگ آزادی ، مساوات و برادری منعکس گردید

 را بلند نمود و گوش کرد خوب یم دانستم که به موزیک گوش نیم کند بلکه به صدای دروین ژان باتیست ش خود 

 خود متوجه است . نیم دانم این صدای دروین به او چه یم گفت که با موسیفر بهتوون تطبیق نموده و لبخند تلجن 

 . روی لب های او ظاهر ساخت

 ستم خارج کردم تا بتوانم بلند تردست بزنم . آقایصدای طوفان کف زدن بلند شد . دستکش های خود را از د

 بهتوون با یر اعتنایی تعظییم کرد . ظاهرا کیم ناراحت شده بود . به نوازندگاین که آنها را مالمت و شزنش یم کرد

 اشاره کرد . برخاستند و تعظیم کردند . ما هنوز دست یم زدیم سه نفر آجودان مخصوص کنار ژان باتیست ایستاده

 ودند . صورت آنها به طور وحشتنایک گرفته بود ، ویل ژان باتیست به طرف بهتوون پیش رفت و دست خود را درازب

 کرد و بازوی آقای بهتوون را گرفت و مانند جوان مودیر که مردی عالیقدر و بلند مرتبه را کمک یم کند او را در

ن آمدن از جایگاه ارکسیر کمک کرد و گفت  : پاییر

 . توون از صمیم قلب از شما تشکر یم کنمآقای به -

 . آن صورت پر آبله و گرفته نرم تر و مالیم تر گردید و چشمان عمیق موسیقیدان به خوشحایل درخشید



ن را برایم نواختید ؟ -  ژنرال آیا هنوز به خاطر دارید که چگونه در سفارت فرانسه در وین آهنگ مارسییر
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 : دادژان باتیست خندید و جواب 

ن دیگر - ن را یم دانم نه چیر  .با پیانو و با یک انگشت فقط همیر

ن مرتبه بود که شود میل یک ملت آزاد را یم شنیدم -  . اولیر

 چشمان بهتوون از صورت شوهرم برگرفته نیم شد . ژان باتیست از موسیفر دان بلندتر و بهتوون ناچار بود ش خود

 . ه کندرا بلند نگه دارد تا به صورت او نگا

ن  - ن را برایم یم نواختید یم اندیشیدم و به همیر  وقتر این آهنگ را یم نوشتم غالبا به آن شتر که شما آهنگ مارسییر

 . دلیل یم خواستم آن را به شما یک ژنرال جوان ملت فرانسه اهدا کنم

 . بهتوون من دیگر ژنرال جواین نیستم -

 بهتوون جوایر نداد ژان باتیست مجددا ب
 : ا صدای بلند تری گفتوقتر

 . من دیگر ژنرال جوان نیستم -

ی روی پای خود حرکات  باز هم موسیقیدان ساکت بود . متوجه شدم که سه نفر آجودان مخصوص شوهرم با یر صیر

 : غیر عادی یم نمایند . بهتوون آهسته گفت

ن خاطر اندیشیدمسپس مرد جوان تری پیدا شد که پیام آزادی ملت شما را به ماوای مرزهای ف -  رانسه برد . به همیر

 که این سمفوین را به او اهدا نمایم ، چه فکر یم کنید ژنرال برنادوت ؟

 هرسه

وع به صحبت   آجودان با هم فریاد کردند» مون سینیور « ژان باتیست با خشونت آنها را دور کرد ، بهتوون مجددا شر

 . ودکرد لبخند او با صمیمیت توام و تقریبا کودکانه ب

ی درباره این حقوق - ن  آن شب در وین شما درباره حقوق بشر با من صحبت کردید . قبل از آن اطالع جزیی و ناچیر

 به سیاست ندارند ، برنادوت ، شما با یک
 

ن بستگ  داشتم ، من ارتبایط با سیاست ندارم ، بله ، ویل آن حقوق نیر

 انگشت شود میل فرانسه را با پیانو برایم نواختید ،

ن گرفتید این سمفوین را خلق کردید -  . و شما با الهایم که از مارسییر

ن موقع یگ از آجودان ها آهسته گفت  : ژان باتیست بسیار متاثر به نظر یم رسید . لحظه ای ساکت شد ، در همیر

 مون سینیور ؟ -



 ره ای را از مغز خودژان باتیست نفس عمیفر کشید و دست خود را به طرف صورتش برد . گویی یم خواهد خاط

 . دور کند

 آقای بهتوون من صمیمانه از شما برای این کنشت تشکر یم کنم و آرزوی مسافرت مطبویع برای شما به -

ن دارم و صمیمانه امیدوارم که این استاد طب شما را رنجیده خاطر نسازد  .دانشگاه گوتینگیر

ان اجتمایع هانور در سالن حضورسپس به طرف مهمانان برگشت ، افشان پادگان هانور و ه  مراهانشان و رهیر

 . داشتند

 . باید با شما وداع کنم ، فردا صبح زود با واحد خود به جبهه خواهم رفت -

 : ژان باتیست خم شد و لبخندی زد

اتور است ، شب بخیر خانم ها و آقایان -  . این فرمان امی 

 . سپس بازویش را به من داد
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د و مجادله بودند که ژانبله ما در ها  نور خوشحال بودیم . نور زرد رنگ شمع ها با نور کبود رنگ سحرگایه در نیر

 : باتیست مرا ترک کرد و گفت

 . شما و اوسکار باید امروز به پاریس مراجعت کنید -

 او با دقت با فرناند پیش از وقت وسایل سفر و چمدان های صحرایی او را حاضن کرده بود . لباس زردوزی مارشایل

ن دوازده نفری نقره جزو وسایل سفر اوست . ژان باتیست لباس  روپوش مخصوص در چمدان قرار داشت . یک میر

 : صحرایی و پاگون ژنرایل را برداشت . دست او را گرفته و به صورتم بردم ، آهسته گفت

 .... دخیر کوچولو ، فراموش نکن مرتبا برایم نامه بنویس ، وزارت جنگ -

 .... یم دانم نامه های شما را با قاصد مخصوص خواهند فرستاد -

 : پس از سکوت کوتایه گفتم

 ژان باتیست آیا این کار پایان ندارد ؟ همیشه ادامه خواهد داشت ، همیشه و همیشه ؟ -

 . دزیره اوسکار را از طرف من ببوس -

 واهد داشت ؟ژان باتیست از شما سوال کردم آیا این کار برای ابد ادامه خ -

اتور فرمان داده است که -» باواریا « را فتح و اشغال کنم . شما با یک مارشال فرانسه ازدواج کرده اید نباید برای   امی 

 . شما مایه تعجب باشد



 . صدای او آرام و بدون اضطراب بود

 به هانور خواهیم آمد ؟ باواریا ؟ پس از فتح باواریا به پاریس مراجعت خواهید کرد یا اینکه هر دو مجددا  -

 : شانه های خود را باال انداخت

 . از باواریا به طرف اطریش پیش خواهیم رفت -

 .... پس از آن ؟ دیگر مرزی برای دفاع وجود ندارد فرانسه مرز ندارد ، فرانسه -

 : ژان باتیست جواب داد

اتور فرمان داده است که افشانفرانسه اروپا است . طفل من افشان فرانسه باید شتاش اروپا را  -  بپیمایند . امی 

 . فرانسه در شتاش اروپا به پیش بروند

ید . اگر شما فقط -  .... وقتر به خاطر یم آورم که چندین بار از شما درخواست شد که قدرت را به دست بگیر

 ! دزیره -

 : یمت گفتبا این کلمه گفته مرا قطع کرد و ادامه آن را اجازه نداد . سپس با مال 

وع کرده ام و هرگز دانشگاه جنگ ندیده ام . ویل هرگز نیم توانم -  عزیزم من خدمت خود را با شبازی ساده شر

 تصور کنم به خود اجازه دهم که تاج سلطنتر فرانسه را از منجالب بردارم . من در منجالب به شکار تاج نیم روم

 . فراموش نکن ، هرگز این موضوع را فراموش نکن

 چند لحظه قبل از اینکه سوار کالسکه شده و به پاریس عزیمت کنم ورود آقای بهتوون اعالم گردید . من کالهم را به

 ش گذارده و اوسکار با تکیر چمدان کوچکش را در دست داشت که بهتوون آهسته به طرف من آمد . به زحمت راه

 : یم رفت و با ناراحتر در مقابل من خم شد

 .... ال خواهم شد اگر شمابسیار خوشح -

 : ساکت شد و سپس قدرت از دست رفته خود را بازیافت و به صحبت ادامه داد
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اتور فرانسه اهدا کنم -  خود را به امی 
 . به ژنرال برنادوت اطالع دهید که من به هیچ وجه نیم توانم سمفوین

 . باز هم سکوت کرد

 را به یاد امید و آرزویی که هرگز جامه حقیقت به تن نپوشیدم -» ارونیکا  Eronico« . خواهم نامید
 ن این سمفوین

 . ژنرال برنادوت منظور مرا خواهد فهمید

 : دست خود را به طرف او دراز کرده و گفتم



ن هستم که منظور شما را درک خواهد کرد -  . به او خواهم گفت و مطمی 

 کالسکه ما در روی جاده یر پایان دهات و شهر 
 : ها به حرکت در آمد اوسکار گفت وقتر

 ماما یم داین یم خواهم یک موسیفر دان باشم ؟ -

 : بدون توجه به او جواب دادم

 . گمان یم کرم یک گروهبان و یا مانند پدرت مارشال و یا مثل پدربزرگت تاجر ابریشم خوایه شد -

ن بودم که اوسکار   : جواب داددفیر خاطرات خود را روی زانو گذارده مشغول نوشیر

 . تصمیم خود را گرفته ام ، یم خواهم مانند آقای بهتوون موسیفر دان ، کمپوزیتور یا سلطان باشم -

 چرا سلطان ؟ -

ن قرص به من گفت که قبل از آن -  زیرا پادشاه یم تواند خدمات گرانبهایی برای ملتش انجام دهد . یگ از مستخدمیر

اتور پدرم را به اینجا بفرستد   مردم هانور پادشاه داشتند ، شما یم دانستید ؟ که امی 

 . اکنون حتر طفل شش ساله ام دریافته است که چقدر یر سواد و یر اطالعم

 : اوسکار با اضار و پافشاری گفت

 . یک کمپوزیتور یا یک سلطان -

 : به او گفتم

 ملتش انجام دهد و کشور خود راپادشاه بودن بهیر است . زیرا یک پادشاه یم تواند خدمات گرانبهایی برای  -

 . خوشبخت و غتن سازد

 فصل بیست و دوم

 4186پاریس ، چهارم ژوئن 

******************** 

 بهار است و هنوز ژان باتیست مراجعت نکرده ، نامه هایش کوتاه است و مطلب مهیم ندارد . او فرماندار آنسباخ

 اده در آنجا هم اجرا کند . قرار بود به محض آن که اوسکاراست و سغ دارد اصالحایر را که در هانور انجام د

 سالمتر خود را باز یافت با هم به آنسباخ برویم . ویل به محض آنکه سیاه شفه او معالجه شد گرفتار شخک گردید

 نیم
 

ن یک مرتبه به دیدنم آمد و گفت که بوته های گل شخم را کامال رسیدگ  و هنوز هم معالجه نشده . ژوزفیر

ل من فرستاد . باغبان درخواست حقوق ن  کنم و تقریبا به آن یر اعنتا هستم . روز بعد باغبانش را از مالمزون به مین

ن دو  نمانده است . در بیر
ر
ی از آن باق ن  کرد . آن چنان به بوته گل شخ بدبخت حمله برده بود که تقریبا چیر

ن
 گزاق
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 رتنس از او دعوت کرد تا با پشهایش بازی کند ، هورتنس و لویی ناخویسر اوسکار در مدیر که سالمت بود هو 

اتوری ناپلئون خواهد بود حساب یم کنند و ژوزف هم متساویا  بناپارت روی پش بزرگشان که وارث تاج و تخت امی 

 داطمینان دارد که وارث تخت فرانسه است . (چرا باید ژوزف امیدوار باشد که بیش از برادر کوچکش عمر خواه

ن دسامیر   کرد و چرا ناپلئون پشخود ش را به نام وارث خود انتخاب نیم کند . راستر هرگز نخواهم فهمید. همیر

اتریس ن ، الئونور رول کامال مخفیانه ویل با شوصدای زیاد لئون کوچک را زایید . شاید امی   گذشته ندیمه ژوزفیر

 ج اولش اوالد دارد . خوشبختانه این امور به من مربوط نیستموقعیتر داشته و فرزند ی به وجود آورد البته از ازدوا 

.( 

 هر روز مانند روز دیگر یم گذشت تا باالخره ژویل یر خیر ش وقت من آمد . از وقتر اوسکار گرفتار شخک شد

یس یم فرست  . ادژویل حتر نزدیک تر از اتاق نهار خوری نیامده ویل در عوض مستخدمه خود را هر روز برای احوالی 

ل من آمد . در آستانه یگ از درهای سالن که به باغ باز ن  یگ از بعدازظهر های روز بهاری ش زده با خوشحایل به مین

 : یم شود ظاهر شدم ویل ژویل با التماس گفت

 از این جلوتر نیا ، مرا آلوده یم کتن و بچه هایم گرفتار شخک خواهند شد . یم داین چقدر ظریف هستند . فقط -

ن نفری بایسر که این خیر مهم را یم شنوی ، راستر باور کردین نیست  . یم خواستم تو اولیر

 : کاله او نامرتب بود و قطرات عرق روی پیشاین او دیده یم شد و بسیار رنگ پریده بود با وحشت پرسیدم

 چه شده ؟...چه حادثه ای رخ داده ؟ -

 . من ملکه ناپل شده ام -

 د که گویی یگ از ارواح را دیده است . اول تصور کردم مریض است ، تب دارد ، شایدطوری به من نگاه یم کر 

ل من بلکه جایی دیگر ، با صدای بلند گفتم
ن  : گرفتار شخک شده ، ویل محققا نه در مین

 . ماری ، ماری زود بیا ژویل حالش خوب نیست -

یم نیست . فقط باید به این فکر و حق - ن یقت عادت کنم . ملکه ، من ملکه هستم . ملکه ناپل ، برو ، راحتم بگذار چیر

 تا

ت ملکه ژویل هستم .... اوه ت پادشاه ژوزف و من علیا حرصن  آنجا که مطلعم ناپل در ایتالیا است ، شوهرم اعلیحرصن

 کنیم
 

 .... دزیره وحشتناک است . باید مجددا به ایتالیا برویم و در آن کاخ های غول آسای مرمر زندگ

و   : ع به غر زدن کرده و گفتماری شر

 .... مادموازل ژویل ، مرحوم پدر خدا بیامرز شما هرگز اجازه نیم داد که -

 . ماری خفه شو -

 ژویل چنان با خشم و غضب فریاد زد که هرگز به خاطرندارم این طور با ماری صحبت کرده باشد . ماری فورا ساکت



 خود به هم کوبید . لحظه ای بعد مجددا در باز شد این مرتبهشد و از اتاق خارج گردید و در را محکم پشت ش 

ین لباس های خود را در بر کرده و در مقابل ژویل به رسم درباری  من مادام الفلوت وارد شد . بهیر
 

 مونس همیشگ

ام کرد  . خم شد و احیر

ت تقدیم دارم .؟ - یکات صمیمانه ام را به حضور علیاحرصن  ممکن است تیر

 ج شد ، ژویل از شدت خشم و غضب تقریبا یر حال شده بود . ویل اکنون راست و محکم نشستهوقتر ماری خار 

پیشه ای را که  دستش را روی پیشاین گذارده و لبان او منقبض شده بودند . تمام قدرت خود را به کار برد و قیافه هین

 : جدیدا به خود گرفته است گفتبخواهد رل یک ملکه را بازی کند به خود گرفت و با آهنگ و صدای عجیتر که 

 متشکرم شما از کجا مطلع شدید ؟ -
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ن پهن بود جواب داد  : ندیمه ام که هنوز روی زمیر

ی جز این انتصاب فکر نیم کنند - ن تا در شهر به چیر  . علیا حرصن

 : ژویل با همان صدای جدید و عجیبش گفت

 . مرا با خواهرم تنها بگذارید -

 ه در بود به عقب رفت و از سالن خارج شد و من با توجه این مانور را یم نگریستم . وقتر ندیمه من که پشت ب

 : باالخره ندیمه ام از در خارج شد گفتم

 تصور یم کنید که اینجا دربار است ؟ -

 : ژویل فورا جواب داد

امات درباری را مجری دارن -  د . امروز بعد از ظهر ژوزفاز امروز به بعد مردم باید در حضور من رعایت ادب و احیر

ن خود را انتخاب یم کند  . مالزمیر

 . ژویل چنان شانه های خود را جمع کرده بود که تصور کردم از شدت شما یخ زده

 . دزیره خییل متوحشم -

 : سغ کردم او را تشویق کرده باشم . گفتم

 . چه قدر یر معتن و مهمل یم گویی ، تو هرگز تغییر نیم کتن  -

 . ش را حرکت داد و صورتش را در دست هایش پنهان کردژویل ش 

 . خیر ...خیر فایده ندارد . دیگر نیم تواین در این خصوص با من صحبت کتن . من دیگر عمال یک ملکه هستم -



وع به گریه کرد . برای تسیل او به طرفش رفتم . فریاد کشید  : با سختر و تلجن شر

 . ر شو ، شخکبه من دست نزن ، نزدیک نشو ، دو  -

 : به طرف باغ رفتم و فریاد کردم

 . ایوت ، ایوت -

 مستخدمه من ظاهر شد و به محض دیدن ژویل او هم به رسم درباری خم شد ویل خوشبختانه ژویل چنان شگرم

 . گریه بود که متوجه نگردید

 . ایوت یک بطری شامپاین بیاورید -

 : ژویل آهسته گفت

 دید عادت نکرده ام . پذیرایی های متعدد ، رقص های فراوان و مهماین های زیاد ، بایدمن هنوز به این وضعیت ج -

 . پاریس را ترک کنیم و به ایتالیا برویم

 ایوت با یک بطری شامپاین و دو گیالس مراجعت کرد . اشاره کردم از اتاق خارج شود . سپس یک گیالس برای

وع به نوشیدن کرد . مانند اشخاص تشنهژویل و یگ برای خودم ریختم . ژویل گیالسش   را برداشت و با عجله شر

 . جرعه های بزرگ یم نوشید

 : گفتم

یکات مرا قبول کتن  -  . به سالمتر تو عزیزم ، امیدوارم تشکرات و تیر

لمان آوردی - ن  . تمام تقصیر ها از تو است . تو ژوزف را در ماریس به مین
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 ر پس پرده اشک خندیدم ، ویل فورا شایعه جدیدی را که درباره یر وفایی ژوزفو سپس به من لبخند زد و من د

یی نیست گاه گایه شیطنت یم کند . جواب دادم
ن  : نسبت به ژویل انتشار یافته بود به خاطر آوردم . چیر

 . امیدوارم با ژوزف خوشحال و رایصن بایسر  -

 . ی کوچک زندایید و شارلوت ناپلئون خوشحال هستمخییل کم او را تنها یم بینم . گمان یم کنم با بچه ها -

ها برای آنها است - ن ین چیر
ان شما شاهزاده خانم هستند و بهیر  . اکنون دخیر

ان او شاهزاده هستند ن را کامال در نظرم مجسم کنم . ژویل ملکه است ، دخیر  . لبخندی زدم و سغ کردم همه چیر

ت ژوزف اول پادشاه ناپلژوزف منیسر حقیر شهرداری که با ژویل فقط برا ش ازدواج کرد اکنون اعلیحرصن ن  ی جهیر

 . است



 : ژویل جواب داد

اتور تصمیم گرفته است که ممالک اشغایل را به کشورهای مستقل تبدیل نماید تا به وسیله شاهزاده گان و -  امی 

اتوری اداره شوند . البته این کشور های مستقل با فران  داشته و معاهداتشاهزاده خانم های فامیل امی 
 

 سه بستگ

ا دوشس کشور لوچا شده ، ن  دوستانه امضا خواهند کرد . ما ، ژوزف و من حکمفرمای ناپل و سیسیل خواهیم بود . الیر

 . لویی پادشاه هلند است . راستر تصور کن مورات همه به فرمانروایی یگ از کشورهای مستقل منصوب گردیده

 : وحشت زده سوال کردم

 ال ها هم سهیم در این امور دارند ؟آیا مارش -

 خواهر ناپلئون ازدواج کرده به این دلیل او را به حکمروایی منصوب کرده اند -
ن  . خیر ... ویل چون مورات با کارولیر

ن از این کشور ها سهیم نداشته باشد رنجیده خاطر خواهد بود  . البته اگر کارولیر

ن خاطر آیه کشیدم . ژویل ادامه داد  : با تسکیر

 . باید باالخره یک نفر به ممالک فقح شده حکمروایی کند -

 : مخصوصا و تعمدا سوال کردم

 چه شخض این کشور ها را فتح کرده ؟ -

 : ژویل جواب نداد . گیالس دیگری پر کرد و الجرعه نوشید و گفت

ن نفری باشم که این خیر را به تو یم دهم . اکنون باید بروم لورو  -  ی مشغول تهیه لباس رسیم منیم خواستم اولیر

 . است . چقدر باید لباس صوریر پوشید

 : با تصمیم راسخ گفتم

ن تهیه -  خیر .... نیم تواین لباس صوریر بپویسر . این رنگ به تو نیم آید . دستور بده برای تاجگذاریت لباس سیر

 . کنند نه صوریر 

 ر ناپل در نظر ژوزف بسیار زیبا و جذاب باشم . با مابه عالوه باید مشغول جمع آوری وسایلم باشم . یم خواهم د -

 خوایه آمد ؟

 خیر باید بچه ام را معالجه کنم و به عالوه در انتظار شوهرم هستم . باالخره روزی مراجعت خواهد کرد . این طور -

 نیست ؟

 ها و پذیرایی هایی که بهچند روزی از ژویل یر خیر بودم ویل بعدا در بخش اجتمایع روزنامه مونیتور تمام مهماین 

ن مرتبه ت پادشاه و ملکه ناپل به ایتالیا داده یم شد چاپ گردید . امروز صبح برای اولیر  افتخار مسافرت اعلیحرصن

 

 



2 3 2 

د و کنار پنجره اتاقش بنشیند . آن روز یگ از روزهای فرح بخش ماه ن  طبیب اجازه داد که اوسکار از تختخواب برخیر

ل ن ن قرارمه بود و باغ مین ی داشت . بوته های گل شخ که مورد تهاجم باغبان ژوزفیر ن  م زیبایی و طراوت دل انگیر

 من برای ژان باتیست چنان
 

 گرفته بودند غنچه کرد و یاس های سفید باغ مجاورمان شکفته اند و تنهایی دل تنگ

 در نظرم یر روح جلوه یم کرد
ن  . شدید بود که همه چیر

لم متوقف یم گردد درشکه ای در مقابل در باغ ن  توقف کرد . قلبم از حرکت ایستاده . هر وقت درشکه ای در جلو مین

 . به تصور این که ژان باتیست مراجعت نموده روح و قلبم را از دست یم دهم . ویل فقط ژویل از درشکه پیاده شد

 : درب سالن باز شد و ژویل گفت

ل هستند ؟ - ن  مادام مارشال مین

ی سالن بود به دیدن ژویل بامالزم و ندیمه من ای ام در آمدند . ماری که مشغول گرد گیر
 وت ، هر دو به حال احیر

 . نگایه خصمانه به طرف دری که به باغ باز یم شد رفت . ماری دیگر میل ندارد ژویل را ببیند

ن موقعژویل با حرکت مناسب و دلربای دست و ش که قطعا از مانتول فرا گرفته شتاش سالن را پیمود   . در همیر

 : اوسکار برخاست و به طرف او دوید و گفت

 . خاله ژویل حالم خوب شده -

 : ژویل بدون یک کلمه اوسکار را بغل گرفت و او را بوسید و از باالی موهای مجعد اوسکار به من نگاه کرد و گفت

اتور به نامقبل از اینکه در روزنامه مونیتور فردا صبح بخوانید یم خواستم بگویم که ژا -  ن باتیست از طرف امی 

یک یم گویم شاهزاده خانم  شاهزاده» پونت کوروو  Ponte corvo « . انتخاب گردیده . تیر

 : لبخندی زد

ت پونت کوروو - یک یم گویم واالحرصن  تیر

ی که به خاطرم رسید این بود که ژان باتیست برادر ناپلئون نبود لذا  ن ن چیر  : گفتم  مجددا اوسکار را بوسید . اولیر

اتور نیست -  . نیم فهمم ژان باتیست که برادر امی 

 . ژویل با خوشحایل جواب داد

اتور یم خواهد او را به -  ویل مارشال برنادوت آن قدر با مهارت آنسباخ و هانور را اداره کرده است که امی 

 مفتخر کند
 

 . شاهزادگ

 . نار پنجره بود رفتژویل اوسکار را رها کرد ، طفل به طرف صندیل خود که در ک

 شاهزاده خانم خوشحال نیستید ؟ -

 ... گمان یم کنم -



 : صحبت خود را قطع کرده و فریاد زدم

 . ایوت ، شامپاین  -

 : ایوت تقریبا رقصان وارد اتاق شد به ژویل گفتم

 شما به اینجا یم اگر من صبح ها شامپاین بنوشم کیم مست یم شوم ، از وقتر که ماری را رنجانده اید دیگر وقتر  -

 آیید شکالت گرم به ما نیم دهد خوب حاال بگو بدانم پونت کوروو کجا است ؟

 : ژویل مبهوت به من نگاه کرد

 عجب احمفر هستم . باید از ژوزف یم پرسیدم نیم دانم کجاست . عزیزم ویل چه اهمیتر دارد ؟ -
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ن را ادا -  . ره کنیم . ژویل راستر مشکل و پرزحمت استشاید ما باید به آنجا برویم و این شزمیر

 : ژویل با امید واری جواب داد

 پونت کوروو مانند اسایم ایتالیایی به نظر یم رسد . با این ترتیب باید نزدیک ناپل باشد . و ال اقل شما نزدیک به -

 یم کنید ویل
 

 .... من زندگ

 . ژویل شش را خم کرد

اتور به وجود او در جبهه جنگ احتیاج دارد و حقیقت این است که ژان باتیست  - تو مارشال فرانسه است و امی 

 محققا

 . شما اجازه خواهید داشت در پاریس بمانید ویل من باید تنها با ژوزف به ناپل بروم

 : در جواب خواهرم گفتم

 و قرباین فتوحات خوداین جنگ ها ی وحشتناک باید روزی خاتمه بپذیرند . ما خود را با فتوحات خود یم کشیم  -

 . یم شویم

 که این حرف را به من گفت ؟ ژان باتیست ؟ دیگر فرانسه مرزی برای دفاع ندارد . فرانسه عمال تمام اروپا است و به

ا اداره یم شود و حاال نوبت مارشال ها رسیده است . ژویل گیالس خود ن ن ، الیر اتور ، ژوزف ، لویی ، کارولیر  وسیله امی 

 . را بلند کرد

 . به سالمتر شما شاهزاده خانم -

 : لبخندی زدم

ت ملکه ناپل -  . به سالمتر شما علیاحرصن



 فردا این خیر در روزنامه مونیتور منتشر یم شود . شامپاین مزه گزنده و مطبویع داشت . پونت کوروو کجا است .؟ و

 چه وقتر ژان باتیست من مراجعت خواهد کرد ؟

 فصل بیست و سوم

 در یک کالسکه مسافریر  4189 تابستان سال

 در نقطه ای از اروپا

******************** 

 مقصد من مارینبورگ است . ویل متاسفانه نیم دانم و اطمینان ندارم که مارینبورگ کجا است . به هر حال یک

اتور مامور بدرقه من است در کنارم نشسته و نقشه ای روی زانوی خود دارد .    گاه گاه سمتشهنگ که از طرف امی 

 حرکت را به کالسکه ج  یم گوید . با این ترتیب تصور یم کنم قطعا به مارینبورگ خواهیم رسید . ماری که در

 صندیل مقابل ما نشسته دائما درباره راه های خراب و پر گل و الی که غالبا کالسکه ما در آن فرو یم رود غر یم زند

 یم رویم . وقتر که کالسکه برای تعویض است متوقف شد لهجه ای به گمان یم کنم ما مستقیما به طرف لهستان .

 : گوشم خورد که مانند زبان آلماین نبود . شهنگ به من گفت

ت عجله دارند -  . یم توانستیم از طریق شمال آلمان حرکت کنیم ، ویل راه دور میشد و علیاحرصن

 . بله عجله دارم بسیار هم عجله دارم -

 : کهشهنگ اطالع داد  
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 . مارینبورگ چندان از دانزیگ دور نسیت -

ی به معلومات من اضافه نکرد زیرا نیم دانستم دانزیک کجاست . شهنگ گفت ن  : این گفته او چیر

دی واقع شده و جنگ شدیدی اتفاق افتاده البته اکنون در حال صلح هستیم - ن جاده نیر  . چند هفته قبل در همیر

 لح تازه ای امضا کرده . این مرتبه این قرارداد صلح در تیلسیت منعقد گردید . آلمان ها طغیانبله ناپلئون قراداد ص

ون برانند و روس ها آنها را کمک یم کردند . روزنامه ن خود بیر  کرده و یم خواستند واحدهای ما را از شزمیر

 یتور فتوحات درخشان ما را در ینامون Iena به تفصیل نوشته بود و ژوزف محرمانه به من گفت که ژان باتیست به

اتور گفت که حاضن نیست تسلیم محاکمات  اتور شپیج  کرد و به امی  اتژیگ « از اجرای اوامر امی   علت» دالیل اسیر

وع شود ژان باتیست در لوبک هر کجا هست با ارتش خود ژنرال  گردد . ویل قبل از آن که محاکمات صحرایی شر

 . ا به ترصف در آورده بودبلوخر را محاضه و شهر ر 



ن سقوط کرد واحدهای ی از او نداشتم . برلیر ین خیر
وع گردید و من کوچکیر د زمستان یر پایان شر  پس از این نیر

وی فرانسه به طرف لهستان تعقیب یم شدند . ژان باتیست که جناح چپ ارتش ما را عهده دار  دشمن به وسیله نیر

 نصیب او 
 

بات را به دشمن واردبود در مورونگن فتح بزرگ ن برتری قوا نه تنها آخرین ضن  شد و به علت داشیر

ن از خطر شکست نجات داد . موفقیت شخض او به قدری فرماندیه عایل دشمن را تحت  ساخت بلکه ناپلئون را نیر

 ودت دادندتاثیر قرار داد که چمدان های سفر ، لباس مارشایل و لباس های صحرایی او را که به غنیمت برده بودند ع

 تمام این حوادث چند ماه قبل رخ داد . باز و باز هنگ های ژان باتیست حمالت جناج دشمن را که علیه ارتش .

اتور در جنگ ها ی ینا و ایلو در فرید لند فاتح شد و نمایندگان کشورهای  فرانسه اجرا یم شد عقب زدند و امی 

 به آنها دیکته و تحمیل کرد و سپس ناگهان و غیر منتظره به پاریساروپایی را در تیلسیت جمع کرد و قراداد صلح را 

ن  یا برایم توضیح داد که رنگ سیر ن ن (مادام لتیر  بازگشت و راستر مایه تعجب بود که پیشخدمت ها ی او با لباس سیر

کت در جشن عظیم فتح به قرص تویل  ریعالمت کرس است . ) از خانه ای به خانه دیگر رفته و مردم را برای شر

ه دارد اهنم ساتن صوریر است که گل های شخ تیر  . دعوت یم کردند . من لباس تازه ام را از لوروی گرفتم . پیر

ند مرتب نمود . گردنبند مروارید و عقیفر که ژان باتیست با قاصد  ایوت موهای مرا که به زحمت تعلیم یم گیر

ن    مرتبه زینت خود کردم . مدت مدیدی است که مامخصویص به مناسبت روز عرویس ما برایم فرستاده برای اولیر

 . یکدیگر را ندیده ایم . راستر چه دوران طوالین و وحشتنایک است

اتوری با بال های گشوده دیده یم شود و  ندیمه من در حایل که به جعبه طالی جواهر نشان که روی آن عقاب امی 

اتور برایم فرستاده شده و من آن را   : جعبه جواهرات خود کرده ام نگاه یم کرد مشتاقانه گفتروز تاجگذاری امی 

ت بسیار خوش خواهد گذشت -  . به علیاحرصن

 : ش خود را حرکت دادم

وی خواهم بود - ن  . در قرص تویلری بدون حضور ملکه ژویل تنها و مین

وی است . جشن و مراسم پذیرایی آن چ ن  نان که فکر یمغیر ممکن است ژویل اکنون در ناپل و حقیقتا تنها و مین

ن  ن طنیر  کردم نبود . در سالن بزرگ قرص جمع شده و منتظر بودیم تا باالخره درهای قرص باز شد و آهنگ مارسییر

ن از جلو اتریس وارد شدند . ناپلئون و ژوزفیر اتور و امی  ام کردیم . امی 
ن همه خم شده احیر  انداخت . با شود مارسیر

 نمودندمهمانان عبور کرده و با بعضن مشغول صح
 

 . بت شدند و با این عمل خود دیگران را دچار ش شکستگ
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 ا ول نتوانستم ناپلئون را خوب ببینم . آجودان های بلند قد زره پوش او را احاطه کرده بودند . ویل تا آنجا که به



وع به  . صحبت کرد خاطر دارم در نزدیک من برای صحبت با یگ از اشخاص عالیقدر هلند متوقف گردید و شر

 شنیده ام که بد گویان یم گویند افشان من واحد های خود را به خطوط جلو جبهه فرستاده و خودشان در عقب -

 . جبهه توقف یم کنند

ن افکند  . سپس صدای او مانند رعد طنیر

 خوب شما این حرف هارا در هلند نیم زنید ؟ -

 ایصن یم باشند و مخصوصا نسبت به لویی تنبل و هورتنسشنیده بودم که هلندی ها عموما از حکومت فرانسه نار 

ن هستند . من تقریبا انتظار داشتم که ناپلئون نماینده هلند را مورد شزنش قرار دهد و به  مالیخولیایی بسیار بد بیر

ن علت به صحبت او توجه نداشته بلکه صورت او را مطالعه یم کردم . ناپلئون بسیار تغییر کرده صورت الغر   او همیر

 در زیر موهای کوتاهش کامال پر و تقریبا گرد شده . دیگر روی لب های رنگ پریده او لبخند تمسخر و استهزا و

 درخواست و التماس دیده نیم شد . بلکه لبخند تکیر و غرور یر پایان در لب های او خود نمایی یم کرد . چاق شده و

 . نشان و حماییل نداشت فقط عالمت لژیون دونور را که خود لباس ژنرایل که دربر داشت تقریبا برای او تنگ بود 

ع آن بود به سینه داشت . به طور وضوح و آشکارا چاق شده بود . این سایه فربه و چاق خدا در روی  موسس و مخیر

ن در ضمن صحبت دست های خود را دائما حرکت یم داد مگر وقتر که دست هایش را به پشت زده بود  . زمیر

 . کیر و غرور او قابل تحمل نبودلبخند پرت

 آقایان ؛ من تصور یم کنم که ارتش بزرگ ما شاهد برجسته ترین شجاعت ها بوده و فداکاری عظییم از خود بروز -

 خود را در تیلسیت به خطر انداخت . مطلع شدم که یگ از مارشال
 

 داده است . یگ از افشان عایل رتبه ما زندگ

 . ستهای فرانسه زخیم شده ا

بان قلب من را در آن سکوت عمیق یم شنید ؟ ناپلئون پس از سکوت ممتد و موثری گفت  : آیا کیس صدای ضن

 . این مارشال شاهزاده پونت کوروو است -

 آیا حقیقت دارد ؟ -

 صدای من پرده ضخیم آداب و رسوم درباری را که ناپلئون را احاطه کرده بود از هم درید و در فضای سالن منعکس

 . گردید

اتور فریاد نیم زند . کیس  دماغش از شدت غضب تیر کشید . چهره او از خشم تغییر یافت .... کیس در حضور امی 

 خوب .... بسیار خوب همش کوچک مارشال برنادوت اینجاست ..... آثار غضب از چهره او زایل شد و بالفاصله.....

 ا یم خواست که من با این ترتیب در مقابل هزاران نفر از زخیمفهمیدم که ناپلئون قبال مرا دیده بود و او مخصوص

 شدن شوهرم آگاه شوم . یم خواست مرا تنبیه کند . برای چه ؟

 .شاهزاده خانم عزیز -



ام خم شدم ، دستم را گرفت و بلندم کرد و به صحبت خود ادامه داد  : بالفاصله به حال احیر

ن خیر تاسف آوری به شما م -  . تاثرماز ابالغ چنیر

 : درحایل که از باالی شم به اشخایص که پشت ش من ایستاده بودند نگاه یم کرد گفت
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د عملیات درخشاین انجام داده و فتح لوبک به وسیله او مورد توجه مخصوص ما -  شاهزاده پونت کوروو که در آن نیر

 لع شده ام که معالجات شاهزاده به شعتقرار دارد در سپاندو زخم کوچگ در ناحیه گلو برداشته است . مط

فت یم کند . پرنسس عزیز ، از شما استدعا یم کنم نگران نباشید  . پیشر

 : در حال ضعف و ناتواین جواب دادم

 . استدعا یم کنم اجازه بدهید نزد همشم بروم -

 ال شوهران خود به ستاد عملیاتفقط در این موقع بود که ناپلئون عمال به من نگاه کرد . همشان مارشال ها در دنب

وع به صحبت کرد و در تمام مدت صحبتش با دقت به من نگاه یم کرد  :. آنها نیم روند . با شدی شر

 شاهزاده برای معالجات بهیر به مارینبورگ انتقال داده شده . شاهزاده خانم به شما توصیه یم کنم که از این -

د شدیدیمسافرت ضف نظر کنید . راه های شمال آ  لمان و مخصوصا ناحیه دانزیگ بسیار بد است و چندی قبل نیر

 ..... در این ایاالت واقع شده و منظره مناستر برای زنان زیبا نیست

ن نزد او رفتم  . با خود فکر کردم که این انتقام اوست . او از من انتقام یم کشد ، زیرا شب قبل از اعدام دوک انهیر

 تسلیم نشده و از او گریختم ، زیرا ژان باتیست ، ژنرایل را که او برای همشی من انتخابزیرا آن شب در مقابل او 

 . نکرده دوست دارم

اتور استدعا یم کنم اجازه دهند نزد شوهرم بروم . دو سال است او را ندیده ام -  . از صمیم قلب از امی 

 . چشمان ناپلئون به صورت من دوخته شده بود

 بینید آقایان مارشال های فرانسه فداکاری یم کنند و خود را قرباین مملکت یم نمایند . شاهزادهدو سال ....؟ یم  -

 خانم عزیز اگر شما جرات این مسافرت را دارید اجازه سفر صادر خواهد شد . برای چند نفر ؟

ن با خود خواهم برد -  . برای دو نفر . ماری را نیر

 ببخشید گ ؟ -

ت شاید هنوز او را به خاطر داشته باشندماری ، ماری وفادار م -  . ا ، در ماریس ، اعلیحرصن

 : باالخره آن ماسک یر روح از صورت او زایل و لبخندی روی لبش ظاهر گردید و گفت



 . البته ماری وفادار ، ماری که آن کیک های خوشمزه را یم پزد -

 : سپس به طرف یگ از آجودان هایش برگشت

 . پونت کوروو و یک نفر همراه ایشان صادر کنید برگ عبور برای پرنسس -

 : سپس با نگاه تجسس به اطراف نگریست . نگاهش به روی یک شهنگ قد بلند پیاده ثابت شده و گفت

 . شهنگ مولن شما همراه شاهزاده خانم خواهید رفت و برای حفظ سالمتر ایشان در مقابل من مسئول هستید -

 : بعدا به طرف من برگشت

 . ه موقع خیال حرکت داریدچ -

 . فردا صبح قربان -

 خواهشمندم عواطف گرم و صمیمانه مرا به اطالع پرنس برسانید و بگویید که از طرف من حامل هدیه ای به منظور -

 . قدرداین از فتوحات درخشانش هستید

وع کرد  « ن در لبان او ظاهر  »: شر  گردید ، با خود گفتمچشمان ناپلئون یم درخشید ، لبخند حقارت و توهیر
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ا از همش مورو خریده ام - ل ژنرال سابق مورو که در کوچه آنژو است به ایشان هدیه یم کنم . این خانه را اخیر ن  مین

 به من اطالع داده اند که ژنرال آمریکا را برای تبعید خود انتخاب کرده است . متاسفم ، حقیقتا تاسف آور است ، .

 . باز الیق و قادر ویل بدبختانه خیانت کار به میهن است . راستر تاسف آور استژنرال مورو یک ش 

 در مقابل او خم شدم فقط پشت او را که به طرف من بود یم دیدم . دست های خود را به پشت زده و انگشتانش با

 خواست به جمهوری تشنج یکدیگر را گرفته بودند . خانه ژنرال مورو ، همان مورویی که مانند ژان باتیست نیم

 فرانسه خیانت نماید . مورو پنج سال پس از روزی که ناپلئون کنسول اول فرانسه گردید توقیف و به علت همکاری

 در توطئه ی سلطنت طلبان به دوسال زندان محکوم گردید . توقیف این ژنرال معتقد به جمهوری به نام یک سلطنت

اتور خانه او را خریده وطلب راستر مسخره بود . کنسول اول حکم زن  دان او را به تبعید ابدی تغییر داد و اکنون امی 

ین رفیق مورو ، به ژان باتیست که از او به شدت متنفر ویل بدون او هم کاری از وی ساخته  آن را به ژان باتیست بهیر

 . نیست هدیه یم کند

د عبور  ن میدان های نیر  یم کنند در حرکتم . در ش راه ها الشه اسبان به این دلیل اکنون در جاده هایی که از بیر

 های
 

 جنگجویان درحایل که شکم آنها ورم کرده و دست و پای آنان کشیده شده پراکنده اند ، از کنار برآمدگ

 کوچک خاک که در کنار یکدیگر قرار گرفته و با عجله صلیب چویر روی آنها نصب شده عبور یم کنیم . باران به



 : دامه دارد . بدون آنکه حرکتر نمایم گفتمشدت یم بارد و ا

 . و تمام آنها مادر دارند ، مادراین که در انتظار آنها هستند -

 : شهنگ که در کنار من به خواب رفته بود چشمانش را باز کرده و با وحشت گفت

 گ ؟ مادر ؟ -

 های خاک که باران با یر رحیم آنها را شسته و صلیب آنها را خم  
 

 : کرده بود اشاره کرده و گفتمبر آمدگ

 . این کشتگان ما ، این شبازان ما ، همه جوان و پش هستند و مادر دارند -

 ماری پرده پنجره کالسکه را کشید شهنگ با اضطراب و نگراین به من و ماری که هر دو ساکت بودیم نگریست و

 : ی گفتمشانه های خود را باال انداخت و مجددا چشمانش را بست . به مار 

 . دلم برای او تنگ شده -

یا به ن ن مرتبه است که از اوسکار دور شده ام . صبح روز قبل از آن که حرکت کنم با اوسکار نزد مادام لتیر  این اولیر

 یم کند و تازه از کلیسا مراجعت کرده بود و به من قول داد
 

اتور که در قرص تریانون زندگ  ورسای رفتم . مادر امی 

 : و گفت

 امال مراقب اوسکار خواهم بود . فراموش نکنید من پنج پش بزرگ کرده ام . با خود اندیشیدم پنج پش بزرگک -

یا با دست خشن ن اتور نیم گوید . مادام لتیر ی به مادر امی  ن  کرده ویل بسیار بد بزرگ کرده . البته هرگز کیس چیر

 ی سخت خانه داری از آنها زایل نیم گردد . پیشاین خود که با وجود مراقبت ها و کرم های متعدد هرگز آثار کارها

 . طفلم را نوازش کرد

ن باش کامال مراقب اوسکار خواهم بود -  . بدون تشویش نزد برنادوت برو ، مطمی 

 شد و یر روح است . هر وقت مریض است در تخت خواب من یم خوابد
 

 . اوسکار ، بدون وجود او زندگ

 : شهنگ پرسید

ن راه توقف کنیم ؟آیا یم توانی -  م در یگ از قهوه خانه های بیر
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 شم را حرکت دادم . اکنون شب است . ماری یک بطری که با آب گرم در یگ از ایستگاه های کالسکه پر کرده

 بود زیر پایم گذارد . باران مانند شالق روی سقف کالسکه یم کوبید . قبور شبازان با صلیب های چویر و حقیر آنها

 . در زیر قطرات باران به تپه های کوچک گل و الی تبدیل شده بود

ون یم آمدم گفتم  : وقتر از کالسکه که باالخره در مقابل قرارگاه ژان باتیست توقف کرد بیر



ن را دیدم -  . اکنون همه چیر

 بود . این کاخمن رفته رفته به دیدن قصور و کاخ ها عادت کرده ام . ویل مارینبورگ قرص نبود بلکه قلعه بز 
 

 رگ

ی رنگ قرون وسظ مخروبه ی غیر مانوس در جلوم قرار داشت . وقتر شهنگ برگ  غول آسا و عظیم خاکسیر

ام پاشنه های خود را به هم یم  عبور ما را نشان داد شبازان با خوشحایل در جلو در بزرگ قرص جمع شده و با احیر

 : گ آمده . به محض آن که پیاده شدم گفتمچسباندند . همش مارشال شخصا به قرص مارینبور 

قبه من تعجب کند . خواهشمندم ورود مرا به اطالع ایشان نرسانید -  . میل دارم شاهزاده از حضور غیر میر

 دو افش مرا از جلو دروازه بزرگ قرص هدایت نمودند . سپس به حیاط وسیغ که به طرز بسیار بدی سنگ فرش

شت به دیوارهای قطور شکست خورده قلعه نگریسته و هر لحظه انتظار دیدن شوالیه شده بود وارد شدیم . با وح

 ها و

ی جز شبازان هنگ های مختلف ندیدم . یگ از دو افش راهنمای من آن که ن  همشان آنها را داشتم . ویل چیر

 : جوان تر بود با خنده گفت

ت تقریبا شفا یافته است . و معموال تا این موقع  -  . مشغول مطالعه یم باشد و میل ندارد کیس مزاحم او شودواالحرصن

 . راستر از دیدار شاهزاده خانم متعجب و بسیار خوشحال خواهند شد

 : بدون توجه و با عدم اطالع پرسیدم

 قرارگایه بهیر از این نیم توانستید پیدا کنید ؟ -

 نماید ویل در اینجا الاقل برای دفاترمانبرای شاهزاده در جبهه جنگ اهمیتر ندارد که در کجا و چه محیل ز  -
 

 ندگ

 وجود دارد . از این طرف بفرمایید شاهزاده خانم
ر
 . اتاق

 آن افش جوان درب کهنه و فرسوده ای را در مقابل من باز کرد و از راهرو شد و تاریگ عبور کرده و باالخره به

 : با عجله وشتاب به طرف من دوید و گفتاتاق انتظار وارد شدیم . به محض ورود به این اتاق فرناند 

 ! مادام -

ن را در بر  تقریبا فرناند را نشناختم . زیرا ش و ریخت او به طرز برجسته ای عوض شده بود . لباس قرمز مستخدمیر

 عجیتر به سینه داشت . با خنده گفتم
 

 : کرده و دکمه های بزرگ طالیی رنگش یم درخشیدند و عالمت خانوادگ

 . عجب شیک و رعنا شده ای فرناند  -

وع به توضیح دادن کرد  : فرناند با تکیر شر

 . ما حاال شاهزاده پونت کوروو هستیم . مادام خواهش یم کنم این دکمه ها را مالحظه بفرمایید -

 : شکمش را جلو داد تا تمام دکمه ها ی طالیی را به من نشان دهد و با تکیر و غرور به صحبت ادامه داد

 شما استاین ع -
 

 پونت کوروو ، عالمت خانوادگ
 

 . المت خانوادگ



 را به دقت نگاه یم کردم جواب دادم
 

 : درحایل که طرح عجیب این عالمت خانوادگ

 را ببینم . فرناند حال شوهرم چطور است ؟ -
 

 الاقل یم توانم این عالمت خانوادگ

 . یم کند البته حال ایشان خوب شده ویل هنوز پوست تازه زخم کیم درد  -
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 : انگشتم را روی لبم گذاردم و گفتم

 !هیس -

 . فرناند منظورم را متوجه شد و آهسته درب را باز کرد

ن نشسته و چانه اش را روی دستش گذارده و مشغول مطالعه کتاب  ژان باتیست صدای پای مرا نشنید . پشت میر

ن قرارداشت فقط پیشاین او   را روشن یم کرد . پیشاین او کامال باز و آرامش خاطر از قطوری بود . شمغ که کنار میر

 . آن منعکس بود . به اطراف اتاق نگریستم

 وسایل آشنا ویل درهم و برهیم اطراف او را احاطه کرده بود . در جلوی بخاری که آتش فراوان با ش و صدای در

ی قرارگرفته و روی آن کتاب های قطور جلد چریم انبا ن  شته شده بود . در کنار بخاری نقشهآن یم سوخت میر

 آویخته و شعله های آتش نور قرمز رنگ متحرگ روی آن منعکس یم کرد . در عقب اتاق اونیفورم
 

 بزرگ

 . صحرایی او قرار داشت

ن  ن وسایل زخم بندی را نیر ن دیگری پارچ و دست شویی نقره ژان باتیست دیده یم شد . روی همان میر  باز هم روی میر

 دند. اتاق تقریبا خایل بود . کیم نزدیک تر رفتم . چوب هایی که در بخاری یم سوختند صدا کرده و درگذارده بو 

 نتیجه ژان باتیست صدای پای مرا نشنید . یقه اونیفورم سورمه ای او باز و پارچه سفیدی دور گردن او بسته شده بود

 زخم دیده یم شد . کتاب را ورق زد و در حاشیه آن این پارچه سفید زیر چانه او کیم باز شده و در زیر آن باند  .

 . یادداشت کرد

ن مرتبه در آن روز گریم و امنیت را حس کردم . ویل بسیار  کالهم را برداشتم کنار بخاری گرم ایستاده و برای اولیر

 اهمیت نداشت الاقل به مقصد خود رسیده بودم . گفتم
 

 : خسته بودم این خستگ

ت شاهزاده پو  -  .... نت کورووی عزیزوالحرصن

 : با صدای من از جای خود پرید و گفت

 ! خدای من دزیره -

 بوسه هایی که از او یم گرفتم گفتم
ن  : و سپس با دو قدم کنارم ایستاد . در بیر



 زخمت هنوز درد یم کند ؟ -

 . بله مخصوصا که با این شدت فشار یم دیه -

 : . دستم را از دور گردنش انداختم و گفتمبا این گفته تقریبا به من اعالم خطر کرده بود 

 . بدون آن که دستم دور گردنت حلقه شده باشد تو را خواهم بوسید . قول یم دهم -

 . راستر ، بسیار عایل است -

ن اشاره کردم  . روی زانویش نشسته و به کتاب روی میر

 چه یم خواین ؟ -

هاحقوق ! یک گروهبان یر سواد اگر بخواهد تمام آلمان  - ن  شمایل و شهر های هنسیتیک را اداره نماید باید خییل چیر

ن هستم  . بیاموزد . فراموش نکنید که هنوز فرماندار هانور و انسباخ نیر

 : کتاب را به هم زدم و با ناامیدی در آغوش او جای گرفتم و گفتم

 . اوسکار مریض بود ، تو ما را تنها گذاردی ، دور از ما زخیم شدی -
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 : های او روی لب و گونه هایم با حرارت و گریم بازی یم کرد و درحایل که مرا یم بوسید زمزمه یم کرد لب

 . اوه .... دخیر کوچولو ، دخیر کوچولو -

 تا وقتر که در اتاق به شدت باز شد در آغوش او جای داشتم . باز شدن در حقیقتا نگران و مضطربم کرد و طبعا از

 ریدم ، موهایم را مرتب کردم . در آستانه در ماری و فرناند ایستاده بودند . فرناند با عجله وزانوی او به کناری پ

ن مرا یم نگریست گفت  : شتاب در حایل که با نگایه گالیه آمیر

 . ماری سوال یم کند که شاهزاده خانم کجا خواهند خوابید . یم خواهد چمدان ها را باز کند -

 : ب دادماری با فریاد و خشونت جوا

 کند -
 

ه زندگ  . اوژین من نیم تواند شب را در این قلعه متعفن پرساس و حشر

 : فرناند با فریاد شدیدی به او جواب داد

 ساس ؟ حتر یک ساس هم اینجا پیدا نیم شود . این دیوارهای قطور مرطوب قلعه تمام موجودات و حیوانات زنده -

 و تشک و پتوی بسیارخوب که مناسب شاهزاده گان است موجود یمرا یم کشد . در ش رشته داری ، تخت خواب 

 . باشد

 : ماری با لحن گزنده ای جواب داد



 شهر ساس ؟ -

 : ژان باتیست با صدای بلند خندید و گفت

ن را به یادم یم آورد - ن آلی   . دعوا و مشاجره این دو خاطره خانه کوچه سیر

اتور افتادم . پس از   شام به او خواهم گفت که باید به خانه ژنرال مورو نقل مکان کنیم . اول ناگهان به یاد هدیه امی 

اب یم نوشیم و بعد  .... شام یم خوریم سپس شر

 : ژان باتیست با لحن آمرانه فرمان داد

 فرناند شما مسئولید در ظرف نیم ساعت یک اتاق خواب و یک سالن برای پرنسس حاضن کنید ویل از وسایل -

 رشته داری استفاده نکنید . آجودان نگهبان وسایل اتاق پرنسس را از امالک مجاور تهیه خواهد کردمرطوب انبار ش 

ن   . وسایل خواب تمیر

 : ماری فورا گفت

 . و بدون ساس -

 . پرنسس و من میل داریم در ظرف یک ساعت تنها و در اتاق من شام ضف نماییم -

 شب عرویس و تختخواب عروسیمان را که با گل شخ و پرتیغ و هنوز تا مدیر صدای مشاجره آنها را یم شنیدیم . 

 خندیدیم . مجددا روی زانوی او نشستم و اخبار فراوان و درهم و یر 
ن کرده بودند به خاطر آوردیم و مدیر  خار تزییر

 : معتن برایش نقل کردم . بیماری ملکه ژویل ، سیاه شفه اوسکار و پیغام بهتوون را برایش گفتم

اتور فرانسه تقدیم کند و این سمفوین را به یادباید  -  به شما بگویم که بهتوون نیم تواند آهنگ جدیدش را به امی 

 . امید و آرزویی که داشته است اروئیکا نامیده است

 : ژان باتیست ش خود را حرکت داد

 تر داشتیمامید و آرزویی که همه ما وق -». اروئیکا « چرا بهتوون آهنگش را اروئیکا ننامد ؟ 
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ن ژان باتیست در شهر ساس ها جوجه لذیذ و مطبویع به ما داد ن کوچگ در اتاق ژان باتیست چید . آشی   . فرناند میر

ن بورگندی در گیالس ها پر کرد . عالمت جدیدی که روی وسایل سفره حک شده بود اب قوی و سنگیر  فرناند شر

 : نظرم را جلب کرد و گفتم

 شاهزاده پونت کوروو خریده اید . در پاریس هنوز وساییل که عالمتنقره ها - B دارد
 

 ی تازه ای با عالمت خانوادگ

 . به کار یم برم



 پونت کوروو را
 

 دزیره دیگر الزم نیست ضفه جویی کتن ، عالمت - B را عوض کن و دستور بده عالمت خانوادگ

 حک نمایند . حاال دیگر خییل متمول
 

 . هستیم روی تمام وسایل زندگ

وع به صحبت کردم  : باالخره فرناند ما را تنها گذارد ، نفیس به راحتر کشیدم . شر

اتور خانه ای به ما بخشیده است -  . خییل متمول تر از آن هستیم که فکر یم کتن . امی 

 : ژان باتیست شش را بلند کرد

های فراواین برایم داری . بهتوون یک آرزوی  -  کوچولو خیر
 مدفون شده را اروئیکا نامیده . دشمنخوب دخیر

اتور ، خانه ای به من داده کدام خانه ؟  قدییم و شسخت من ، امی 

اتور خانه را از مادام مورو خریده است -  . خانه ژنرال مورو در کوچه آنژو ، امی 

 . ورد بحث افشان بودیم انم چند ماه قبل این خانه را به مبلغ چهارصد هزار فرانک خرید . و این موضوع مدیر م -

اطوری خواهرم  ژان باتیست آهسته پرتقایل پوست کند . این پرتقال شتاش اروپا را پیموده و شاید محصول امی 

ها  که قاره اروپا را اشغال نموده تشکیل یم دهد . کیلومیر
 

ه ارتش بزرگ  است . برای اینکه این پرتقال قسمتر از جیر

اب نوشیدم . ژان باتیست ناگهان خود را کوچک و حقیر حس کرد و آهسته راه پیموده است . گیالس دیگری  شر

 : گفت

اتور هدایای نفییس به من یم دهد . امروز نامه ای داشتم ، -  خانه مورو ! دوست من مورو تبعید شده و در عوض امی 

اتور استان های لهستان و وستفایل را به من هدیه یم کند . این هدیه او در آمد   سالیانه ای معادل سیصد هزارامی 

ده . محروم کردن زن و شوهر از ن یم نماید . در این نامه از مالقات شما و خانه مورو نایم نیر  فرانک برای من تضمیر

اتور فرانسه این کار را کرده است  آسان نیست ویل امی 
 

 . خویر های زندگ

اتورگفت که حمله شما به لوبک مورد توجه مخصوص او است -  . امی 

 : جوایر نداد ابروهایش را درهم کشیده بود . با نا امیدی گفتم

د - ن یم کنم باید مراجعت کتن . اوسکار دائما شاغ تو را یم گیر  . این خانه جدید را مرتب و تزییر

ه شده و لبخندی زد و جواب داد  : به شعله های قرمز رنگ آتش خیر

 من خواهد بود ، گاه گایه از تو و اوسکار در آنجا دیدن خواهمخانه مورو آشیانه من نیست فقط قرار گایه برای 

 . کرد . باید این موضوع را به مورو بنویسم

 . نیم تواین با او مکاتبه کتن . ما دارای سیستم اداری و پستر متمرکز و قاره ای هستیم -

اتور اداره شهرستان های هنسیتیک را به من واگذار کرده ، از لوبک یم تو  -  ان نامه را به سوئد فرستاد و چونامی 

 سوئد یم خواهد یر طرف بماند نامه ها از سوئد به انگلستان و از آنجا به آمریکا خواهد رفت ، من در سوئد رفقایی 

 . دارم
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 خاطره فراموش شده من بیدار شد . استکهلم نزدیک قطب شمال ، آسمان سفید و شفاف .... از ژان باتیست سوال

 : کردم

 چه اطالعایر درباره سوئد داری ؟ -

وع به صحبت کرد  : شوهرم گویی از خواب عمیفر بیدار شده است با شادی و هیجان شر

 . وقتر لوبک را ترصف کردم یک گردان پیاده سوئدی در شهر بود -

 آیا با سوئد هم درحال جنگ هستیم ؟ -

 لسیت صلح برقرار شده است . ویل در آن زمان شبازانبا کدام مملکت در جنگ نیستیم ؟ البته پس از قرارداد تی -

 سوئدی با دشمنان ما متحد بودند . پادشاه دیوانه آنها گمان یم کرد که خداوند او را برای محو و نابود کردن ناپلئون

 . آفریده است . این تقریبا یک جنون مذهتر و عقیدیر است

 نام این پادشاه چیست ؟ -

 یم کنم تمام پادشاهان سوئد گوستاو و یا شارل نام دارند . پدر او گوستاو سوم آن قدر گوستاو چهارم ، گمان -

 . دشمن داشت که به وسیله نجبای سلطنتر در ضیافت بال ماسکه کشته شد

 . اوه چه وحیسر گری ، در بال ماسکه -

 : ژان باتیست با تمسخر جواب داد

ن عملیایر انجام داد . آیا  - ن چنیر ن ما نیر ن وحشیگری نبود ؟ قضاوت مشکل ویل محکوم کردن مشکل ترگیوتیر  آن نیر

 . است

ه شد و شادی و خریم خود را باز یافت  . مجددا به آتش خیر

ن شبازان خود را به جنگ علیه فرانسه فرستاد و به -  پش این گوستاو مقتول ، گوستاو دیگر ، گوستاو چهارم نیر

ن جهت یک گردان سوئدی در لوبک محاضه   و دستگیر گردید . سوئد به علت خایص مورد توجه من است . ازهمیر

 این موقعیت استفاده کرده و اطالعات زیادی درباره این کشور کسب کردم . افشان دستگیر شده سوئدی را به شام

 دعوت کردم و به این وسیله با مورنر Morner .... آشنا شدم و

 . ساکت شد

 . ام صیر کن اسایم آنهارا یادداشت کرده

ن کارش رفت . من گفتم  : سپس به طرف میر



ی    ح کن -  . اسایم این افشان مهم نیست . حادثه را برایم تشر

ون آورد و به طرف من آمد ن را با عجله جست و جو کرد و صفحه کاغذی بیر  . ژان باتیست کشو میر

 داشتند مشزافشاین که به شام دعوت  - Messrsگوستاو مورنر ، فالش ،  Flashدوال گرانژ ، 

Friesendorff  ، بارنر و فریزندورفBaron Kowernjhelm  ، بارون لوونژهلمDelagrange 

 . بودند

 . هیچ کس نیم تواند این اسایم مشکل را تلفظ کند -

 این افشان وضعیت سوئد را برایم کامال توضیح دادند . گوستاو چهارم برخالف تمایالت ملت خود با ما وارد جنگ -

د پشتیباین کند . سوئدی ها همیشه از روس ها متوحشند ،شد ،   وی محققا امیدوار بود که تزار روسیه او را در این نیر

 . زیرا ممکن است روسیه فنالند را از سوئد جدا کند و به خود ملحق سازد
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 : باز دچار اشتباه گردیدم و پرسیدم

 فنالند ؟ فنالند کجاست ؟ -

ن ر  -  . ا روی نقشه به شما نشان خواهم دادبیایید همه چیر

 به طرف او رفتم و نقشه را نگاه یم کردم . ژان باتیست درحایل که شمعدان را باال نگه داشته بود که نقشه روشن و

وع به توضیح نمود  .قابل دیدن شود شر

 یی قادر به دفاع در مقابلآنجا دانمارک است که به وسیله ژوتلند به قاره اروپا متصل شده و از نقطه نظر جغرافیا -

اتور معاهده مودت ن دلیل دانمارگ ها با امی  ن اصیل قاره اروپا آغاز شود نیست و به همیر  حمالیر که از شزمیر

 برقرار کرده اند ، آیا متوجه هستید ؟

 . شم را حرکت دادم

اتور باشد ، تا  -  کنون سوئد یم توانست به کمکبه این شبهه جزیره دقت کنید . سوئد نیم خواهد جزو متحدین امی 

اتور دست تزار را در دریای بالتیک آزاد گذارده ، تا االن چه اطالعایر از گوستاو اتور متحد شده و امی   تزار با امی 

 داری ؟

ی نیم دانستم ن  . طبعا چیر

 . لق به سوئد استاین مرد مجنون علیه روسیه به خاطر فنالند وارد جنگ شد . اینجا را ببینید ، این فنالند و متع -

 : درحایل که مشغول مطالعه نقشه بودم گفتم



 اگر تزار بخواهد فنالند را اشغال کند سوئدی ها قادر به حفظ آن خواهند بود ؟ -

ن این سوال را یم کند . طبیغ است سوئدی ها قادر به حفظ فنالند -  کوچولوی یر اطالیع مانند تو نیر
 یم بیتن ، دخیر

ن خواهندنخواهند بود . فنال  ن کشمکیسر تا مرحله نابودی جنگ و ستیر  ندی ها و در معیت آنها سوئدی ها در چنیر

 . داشت و البته فنالند به روسیه تعلق خواهد گرفت

 : ژان باتیست دست خود را روی نقشه کوبید و ادامه داد

 .  عمیل خواهد بودو با این ترتیب سوئدی ها باید سغ کنند با نروژ متحد شوند و این اتحاد به راحتر  -

 حکمروای نروژ کیست ؟ -

 پادشاه دانمارک ، ویل نروژی ها او را دوست ندارند . این نروژی ها مردم عجیتر هستند نجیب زاده و دربار ندارند -

ن ظاهرا متحد ن هست نروژ نیر  هستند و چون پادشاه دانمارک سلطان نروژ نیر
 و اکنون مردم بیش از هر زماین نارایصن

ات  ور است و اگر از من درخواست شود که سوئدی ها را راهنمایی کنم پیشنهاد خواهم کرد که فنالند را به روسیهامی 

 اتحادی الاقل منطق و مفهوم جغرافیایی خواهد داشت
ن  . واگذار کنند و درصدد اتحاد با نروژ بر آیند زیرا چنیر

ی    ح کردی  -  ؟آیا این حقیقت را برای افشان سوئدی در لوبک تشر

ی بشنوند . هیچ - ن  البته به طور وضوح برای آنها توضیح دادم . در اول حتر نیم خواستند درباره واگذاری فنالند چیر

 یک از دالیل آنان به نظر من منطفر نرسید . باالخره به آنها گفتم»: آقایان من با دلیل و منطق شوکار دارم . یک 

اتژی دارد به شما یم گوید که روسیه برای حفظ  فرانسوی که نقشه را مطالعه یم کند و ژنرایل  که اطالعایر از اسیر

شحدات کشور خود به فنالند نیازمند است . اگر شما واقعا به مردم فنالند عالقمند هستید باید در استقالل این 

 کشور

 در فکر سوئدی ها یی  بکوشید . ویل من عمال این طور دریافته ام که شما توجیه به مردم فنالند ندارید بلکه بیشیر 

 هستید که در فنالند زیست یم کنند . در غیر این صورت باید کامال متوجه باشید که تزار مرزهای کشورش را حفظ
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 خواهد کرد و اگر شما در مساله فنالند تسلیم نشوید مملکت شما گرفتار مصایب شدیدی خواهد شد ویل در مورد

اتور فرانس ن دشمن شما امی   ه به شما اطمینان یم دهم که به زودی واحدهای ما به دانمارک عزیمت خواهنددومیر

 به شخص شما افشان سوئد دارد . از طرف دیگر نروژ فقط از طریق
 

 کرد . دفاع سوئد علیه این واحد ها بستگ

 نجات دهید و اگر طرح مم
ن
 الک متحده درسوئد به وسیله ناپلئون قابل اشغال است ، مملکت خودتان را با یر طرق

 . ش دارید با نروژ متحد شوید



 ژان باتیست موضوع را کامال توضیح دادی ، افشان سوئدی چه جواب دادند ؟ -

اع کرده ام . به آنها گفتم به من نگاه نکنید به نقشه نگاه کنید و -  طوری به من نگاه یم کردند که گویی باروت اخیر

 . نقشه نظر مرا تایید یم کند

 . ست سکوت کردژان باتی

 . صبح روز بعد آنها را به سوئد روانه کردم و اکنون دوستاین در سوئد دارم -

 چرا در سوئد به دوستاین احتیاج داری ؟ -

 دوست در هرکجا و در هرزمان پر ارزش و مفید است . و اگر سوئد جنگ علیه روسیه و فرانسه را متوقف نسازد -

 اشغال نمایم . ما منتظریم انگلستان دانمارک را مترصف و از آنجا به ما حمله کندمن ناچارخواهم بود مملکت آنان را 

اتور فرماندیه واحد های ما را در دانمارک به من  و چون من مسئول اداره امور شهرستان های هنسیتیک هستم امی 

اطور واگذار خواهد کرد . و اگر این گوستاو سوئدی به عقیده خود مبتن بر اینکه او فرستاده  خدا برای نابودی امی 

اتور فقط در ظرف یک روز آن قدیم را که همیشه مهیای آن است برخواهد داشت و دستور  است پافشاری کند امی 

 اشغال و ترصف سوئد را صادر خواهد کرد . من فقط از طریق دانمارک از کانال باریک» اورسند « عبور نموده و در 

 » شونن« ا و نقشه را دوباره به دقت نگاه کن . در جنوب سوئد پیاده یم شود . بی

 یک مرتبه دیگر باید نقشه را برریس کنم ویل من به نقشه نگاه نیم کردم شب و روز در حرکت بودم تا بتوانم از

 : شوهرم مراقبت کنم ویل در عوض باید به درس جغرافیا گوش کنم . ژان باتیست دستش را روی نقشه زد و گفت

اتژیگ این منطقه قابل حفظ و نگهداری نیست . تصور یم دفاع نمایند ا سوئدی ها نیم توانند  -» شونن « ز نظر اسیر

 از

اتور را سد کنند  . کنم در اینجا تن به جنگ بدهند و امیدوار باشند که جلو ارتش امی 

 قادر به دفاع از شونن بگو ببینم آیا به افشان گفتر که احتماال ممکن است مملکت آنان را اشغال کتن ؟ و چون -

 نیستند موضع دفایع در شمال اتخاذ کنند ؟

 البته و نیم تواین تصور کتن که با شنیدن این حرف چقدر متعجب شده بود و گفت -»: عالیجناب شما طرح های 

 ؟ محرمانه خود را فاش یم کنید ، چگونه یم توانید طرح های خود را به ما بگویید«یم داین چه گفتم ؟ 

 : ایل که به تختخواب سفری نزدیک یم شدم گفتمدرح

 . خیر  -

 . آن قدر خسته بودم که به زحمت یم توانستم چشمانم را باز نگه دارم

 چه گفتر ژان ؟ -

د قادر به -  آقایان من نیم توانم قبول کنم که اگر سوئد به وسیله یگ از مارشال های فرانسه مورد حمله قرار گیر



 ولو آنچه گفتم این بود . خوابت نیم آید ؟دفاع باشد . دخیر کوچ

احت کنم روی تختخواب سفری دراز کشیدم  . برای آنکه اندگ اسیر
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 . تقریبا -

 : ژان آهسته گفت

 بیا یک اتاق خواب برایت تهیه کرده ام . گمان یم کنم همه خوابیده اند . تو را به اتاقت خواهم برد و کیس ما را -

 . نخواهد دید

ن ندارمآ -  . ن قدر خسته ام که قدرت برخاسیر

 : ژان باتیست روی من خم شد و گفت

م خواهم نشست کار زیادی باید انجام دهم - ن  . اگر یم خواهید اینجا بخوابید من پشت میر

 قابل فهم نبود گفتم
 

 : با صدایی که از شدت خواب و خستگ

 و بخوایر  -
احت کتن  . خیر .... تو زخیم شده ای و باید اسیر

 . ژان باتیست با تردید روی لبه تختخوابم نشست

ون بیاوری -  . ژان باتیست خییل خسته هستم ، باید کفش و لباسم را بیر

 گمان یم کنم که این افشان سوئدی با وزرای خود صحبت و بحث نموده و تا وقتر که پادشاه سوئد استفا ندهد او -

ن او خواه  . د بودرا راحت نگذارند . عموی شاه جانشیر

 یک گوستاو دیگر ؟ -

دهم ، این عمو متاسفانه اوالدی ندارد . یم گویند عقیم است ، عزیزم تو چرا سه دامن روی هم - ن  خیر ، شارل سیر

 پوشیده ای ؟

 . برای اینکه دائما باران یم بارید و هوا شد بود . دلم برای این مورنر بیچاره یم سوزد بیچاره عقیم است -

دهم مورنر خیر ، - ن  . شارل سیر

 اگر کامال باریک شوم و راست آن طرف تخت خوابم بخوابم جا برای هر دو نفر ما خواهد بود چطور است ؟ -

 . بد نیست عزیزم ، امتحان یم کنم -

 . هنگام شب چند مرتبه از خواب برخاستم ، روی بازوی ژان باتیست خوابیده بودم

 ناراحتر عزیزم ؟ -



 ان باتیست چرا نیم خوایر ؟خیر کامال راحتم ، ژ  -

 . آن قدر خسته نیستم ، افکار زیادی در مغزم در جریان است ویل تو باید بخوایر عزیزم -

 : آهسته گفتم

ن استکهلم عبور یم کند و یخ های بزرگ روی آن غوطه ورند -  . رودخانه ماالر از بیر

 ازکجا فهمیدی ؟ -

ن شوم که با تو یم دانم ، مردی به نام پرسن در استکهلم یم -  شناسم ، ژان باتیست مرا به خودت فشار بده تا مطمی 

 . هستم . در غیر این صورت تصور خواهم کرد که خواب یم بینم

ن به پاریس مراجعت نکردم . ژان باتیست و افشان او به هامبورگ رفتند و اداره شهرستان های هنسیتیک  تا پاییر

وع گردید . او برای بازدید دانمارک  ن در سواحل سوئد مهیا شدشر  . و بازریس استحکامات این شزمیر

ی به ن  در مراجعت به پاریس هوا بسیار مالیم و مطبوع بود و احتیاجر به بطری آب گرم نداشتم . آفتاب کم رنگ پاییر

 دیده کالسکه ما و جاده وسیع و مزاریع که امسال محصویل نداشتند یم تابید . دیگر اسب مرده ندیدیم فقط چند قیر 
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 یم شدند . باران خاک قیر شبازان را شسته و باد صلیب آنها را واژگون کرده بود . ممکن است راه ها و جاده هایی 

د یم گذرد فراموش کرد . ممکن است از خاطر برد که هزاران شباز در اینجا مدفون شده  را که از میدان های نیر

 . دماند ، ویل من آنها را فراموش نکرده بو 

 شهنگ مولن یک نسخه از روزنامه مونیتور به دست آورد . فهمیدم که برادر جوان ناپلئون ، ژرم ، همان ژرم شکمو

 آلمان را
ن
اتور تعدادی از نواج مترصق  که در شب عرویس ژویل آن قدر خورد که استفراغ کرد پادشاه شده ، امی 

اتوری وستفایل را به وجود آورده ت ژرم اول پادشاه وستفایل شده است متحد نموده و امی   . و اعلیحرصن

گ « دخیر یگ از سلسله های قدییم آلمان را به ازدواج ژرم بیست و سه ساله در   به عالوه ناپلئون» کاترین ورتنیر

گ اکنون جاری ژویل است . آیا ژرم میس پاترسون آمریکایی را که طبق دستور و امر ناپلئون  آورده . کاترین ورتنیر

 خوشحایل طالق داد به خاطر یم آورد؟ با 

 . ماری جوان ترین برادر ناپلئون پادشاه شده است -

 . حاال اگر کیس مراقب او نباشد هرروز بیشیر غذا خواهد خورد -

ا و ن فرزند خانواده ناپلئون نبود که در حضور مولن مورد ناشن  شهنگ مولن با وحشت او را نگریست . این اولیر

ن قرار گرف  . ته بودتوهیر



د پرواز کند ون انداختم تا بر فراز میدان نیر  . نسخه قدییم روزنامه مونیتور را از پنجره کالسکه بیر

 : فصل بیست و چهارم

ل جدید مان در کوچه آنژو ، پاریس ، ن  درمین

 4187ژوئیه 

******************** 

 در اشعه آفتاب که از خالل پنجره به داخلصدای زنگ های کلیسا مرا از خواب بیدارکرد . ذرات کوچک گرد و غبار 

 اتاق یم تابید یم رقصیدند . با وجود این که صبح زود بود هوا بسیار گرم و ناراحت کننده بود . پتو را از رویم کنار

 .... زده دست هایم را به پشت شم برده و به فکر فرو رفتم زنگ های پاریس

ن خود را به ادارهشاید روز تولد یگ از چندین پادشاه خانوا  ده بناپارت است . ناپلئون البته تمام بستگان و منسوبیر

 حکومت نقاط مختلف برگزیده است . راستر ژوزف شوهر خواهرم دیگر پادشاه ناپل نیست بلکه سلطان اسپانیا است

 . ژویل ماه ها در راه مادرید بوده است .

 دند واحد های او را غافلگیر و محاضه کرده و همه را قلع واسپانیایی ها که از حضور ژوزف در مملکتشان رایصن نبو 

ن او وارد مادرید شدند  . قمع کردند و به جای ژوزف مخالفیر

 ناپلئون واحدهای تازه نفیس برای نجات ژوزف و واحد های او از محاضه این میهن پرستان فرستاد . مورات درصلح

ن در ناپل حکومت یم کند . کا ن درحقیقت ناپل را اداره یم نماید . زیرا مورات یگ ازو آرامش با کارولیر  رولیر

 . مارشال های فرانسه و دائما در یگ از جبهه هاست
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 به منطقه حکمفرمایی و
ا چندان اهمیتر ن  به منطقه حکمفرمایی و پش خود نداده و مالقات الیر

ن چندان اهمیتر  کارولیر

ا خواهر بزر  ن  گ ناپلئون را که فرمانروای توسکاین است ترجیح یم دهد و هم با یگ ازپش خود نداده و مالقات الیر

ن های دربار به نام پاگانیتن ش و شی دارد . ژویل که قبل از حرکت به اسپانیا چندی اینجا و برای تهیه  موزیسیر

 وریر که موردلباس جدید نزد من بود تمام این داستان ها را برایم تعریف کرد . ژویل عالقه شدیدی به رنگ ص

 . توجه ژوزف است پیدا کرده

ت ژرم ، اوژن دو بوهارنه نایب السلطنه ایتالیا ؟ هیچ کدام . اوژن  روز تولد کدام یک از بناپارت هاست ؟ اعلیحرصن

ات زیادی کرده . ناپلئون دخیر پادشاه باواریا را به  دوبوهارنه این جوان عقب مانده از وقتر که ازدواج کرده تغییر

 ج او در آورد و اکنون اوژن کم رو و خجالتر در اجتماعات دهان خود را باز و صحبت یم کند . گمان یم کنمازدوا 



 . اوژن خوشحال باشد

ت لویی است ؟ شاید عمر
دام ، چه روزی است ؟ روز تولد اعلیحرصن  باز هم صدای زنگ صدای عمیق و پر معتن نیر

 و جز پاهای پهن او بقیه بدن سالم و شحال است . ناپلئون از جاوداین داشته باشد فقط تصور یم کند مریض است

 همان روز اول خوب از برادرش نگهداری و مراقبت کرد . اول او را به ارتش وارد کرد تا دارای شغیل باشد . سپس او

ی خود را به ازدواج او در آورد و باالخره برادر عزیز   ش را رویرا به سمت آجوداین خود منسوب کرد بعدا نادخیر

 را که علیه لویی و واحد های او مخالفت و اغتشاش و خرابکاری یم کنند
 تخت سلطنت هلند نشانید . وطن پرستاین

 چه یم نامند ؟

ان ماریس کفش های چویر به نام سابوت به پا یم   اوه! بله ، یادم آمد ، نام آنها» سابوتور « است . زیرا مانند ماهیگیر

 منتفرند زیرا ناپلئون او را به سلطنت هلند انتخاب نموده است . شاید نیم توانند درک کنند کنند . مخصوصا از لویی 

 که لویی قدرت مخالفت با ناپلئون را ندارد . وقتر کشتر های تجاریر از بنادر هلند مخفیانه به انگلستان عزیمت یم

د . عمال   لویی باعث رنجش خاطر ناپلئون یم کنند لویی هر دو چشمانش را یم بندد و آنها را ندیده یم گیر
 وقتر

 خود را خودش
 

 گردد رئیس و ش دسته خرابکاران است . باید ناپلئون الاقل به او اجازه یم داد که راه و رسم زندگ

 . انتخاب کند و هر کاری که میل دارد انجام دهد . یک نفر در خصوص لویی با من صحبت یم کرد ؟ بله پولت بود

ی که مورد توجه او است خویسر وپولت تنها بناپ ن  که به اندازه ذره یی به سیاست اهمیتر نیم دهد و تنها چیر
 اریر

ن هم زنگ ها ی کلیسا ساکتند  . عشاق بسیار است . روز تولد پولت زنگ ها به صدا در نیم آیند . روز تولد لوسییر

ن هنوز در تبعید به ش یم برد . ناپلئون تاج اسپانیا را به لوسی ط آن که ماداملوسییر ن پیشنهاد کرد . طبعا به شر  یر

ن با احساسات فراوان تاج اسپانیا را پس زد و سغ کرد فامیلش  ژوپرتو همش شخ مویش را طالق دهد ، ویل لوسییر

ن مانند» دشمن بیگانه « در   به آمریکا برود . در راه آمریکا کشتر او به وسیله انگلییس ها محاضه شد و اکنون لوسییر

ا بهانگل  یم کند . با وجودی که همیشه تحت نظر و مراقبت است آزاد یم باشد . این موضوع را اخیر
 

 ستان زندگ

 وسیله نامه ای که به طور قاچاق از انگلستان برای مادرش فرستاد یاد آوری کرده است . این همان لوسییتن است که

 چشم آیر احساسایر وزماین به ناپلئون کمک نمود تا کنسول اول فرانسه شود و جمهو 
ن  ری را نجات دهد . لوسییر

 . ایدآلیست . خیر زنگ ها برای او به صدا در نیم آیند

 : در باز شد و ماری گفت

دام شما را از خواب بیدار کرده اند ، صبحانه شما را بیاورم ؟ -  تصور کردم زنگ های نیر

 نند ؟ماری چرا زنگ ها به صدا در آمده اند ؟ چرا همیشه زنگ یم ز  -
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اتور شده -  . فتح بزرگ دیگری نصیب امی 

ی در روزنامه نوشته اند ؟ - ن  کجا ؟ چه موقع ؟ آیا چیر

 صبحانه و خواننده شما را باال یم فرستم . خیر اول صبحانه را یم فرستم بعد آن زن جوان زیبا را که برای شما -

 . کتاب یم خواند خواهم فرستاد

 زیرا من هم مانند سایر خانم های درباری باید دخیر جواین از فامیل های ورشکسته ماری همیشه شنگول است ،

ن را تنها در تخت  اریستوکرایس استخدام نمایم تا برایم روزنامه مونیتور و یا داستان بخواند . من تقریبا خودم همه چیر

اتور اضار دارد که ما زن های مارشال ها باید مانند   زنان هشتاد ساله رفتار کنیم در صوریر کهخواب یم خوانم . امی 

 . من بیست و نه ساله هستم

 ایوت شکالت صبحانه مرا آورد و پنجره را باز کرد . نور آفتاب و عطر گل شخ فضای اتاق را پر کرد . راستر فقط

ل کوچک و کامال در وسط شهر پاریس قرار گر  ن  فته . قسمتبیش از سه بوته گل شخ در باغ ما نیست . باغ این مین

ل خارج و اثاثیه جدیدی خریده ام ن  ژنرال مورو را که در اینجا بود از مین
 

 . اعظم وسایل خانه و زندگ

ل یک مجسمه ن  تمام آنها سفید و دارای حاشیه مطال و بسیار شیک و لوکس و گران قیمت هستند . در سالن این مین

 ین مجسمه چه کنم زیرا ژنرال مورو این روزها متاسفانهنیم تنه صاحب قدییم آن وجود داشت . اول نیم دانستم با ا

اتور است ویل من نیم خواستم این مجسمه را دور بیندازم باالخره مجسمه را در ششا گذاردم  . مورد غضب امی 

اتور را نصب نمایم . توانستم یک نسخه از تصویر ناپلئون در لباس کنسول اول به دس  تدر سالن مقابل باید تابلو امی 

ده است . موهای بلند ن مانند روزهای گذشته ماریس الغر و فشر  بیاورم . در این تابلو صورت سایه خدا در روی زمیر

طبیغ درخشنده است .  او مانند سابق نقایسر شده و چشمانش نه مانند شیشه خشن و زنند ه و نه به طور غیر

 چشمان

 و فطانت از دور در آن منعکس است . لب هایش حالت لباناین تابلو حالت تفکر و اندیشه را از دست داده و هوش 

 جواین ناپلئون را دارد که روزگاری به لبه نرده باغ تکیه داده و یم گفت : مرداین هستند که برای ایجاد تاری    خ جهان

 . آفریده شده اند

وزی عادت کرده ایم ویل با   وجود این مایه ی شدردزنگ ها .... اگر چه ما به آهنگ یکنواخت زنگ های فتح و پیر

 : است . درحایل که شکالت خود را جرعه جرعه یم نوشیدم گفتم

ی را فتح کرده ایم ؟ - ن  ایوت کجاست ؟ چه موقع و چه چیر

 در -» واگرام « روز چهارم و پنجم ژوئیه فاتح شده ایم شاهزاده خانم . 

 . مادموازل و اوسکار را به اتاقم بفرستید -



 : ر دو در یک موقع وارد اتاق شدند . بالش را مرتب کردم . اوسکار در کنارم نشست گفتمطفل و خواننده ام ه

 . مادموازل روزنامه مونیتور را برای ما خواهد خواند . فتح دیگری نصیب ما شده است -

د شدیدی در واگرام نزدیک وین واقع شده و ارتش هفتاد هزار   نفری و به این ترتیب من و اوسکار متوجه شدیم نیر

 اطریش کامال نابود گردیده درحایل که فقط هزار و پانصد فرانسوی کشته و سه هزار نفر زخیم شده اند . جزئیات

د توضیح داده شده بود . اسایم غالب مارشال ها ذکر گردیده ویل نایم از ژان باتیست برده نشده بود . در  نیر

 . ناپلئون فرماندیه تمام هنگ های ساکسون را در ارتشصوریر که یم دانستم او و واحد هایش در اطریش هستند 

 : خود به شوهرم واگذار کرده بود . آهسته گفتم

 . اگر حادثه شویم رخ نداده باشد -
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 : مادموازل با اطمینان خاطر به من گفت

 بوده است -
 

وزی بزرگ  . ویل شاهزاده خانم به طوری که خواندم این فتح و پیر

 : اوسکار پرسید

ی در مورد پدر ننوشته اند ؟ - ن  چیر

 : مادموازل مجددا گزارش و روزنامه را مطالعه کرد و باالخره جواب داد

 . به طور کل هیچ -

ی شده وارد اتاق گردید و ن بات شدید و تندی به در نواخته شد و مادام الفلوت با صورت رنگ آمیر ن موقع ضن  در همیر

 : گفت

فیایر داردشاهزاده خانم جناب آقای فوشه  -
 . رئیس پلیس استدعای شر

 فوشه هرگز قبال به دیدن من نیامده بود . زنگ های کلیسا ساکت شدند . شاید من منظور مادام الفلوت را کامال

 . متوجه نشده ام

 گفتید گ یم خواند مرا ببیند ؟ -

 . جناب آقای فوشه رئیس پلیس -

ون آمده بودمادام الفلوت سغ یم کرد خود را عادی و طبیغ ج  . لوه دهد ویل چشمان درشت او از اضطراب بیر

ون باید لباس بپوشم . ایوت ، ایوت -  . اوسکار زود برو بیر

اهن زنبفر رنگ روز در کنارم ایستاده بود . ایوت حق دارد . این رنگ به صورت من یم آید  . ایوت قبال با پیر



 . کنید  مادام الفلوت ، جناب رئیس را به سالن کوچک هدایت -

 . قبال ایشان را به سالن کوچک راهنمایی کرده ام -

ن و از آقای رئیس استدعا کنید چند دقیقه منتظر باشند . مشغول پوشیدن لباس هستم ویل -  مادموازل بروید پاییر

ی نگویید روزنامه مونیتور را به ایشان بدهید تا بخوانند ن  . فورا حاضن خواهم شد . به ایشان بگویید ، خیر چیر

 . خنده در صورت قشنگ مادام الفلوت ظاهر شد

 . شاهزاده خانم رئیس پلیس روزنامه را قبل از آنکه برای چاپ برود یم خواند . این قسمتر از شغل اوست -

 . ایوت وقت ندارم که شم را مرتب کتن آن روشی ابریشیم صوریر را مانند عمامه به شم ببند -

 . شدند مادام الفلوت و خواننده خارج

 . مادام الفلوت -

 . مادام الفلوت مجددا وارد اتاق شد

 آیا این عمامه مرا شبیه مادام دواستایل همان مولفن که رئیس پلیس او را از پاریس تبعید کرد نیم نماید ؟-

 . مادام دواستایل صورت پرآبله دارد ویل صورت شما این طور نیست -

 . بم را نیم توانم پیدا کنممتشکرم مادام الفلوت ، ایوت ، شخا -

 . در کشو گنجه لباس ها است . شاهزاده خانم کمیر شخاب مرصف یم کنند -

 . بله برای آن که گونه هایم خییل شخ و برای شاهزاده خانم ها مناسب نیست -

 یک نوع رعنایی است ویل االن خییل
 

  رنگشاهزاده خانم ها همیشه رنگ پریده هسند این سفیدی و رنگ پریدگ

 . پریده هستم . هوا خییل گرم است . نیم دانم این هوا این طور است یا من گرم شده ام
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 با یر مییل از پله ها به زیر رفتم ، فوشه یک نفر او را مرد بد قلب ملت یم خواند . مردم از او یم ترسند زیرا خییل

ها یم داند . در دوران انقالب » فوشه خونخوار « دام امضا به او دادند . زیرا هیچ نماینده ای به اندازه او حکم اع ن چیر

 نام

 . نکرد و باالخره به خون روبسپیر هم تشنه شد

 فوشه افکار و عقاید مخصوص خود را درباره مسئولیت های رئیس پلیس به کار یم برد . دفاتر و وزارت خانه ها ،

ند . البته اگر یک نفر جوانمرد و کارمندان و وزرا ، افشان و غیر نظامیان ، همه و همه  تحت نظارت او قرار یم گیر

 دست و دل باز باشد این کار چندان مشکل نیست . رئیس پلیس بودجه مخفیانه ای در اختیار دارد که به جاسوسان



 . خود یم پردازد

ند . د ند ؟ یا تقریبا باید گفت چه اشخایص از او پول نیم گیر  ر آخرین لحظه که درچه اشخایص از او پول یم گیر

 کنار در سالن ایستادم از خود پرسیدم» ؟ ازمن چه یم خواهد «

ن در این مورد بحث یم ن برادرم ، فوشه رئیس پلیس را مسئول قتل عام لیون یم داند . هنگام انقالب با اتییر  اتییر

 کردیم و راستر اندیشیدن به وقایع گذشته نویع جنون نیست ؟

 یان ندارد . غالبا او را در مهماین های تویلری دیده ام ، خییل رنگ پریده است شاید به علتفوشه هیچ شباهتر به جان

 ضعف و کم خوین باشد . همیشه با ادب و نریم درحایل که چشمانش نیمه بسته است صحبت یم کند . روزنامه

ی درباره ژان باتیست ننوشته بود . من کامال یم دانم چه حادثه ای رخ داده ویل ن  به قلبم بد نیم آورم . آقای چیر

 . فوشه فقط نگرانم . بسیار نگرانم

 : وقتر که وارد شدیم از جای خود پرید و گفت

 نصیب ما شده ، خواندم که شاهزاده پونت کوروو و هنگ -
 

یک بگویم و فتح بزرگ  شاهزاده خانم آمدم به شما تیر

 واحدهایی بودند که در واگرام حمله  
ن ن خواندم که شاهزاده با هفت و نزدیکهای ساکسون او اولیر  کردند و همچنیر

 . به هشت هزار نفر ، چهل هزار نفر شباز را به عقب رانده و شکست داده است

ی اشاره نشده بود - ن  . بله ویل در روزنامه به چیر

 : کلمه به کلمه و به طور وضوح صحبت نموده و از او مجددا درخواست کردم که بنشیند . فوشه جواب داد

 شاهزاده خانم عزیز ، فقط گفتم که خوانده ام ، ویل نگفتم کجا ، بله خوانده ام ویل نه در روزنامه ، بله در حکم -

 روزانه شوهر شما ، بله شوهر شما در دستور روزانه خود خطاب به شبازان ، آنها را به مناسبت ارزششان ستایش

 . نموده است

یتن انتخاب کر  یتن چیتن که در» درسدن « د و با تفکر به جعبه ساخته شده یک قطعه شیر  فوشه با دقت از جعبه شیر

 . نگریست

ت به شاهزاده پونت کوروو نوشته اند دیده ام - ن خوانده ام ، رونوشت نامه ای که اعلیحرصن های دیگری نیر ن  . اتفاقا چیر

اتور مخالفت قطغ خود را با دستور روزانه شاهزاده بیان نمو  ت توضیح داده اند کهدر این نامه امی   ده اند . اعلیحرصن

های زیادی است که برخالف حقیقت است . مثال مارشال اودینو واگرام را مترصف شده و ن  این دستور روزانه شامل چیر

ن نفری باشد که به واگرام حمله نموده باشد  . با این ترتیب برای شاهزاده پونت کوروو امکان نداشته است که اولیر

 ساکسون تحت فرماندیه شوهر شما شاید به زحمت عملیات درخشاین نموده باشند زیرا حتر یکمضافا هنگ های 

ده به ت اعالم داشته اند که به اطالع شاهزاده پونت کوروو برسد که نامیر  گلوله شلیک نکرده اند . در خاتمه اعلیحرصن

 . هیچ وجه عملیات درخشاین انجام نداده است
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 : ده سوال کردمبا خاطری بسیار رنجی

ی به ژان باتیست نوشته اند ؟ - ن ن چیر اتور چنیر  این ... امی 

ن گذارد یتن را روی میر  : فوشه با دقت ظرف شیر

ن به من داده شده -  . بدون شک این نامه به انضمام یادداشتر به من رسیده ، به عالوه دستور دیگری نیر

 ا در چشمان من نگریست . گمان یم کنم که تصور یمباز همان سکوت کامل و مطلق حکمفرما شد . فوشه مستقیم

 . کرد نگاه او دوستانه است

 . دستور دارم حرکات شاهزاده را مراقبت نموده و مکاتبات او را سانسور کنم -

 . جناب آقای رئیس این کار بسیار مشکل است زیرا شوهر من هنوز در اطریش با واحدهای خود یم باشد -

 سس عزیز ، در پاریس هر لحظه در انتظار شاهزاده پونت کوروو هستند . همش شما پس ازاشتباه یم کنید پرن -

اتور از فرماندیه واحدها استعفا داده و به علت عدم سالمتر درخواست مرخض کرده است  . دریافت نامه امی 

یک یم گویم شما هم ت مرخض نامحدود به ایشان عطا کرده اند . شاهزاده خانم تیر  ش خود را مدیر استاعلیحرصن

 . که ندیده اید . پس از مدت کوتایه اینجا خواهد بود

 چرا دست از مسخره بازی برنیم دارید ؟

 : آهسته گفتم

 . ممکن است کیم فکر کنم -

 در چه مورد شاهزاده خانم ؟ -

 : دستم را روی پیشاین گذارده جواب دادم

ن ، من چندان باهوش نیستم ، جناب  -  آقای رئیس خواهشمندم با من مخالفت نکنید . شما گفتید کهدرباره همه چیر

 شوهرم نوشته است که واحدهای ساکسون شجاعت به خرج داده اند آیا صحیح نیست ؟

ی است که شاهزاده در حکم روزانه نوشته است - ن  . با جسارت با دشمن روبه رو شدند . الاقل این چیر

اتور است ؟ -  و چرا این امر باعث رنجش امی 

اتور یط بخشنامه محرمانه ای به مارشال ها توضیح داده اند که ایشان شخصا واحدهای ارتش را فرماندیه یم -  امی 

 کنند و فقط ایشان حق و قدرت دارند که واحدها را ستایش و تشویق کنند . به عالوه واحدهای فرانسوی ما مسئول



فق سیاست و افتخارات ما نیست . به هر حال این فتوحات ما هستند نه واحدهای خارجر ، خالف این امر موا

 دستوری

اتور به مارشال ها صادر شده است  . بوده است که به وسیله امی 

اتور شکایت نموده که به فرماندیه واحدهای غیر فرانسوی منسوب گردیده -  شخض به من گفت که شوهرم به امی 

 . فرانسوی را داشته باشد نه این ساکسون های بد بخت ژان باتیست همیشه یم خواسته است فرماندیه واحدهای .

 . چرا بدبخت -

ن اهمیت نیم دهند . راستر چرا ساکسون ها -  پادشاه ساکسون آنها را به جنگ یم فرستد و این شبازان به هیچ چیر

 در واگرام جنگیدند ؟

اتور چقدر عاقل و عاقبت اندیششاهزاده خانم آنها با فرانسه متحد هستند . شما خودتان متوجه نیستید که  -  امی 

 . بوده که شاهزاده پونت کوروو را به فرماندیه آنها منصوب کرده

 : جواب ندادم . فوشه به صحبت ادامه داد
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-  
 

 و مقاومت کردند ، منظورم این است که تحت فرماندیه شوهر شما ایستادگ
 

 ساکسون ها مانند فوالد ایستادگ

 . نم یا الاقل بگوییم تحت فرماندیه عایل شاهزاده پونت کوروو این وظیفه را انجام دادندکردند ، شاهزاده خا

اتور یم گوید که واحدهای ساکسون عمیل انجام نداده اند -  . ویل امی 

اتور مطلقا یم گوید که ستایش و تمجید واحد ها جزو حقوق مطلقه ایشان است و ستایش واحدهای غیر  -  خیر ، امی 

 . موافق سیاست و افتخارات ما نبوده و غیر عاقالنه است . شاهزاده خانم شما کامال توجه نکردیدفرانسوی 

 . فکر کردم که شوهرم باز یم گردد و باید اتاق او را حاضن کنم . برخاستم

ن مهیا باشد و بسیار -  معذرت یم خواهم جناب آقای رئیس ، یم خواهم برای مراجعت و پذیرایی شوهرم همه چیر

 ..... تشکرم که به دیدنم آمدید . من کامال نیم دانمم

 کامال به من نزدیک شده بود . فوشه مردی کوتاه قد است و شانه های باریک دارد . دماغ کشیده او حالتر دارد که

 . گویی هر لحظه مهیای عطسه است

ی را نیم دانید شاهزاده خانم عزیز ؟ - ن  چه چیر

 ن آمدید . یم خواستید بگویید که شوهرم را تحت نظر دارید ؟ البته من قادر بهنیم دانم چرا اصوال به دیدن م -

ن را به من گفتید ؟ ی شما از این کار نیستم . به هرحال مهم نیست ویل چرا همه چیر  جلوگیر



 حقیقتا نیم توانید تصور کنید شاهزاده خانم عزیز؟ -

 . . ویل صدایم بلند و واضح بودفکر کردم ، گمان یم کنم رنگم از شدت خشم و غضب شخ شد 

 . عالیجناب اگر تصور کرده اید که ممکن است من با جاسویس شوهرم به شما کمک کنم اشتباه یم کنید -

 یم خواستم با تمسخر و تکیر و غرور دستم را بلند کنم و فریاد بزنم» برو گمشو « ویل این کار را نکردم . در کمال 

 : آرامش جواب داد

 طور فکر کردم حقیقتا اشتباه نموده ام . شاید این طور فکر کردم ، شاید هم این طور ندیدمش . در ایناگر این  -

ن نیستم که اشتباه کرده ام یا خیر 
 . لحظه هنوز مطمی 

اتور بخواهد ما را تبعید کند تبعید یم کند ، اگر بخواهد  متعجب بودم منظور او چیست ، چرا اینجا آمده ؟ اگر امی 

 یست را تسلیم محاکمات نماید تسلیم یم کند . اگر اطالیع بخواهد کسب نماید رئیس پلیس این اطالعات راژان بات

 : در اختیار او یم گذارد . فوشه به آرایم گفت

 . غالب زنان به خیاط های خود مقروضند -

 . دیگر حوصله خود را از دست دادم

 . آقا جسارت را به حداکیی رسانیده اید -

اتریس معظم ما همیشه مبلغ زیادی به لوروی مقروضند . البته من همشه در هر موقع درمثال ع - ت امی   لیا حرصن

ت هستم  . اختیار علیاحرصن

اتریس هم پول رشوه یم دهد ؟ در مقابل چه خدمتر با او پول یم دهد ؟ فکر  چه ، یم خواهد بفهماند که حتر به امی 

 . ت و البته یم دانستم که این موضوع صحت داردکردم که غیر قابل قبول و باور نکردین اس

 بعضن مواقع نامه های یک مرد یر اجر و مزد نیست . نامه های بسیاری است که باعث تعجب یم شوند . البته این -

 .... امور مورد توجه من نیست ویل شاید مورد توجه یک زن و همش باشد

 : با رنجش خاطر و خشم گفتم
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 خودتان زحمت ندهید ، وقتر که نامه های ژان باتیست را سانسور نمودید خواهید فهمید که سال ها آن قدر به -

ن او را دریافت یم کند . مادام روکامیه زن باهوش دانشمندی  است که با مادام روکامیه مکاتبه دارد و نامه محبت آمیر

ا له اسیر ن  . حت و آرامش خاطر استاست و برای مردی مانند ژان باتیست مکاتبه با او به مین

ها بدانم ن  . بالفاصله متوجه شدم که شاید برای خواندن نامه هایی که شوهرم به این زن یم نوسید میل دارم خییل چیر



 . و اکنون باید مرا ببخشید ، زیرا باید اتاق ژان باتیست را مرتب نمایم -

 داشته باشید که پیغام مرا به شاهزادهیک لحظه تامل بفرمایید پرنسس عزیز ، امیدوارم لطف و مرحمت ک -
ن
 اق

 . برسانید

 البته در چه موردی ؟ -

ون « در وین اشت . کامال غیر ممکن است که او را مطلع نمود که واحدهای انگلییس برای پیاده  اتور در -» شونتیر  امی 

 شدن در» دونکرگ « و » تورپ آن« متمرکز گردیده اند و طرح عملیات آنها این است که مستقیما از کانال مانش به 

 طرف پاریس حرکت نمایند . من با مسئولیت خودم تصمیم گرفته ام گارد میل را احضار نمایم . به محض آنکه

ن   مارشال برنادوت به پاریس بازگشتند فرماندیه این قوا را به عهده گرفته و از فرانسه دفاع نمایند . پیام من همیر

 . بود . دیگر عریصن ندارم

ی شباهت خواهد داشت . پیاده شدنقلب ن  م از حرکت باز ایستاد . سغ کردم تصور نمایم این حادثه به چه چیر

وی به طرف پاریس ، تمام مارشال ها هر کدام در جهات مختلف هستند و برای عملیات واقغ و  انگلییس ها ، پیشر

ن موقغ حمال  ت خود را آغاز کرده اند . فوشه مجددا باحقیفر واحدی در فرانسه وجود ندارد و انگلییس ها در چنیر

یتن مشغول بازی شد و من گفتم  : ظرف شیر

اتور است و شما ..... شما فرماندیه گارد میل را به او واگذار یم کنید تا از مرز -  ژان باتیست مورد عدم اعتماد امی 

 دفاع کند ؟

 : فوشه شانه هایش را باال انداخت

  این فرماندیه را واگذار کنم ؟ من سابقا معلم حساب و ریاضیات بوده ام . ویلشاهزاده خانم به کدام افش  -

 گروهبان نبوده ام . خداوند از آسمان مارشایل را به پاریس فرستاده و باید خدا را شکر کرد . آیا پیغام مرا به

 شاهزاده یم رسانید ؟

 اطرم رسید ، این مرد بسیار زیرک و باهوشفقط شم را حرکت دادم . فوشه به طرف در رفت ، فورا فکری به خ

 : است ، شاید تمام این ها تله باشد . گفتم

اتور قبول خواهد کرد یا خیر  -  . ویل نیم دانم که شوهرم این فرماندیه را بدون تصویب امی 

 . برنادوت آن را قبول یم کند -

 ادامه داد
 

 : و سپس در کمال آهستگ

 . است این مسئولیت را یم پذیرد تا وقتر که او مارشال فرانسه -

 . سپس دستم را بوسید و عزیمت کرد

 در همان شب کالسکه ژان باتیست در مقابل خانه ایستاد فقط فرناند همراه او بود . حتر آجودان های شخض خود را



وی یم کرد  . همراه نیاورده بود . دو روز بعد مجددا عزیمت کرد . این مرتبه به طرف کانال مانش پیشر

 فصل بیست و پنجم
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ن   4187ویالی الگرانژ نزدیک پاریس پاییر

******************** 

ن دفیر خاطراتم ندارم . تمام روز را در کوشش و تالش بودم تاژان باتیست را ش شوق بیاورم که  فرصتر برای نوشیر

 . خوشحال باشد

 یم کرد اغراق نیم نمود . انگلییس ها حقیقتا در فوشه درباره خطری که در ماه ژوئیه گذشته فرانسه را تهدید 

 سواحل کانال مانش پیاده شدند و شهر کوچک ویسینگن را ترصف کردند . ژان باتیست در مدت چند روز معجزه از

خود به ظهور رسانیده به » دونکرگ « و » آنتورپت « را مستحکم نمود که نه تنها حمالت انگلییس ها به عقب زده 

 طوری

 به دست او افتاد . انگلییس ها باشد بل
 

 که تعداد یر شماری شباز به اسارت در آمد و مقادیر زیادی غنایم جنگ

 کوشش فراوان تجدید قوا کرده واحدهایی به» دونکرگ « اعزام داشته و کشتر های خود را نجات داند . 

اتور رسید و باعث خشم و غضب بسیار او گردید . در غیبت ا ون « و یک رئیس پلیس به اطالع امی   این خیر در» شونیر

 جرات داشته است که گارد میل را احضار و مارشایل را که تحت نظر پلیس است به فرماندیه گارد میل بگمارد . ویل

 . در ضمن ناپلئون ناچار بود که به وضوح و روشن تایید نماید که فوشه با کمک ژان باتیست از فرانسه دفاع کرده اند

ن ارتیسر از جوانان دهقاین تعلیمناپلئون   به اطالع عموم رسانید که مارشال برنادوت با دوراندییسر موفق به تجهیر

 . نیافته گردیده و موفق شده است که موجودیت فرانسه را از خطر نیستر نجات دهد

ن اورانتو مانند پونت کوروو زیبا و   ارتقا یافت و اکنون فوشه به درجه آریستوکرایس» دوک اورانتو « است . دوک نشیر

ن خود آشنا و وارد است  ایتالیایی خود آشنا هستیم به دوک نشیر
ن  شاعرانه است و فوشه همان طوری که ما به شزمیر

 دوک اورانتو را طرح کرد . طرج که ناپلئون برای عالمت .
 

 البته ناپلئون با شادی و مشت عالمت خانوادگ

 طالیی ب
 فوشه تهیه کرد ستوین

 
 . ودکه ماری به دور آن پیچیده استخانوادگ

ن ها که به محض اطالع از ثروت و  این ستون طالیی خوشمزه و باعث مشت است . نماینده سابق کلوپ ژاکوبیر

افیان فورا آن را به نفع جمهوری مصادره یم کرد اکنون یگ از ثروتمندترین مردان فرانسه یم باشد  . مایملک اشر

ین دوستان او ، ن است . اوورارد عالوه بر یگ از بهیر اتج  اسلحه ارتش و معشوق سابق ترز تالییر  اوورارد کنیر



ن یم باشد و حایم فوشه است . در وضعیت فعیل از مار پیچیده دور ستون طالیی سخن اتج  بودند بانکدار نیر  کنیر

 و گفت که درباره اشنیم رود . ناپلئون به رئیس پلیس خود مقروض است و از این موقعیت استفاده کرده و به ا

 . چگونه فکر و قضاوت یم کند

د ؟ شاید فرماندیه عایل اتور قرار یم گیر  طبعا هرکس انتظار داشت ببیند آیا ژان باتیست مورد تشویق و تمجید امی 

اتور حتر یک کلمه تشکر هم به او ننوشت  . به او واگذار شود .ویل امی 

 : ژان باتیست گفت

 . من فرانسه را نه برای او بلکه برای فرانسه نجات دادمچرا از من تشکر کند ؟  -

 یم کنیم . ژان باتیست از خانه کوچه آنژو ،
 

 ما اکنون در» الگرانژ « ویالی بزرگ و دلپذیری نزدیک پاریس زندگ

ن کردم یم گوید ل را جدیدا مبله و تزییر ن  : متنفر است . با وجودی که اتاق های این مین

 . این خانه مخفن هستند سایه هایی در زوایای -
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ن مرتبه این خانه را دید از او سوال کردم  : وقتر ژان باتیست برای اولیر

 با مجسمه نیم تنه مورو که در ششا گذارده ام مواففر ؟ -

 : ژان باتیست نگایه به من کرد و جواب داد

 که مهمانانم وارد این خانه یم شوند متوجهجایی بهیر از این برای مجسمه پیدا نیم شد .یم خواهم به محض این   -

 یم نماییم . دخیر کوچولو تعجب یم کنم
 

 شوند که ما هرگز فراموش نیم کنیم که در خانه سابق ژنرال مورو زندگ

 . که تو همیشه تمام آرزوهای مرا پیش بیتن یم کتن 

 . تعجب ندارد . علتش این است که تو را دوست دارم -

 اتیست مورد توجه نیست لذت یم برم . زیرا یم توانیم در سکوت و آرامش در ییالق در کنارمن هر روزی که ژان ب

 . هم باشیم . البته به وسیله او از جریان و حوادث دنیای بزرگ خارج مطلع یم شوم

اتور مارشال ژونو و ارتش او ره به اسپانیا فرستاد تا ژوزف به کمک ا  و واردژویل و ژوزف مراجعت کرده اند . امی 

 مادرید شود . ارتش ژونو عمال به وسیله میهن پرستان اسپانیایی که انگستان آنها را پشتیباین یم کند تار و مار و نابود

 گردید . مارشال ژونو علت این مصیبت بزرگ را متوجه ژوزف یم نماید زیرا چون او سلطان اسپانیا است و فرماندیه

 شنهادات ژونو توجیه نیم کرده است . اگر ژوزف بتواند به ارتش فرماندیهکل قوا را شخصا عهده دار بوده به پی

ن قادر به فرماندیه است  کند عمل خویر است و فقط برای آن که به برادر کوچک ژنرالش ثابت کند که مانند او نیر



 . دست به این کار زده است

 ر یم کنم اگر اوضاع وخیم شود ، آیاتعجب یم کنم که ژویل هنوز نتوانسته است ژوزف را کامال بشناسد . فک

ن نسبت ، نه همه ی آنها ، ژوزفیر  برادران ناپلئون او را همان طوری که در ماریس ترک کردند رها خواهند کرد ؟ خیر

 به او وفادار خواهد بود ویل ناپلئون به زودی او را ترک خواهد گفت . شایعه ای رواج دارد که ناپلئون یم خواهد او را

اتور فرانسوا موسس سلسله ناپلئون گردد طالق دهد   امی 
 . زیرا امیدوار از با کمک آرشیدوشس اطرییسر دخیر

ن نسبت به او خیانت و یر وفایی یم کرد ویل هرگز ناپلئون را ترک و فراموش نخواهد کرد  . بیچاره ژوزفیر

ان» شاهزاده بنوان « این مالقات را مالقات همسایگان نامید و  ان دیروز کنت تالیر  بدون انتظار به مالقات ما آمد . تالیر

ان مقتدر ترین ان و ما در یک موقع به فرمانروایی نواج اشغال شده منسوب شدیم . پس از فوشه تالیر  خندید . تالیر

ان پس از مشاجره شدیدی به ان از وزارت خارجه استعفا کرد . ظاهرا تالیر  مرد کشور است . سال گذشته تالیر

 . جنگ جدید دیگری اعالم خطر کرد و دست به استعفا زد ناپلئون درباره

ان در وزارت خارجه چشم پویسر نماید ن به نظر یم رسد که ناپلئون قادر نیست از خدمات تالیر  . به هر حال چنیر

ان م اتوری را به او داد و قبل از اخذ هر تصمیم مهم به وسیله وزارت امور خارجه تالیر  وردناپلئون عایل ترین لقب امی 

د  . مشورت و صالح اندییسر قرار یم گیر

 من حقیقتا به این عالیجناب لنگ مفتخرم . بسیار فهمیده ، حاضن جواب و دلرباست . هرگز نزد خانم ها از جنگ و

ن کشییسر بوده که  سیاست صحبت نیم کند . به زحمت یم توانم قبول کنم که این مرد وقتر کشیش بوده است . اولیر

 است اگر به موقع به آمریکا فرار نیم سوگند وفاداری به
ن
اق  رژیم جمهوری یاد کرده ، ویل چون از یک فامیل اشر

ان یم خواست تا ی از توقیف او به وسیله روبسپیر نیم شد . چند سال قبل ناپلئون از تالیر  کرد قسم او باعث جلوگیر

ان موافق نبود )ن ن و تعویض مداوم معشوقگان تالیر  اپلئون جدیدا نسبت به رفتار و اعمالمتاهل شود و با داشیر

ن اینکه واقعا قادر به ان همیشه با گفیر  اطرافیان و مخصوصا درباریان خود بسیار سخت گیر شده است .) ویل تالیر
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 ازدواج نیست و مایل است مجرد باشد معذرت خواسته است . اما تمام معذرت او یر نتیجه ماند و باالخره با آخرین

یمعشوقه خ ن ن چیر  ود ازدواج کرد . به محض آن که ازدواج عمیل شد دیگر این دو نفر باهم دیده نشدند . البته چنیر

 از یک کشیش سابق انتظار ندارم . به هر حال این مرد موثر و مقتدر مهمان غیر منتظره ی ما بود . از شوهرم سوال

 : کرد

 نم ؟شاهزاده عزیز ، چرا مدیر است شما را در پاریس نیم بی -



 : شوهرم در نهایت ادب جواب داد

 . عالیجناب نباید تعجب نمایید شاید شنیده باشید که به علت عدم سالمتر در مرخض هستم -

ان با قیافه جدی ش خود را حرکت داد و با تمسخر سوال کرد که آیا شوهرم بهیر شده است ؟ و چون ژان  تالیر

 ری یم نماید رنگش کامال برافروخته و سوخته شده و ناچار قبول کردباتیست هر روز چند ساعت در اطراف ویال سوا

ان بعدا سوال کرد  : که حالش با شعت رو به بهبودی یم رود . تالیر

ا اخبار قابل توجیه از خارج کشور به شما رسیده است ؟ -  آیا اخیر

ان بهیر از همه از اخبار خارجه مطل  ع است و ثانیا .... ژان باتیست با آرامشاوال این سوال احمقانه بود ! زیرا تالیر

 : جواب داد

 . از فوشه سوال کنید او نامه های مرا قبل از من یم خواند به هر حال خیر قابل توجیه ندارم -

 حتر نامه تشکر هم از رفقای سوئدی خود دریافت نکردید ؟ -

 ت با کمال جوانمردی افشان سوئدی رانکته مخصویص در این سوال ندیدم . زیرا همه کس یم داند که ژان باتیس

 در لوبک به جای زنداین نمودن آزاد کرد و به وطنشان فرستاد و طبعا گاه گایه از آنها که دارای اسایم غیر قابل

 تلفظ هستند نامه دریافت یم کند . ویل معذالک این سوال معتن و مفهویم داشت . ژان باتیست شش را بلند کرد و

 : جواب داد

 ا نامه تشکر از آنها داشتم ، فوشه نامه را به شما نشان نداد ؟چر  -

 آموزگار سابق حساب مرد با وجداین است . نامه را به من نشان داد ویل این نامه تشکر را معمویل و عادی فرض -

 . نیم کنم . از طرف دیگر تصور نیم کنم که این نامه قول نامه باشد

 : ژان باتیست جواب داد

دهم را به سلطنت انتخابملت سوئ - ن  د در ماه مارس گذشته پادشاه خود گوستاو را بر کنار و عموی او شارل سیر

 . کرد

 : این خیر مورد توجه من قرار گرفت و سوال کردم

اتور بود از سلطنت بر کنار شد ؟ -  راستر ؟ پادشایه که از طرف خداوند مامور نابودی امی 

 ان مستقیما به چشم یکد یگر نگاه یم کردند . این سکوت خسته کننده بود وجوایر نشنیدم . ژان باتیست و تالیر 

 : برای آن که سکوت را برهم زده باشم گفتم

 عالیجناب تصور نیم کند که این مرد واقعا دیوانه بوده است ؟ -

ن لبخندی به من زد و جواب داد  : تالیر

ن شد . ویل به م - دهم برای آتیه سوئد اهمیتمشکل است که اینجا قضاوت نمود و مطمی  ن  ن گفته اند این شارل سیر



مردی مریض و عقیم است . اشتباه نکرم شاهزاده ؟  دارد . او پیر
 فراواین
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گ « را به جانشیتن خود  ک اوگوستنیر ن سوندنیر ن خود به نام -» کریستیان اوگوست فون هولشتیر  ویل یگ از منسوبیر

 . انتخاب کرده است

ان با خوش  : حایل جواب دادتالیر

 چطور به راحتر این اسایم مشکل و دور و دراز را تلفظ یم کنید ؟ -

 . مدیر در شمال بدم و به این اسایم عادت کرده ام -

 دوست عزیزم ، آیا به زبان سوئدی عالقمند هستید ؟ -

ن این زبان به دست نیاورده ام -  . خیر عالیجناب موقعیتر برای فراگرفیر

اتور دست شما را در حمله و اشغال سوئد بازتعجب یم کنم  -  ! .... یک سال قبل وقتر شما در دانمارک بودید امی 

اتور به شما نوشته یم شد به خاطر دارم .ویل شما به توقف در دانمارک و مراقبت سوئد  گذارد و وقتر دستور امی 

 . ال را از شما بنمایمرایصن شدید . چرا این کار را کردید ؟ مدت ها بود که یم خواستم این سو 

اتور یم خواست - ن آزاد و مختار گذارد . در آن موقع امی  اتور مرا در حمله به این شزمیر  شما خودتان گفتید که امی 

 بود که
ن
 تزار را در ترصف فنالند کمک نماید . کمک ما مورد احتیاج نبود و همان طوری که شما یاد آوری کردید کاق

 . ر سوئد باشمدانمارک را مراقب و ناظ

ی نظر شما را جلب کرد ؟ - ن  در این نگاه و مراقبت چه دیدید دوست عزیز ؟ چه چیر

 . ژان باتیست شانه هایش را باال انداخت

 در شب های صاف و روشن چراغ های سواحل سوئد را یم توان دید و غالب شب ها مه آلود بود و من به ندرت -

 . سواحل سوئد را یم دیدم

ان به   جلو خم شد و با تفکر و اندیشه ش طالیی عصایش را که همیشه در دست دارد به چانه اش یم زد . چراتالیر

 . این صحبت و مکالمه مورد توجه و خوش آیند اوست ؟راستر نیم توانم بفهمم

 دوست عزیز ، آیا روشنایی زیادی در سواحل سوئد دیده یم شد ؟ -

 . لبخند زد . او هم از این صحبت لذت یم بردژان باتیست شش را به یک طرف خم کرد و 

ی است -  . خیر نه چندان زیاد ، سوئد این مقتدر ترین کشور پریروز فعال مملکت فقیر

 . شاید کشور مقتدر فردا باشد -



 : ژان باتیست شش را حرکت داد

 ان خود را فراموش نموده و ازاز نقطه نظر سیایس خیر ویل از لحاظ دیگر بله . هر ملتر که قادر باشد گذشته درخش -

ن خواهد شد  . بالیدن به گذشته چشم پویسر کند مقتدر و تهدید آمیر

ان لبخندی زد و جواب داد  : تالییر

د . شاهزاده عزیز نمونه - ن است . اگر بتواند گذشته غیر موثر خود را از یاد بیر ن مقتدر و تهدید آمیر  هر شخض نیر

 . هایی از این اشخاص داریم

 متولد شدید و در هنگام جواین مجاز بودید کهعالی -
ن
اق  برای شما آسان بوده ، شما در یک خانواده اشر

 
 جناب زندگ

 برای شما نسبت به اشخایص که از آنها یاد یم کنید آسان و
 

 موضوع های مختلف را مطالعه کنید و بیاموزید . زندگ

 . آسان تر بوده

ان گذاشت و   : لبخند او برطرف شد و با آرایم گفت این حرف تاثیر شدیدی در تالیر
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 شاهزاده عزیز من شایسته این شزنش مالیم شما هستم . کشیش سابق معذرت های خود را به گروهبان گذشته -

 . تقدیم یم کند

 آیا منتظر لبخند ژان باتیست بود ؟ شاید ویل ژان باتیست روی صندیل خود به جلو خم شد چانه اش را روی دست

ان نگاه نکرد و گفتگذ  : ارد و حتر به تالیر

عالیجناب از سواالت شما ، از مراقبت پلیس ، از سوظن ، خسته شده ام . شاهزاده بنوان خسته شده ام . بسیار  -

 خسته

..... 

ان فورا برخاست و گفت  : تالیر

 . پس باید فورا از شما درخواستر بنمایم و بروم -

ن برخاست  ژان باتیست نیر

 ست ؟ نیم دانم از مارشایل که مورد غضب و یر مهری است چه کاری برای مرد مقتدری مانند شما ساختهدرخوا -

 است ؟

 توجه کنید پونت کوروو ی عزیز ، درخواست من در مورد سوئد است . راستر چه تطابق عجیتر ما هم اکنون -

 مایندگاین برای بحث در استقرار روابطدرباره سوئد صحبت یم کردیم .... دیروز فهمیدم که مجلس شورای سوئد ن



ن سوئد و فرانسه به پاریس اعزام داشته به عالوه این نمایندگان بر کناری پادشاه سابق و انتخاب شارل  سیایس بیر

ن اعالم داشته اند . این آقایان نیم دانم اسایم آنها برای شما مفهویم دارد یا خیر ، دهم به سلطنت سوئد را نیر ن  سیر

ون به محض ورود به پاریس شاغ شما را گرفته اندآقای فون ا  . سن ، و کنت پیر

 . ژان باتیست ابروهایش را درهم کشید

 . این اسایم برایم مفهویم ندارند و نیم دانم چرا این آقایان در جستجوی من بر آمده اند -

 دید غالبا از شما صحبت یمافشان جوان سوئدی که شما پس از ترصف لوبک با آنها شام خوردید و آزادشان کر  -

 کنند و شما را دوستدار مملکت خود یم دانند و این آقایاین که به پاریس آمده و نماینده سوئد هستند . قطعا

اتور صحبت کنید  . امیدوارند که شما به نفع مملکت آنها با امی 

 : ژان باتیست زیر لب زمزمه کرد

 . ج از موقعیت و وضعیت خود ندارندهمانطوری که یم بینید مردم سوئد اطالع صحی -

ان جواب داد  : تالیر

 . میل دارم که شما این آقایان را بپذیرید -

 ها یی روی پیشاین و ظاهر گردید
ن  . ابروهای شوهرم بیشیر به هم نزدیک شده و چیر

اتور مفید باشم ؟ خیر . یا آن که شما یم خ - اتور را اغواچرا ؟ آیا قادرم که در روابط این آقایان و امی   واهید امی 

 کنید تا از من بخواهد که به امور خارجه که به من ربظ ندارد مداخله کنم ؟ عالیجناب بسیار متشکر خواهم بود اگر

 . درخواست خود را به طور وضوح بیان کنید

ان با آرامش گفت  : تالیر

 ه دوستانه با آنها صحبت نمایید . موضوعبسیار ساده است میل دارم شما این آقایان سوئدی را بپذیرید و چند کلم

ن به خود شما واگذار یم کنم آیا این درخواست من زیاد مشکل است ؟  صحبت را نیر

 : ژان باتیست با مالیمتر که تاکنون نظیر آن را ندیده بودم گفت
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 . گمان یم کنم که شما متوجه باشید که چه درخواست مشکیل از من یم کنید -

اتور احتیاجر بهمیل دار  - اتور بهیر است بگوییم ، امی   م که این آقایان سوئدی متوجه نشوند که در حال حاضن امی 

 خدمات یگ از مشهور ترین مارشال های خود ندارد . درغیر این صورت این فکر در خارج کشور ایجاد خواهد شد

اتور با امور موافق نیستند . یم بینید   . دلیل درخواست من بسیار ساده است که نزدیک ترین همکاران امی 



 نظیر شما بسیار ساده و برای گروهباین مانند من بسیار مشکل است -
 . بسیار ساده بله ، برای دیپلمایر

 : ژان باتیست درحایل که مشوش و مضطرب به نظر یم رسید به صحبت ادامه داد

 . من حقیقتا منظور شما را درک نیم کنم عالیجناب -

ان گذاردسپس دست خو   . د را روی شانه تالییر

 منظور شما این است که به من بفهمانید که کشیش گذشته بیش از آموزگار سابق حساب مشتاق و آرزومند انجام -

 وظایف خود یم باشد ؟

ان با حرکت مطبوع و دلچستر با عصا به پای ناقصش اشاره کرد و گفت  : تالیر

 ناقص مرا مقایسه کنید . موضوع بحث و سوال این است که انسان بفهمد پونت کوروو ی عزیز این دو پای سالم و  -

 . به که و به چه دلیل ملزم به انجام وظیفه و خدمت است

وع به خنده کرد . چنان خنده ای که مناسب شاهزاده نیست . به اسم  ژان باتیست با صدای بلند و از صمیم قلب شر

 . دوران جواین نظایم اش یم خندید

 . د که شما موظف به انجام خدمتر برای من هستید . نیم توانم باور کنمنگویی -

 البته خیر . اجازه بدهید و بگذارید که در محیط افق وسیع تری فکر کنم .... شما یم دانید که ما کشیشان سابق در -

ن به آمریکا   فرار کردم . این هنگام انقالب روزگار راحتر نداشتیم . من برای نجات از این مشکالت تهدید آمیر

 مسافرت به من آموخت که نه تنها متوجه استان ها و کشورهای مجزا از نظر اداری باشم بلکه به قاره بیاندیشم . من

اتور و مخصوصا فرانسه ملزم  خود را ملزم به انجام خدمت و وظیفه به قاره یم دانم و به طور کیل خود را درمقابل امی 

 . و ی عزیز ، دست شما شاهزاده خانم مهربان را یم بوسم خداحافظ دوست عزیزمو موظف یم دانم . پونت کورو 

ن دهنده ای داشتیم  . بحث و مکالمه تسکیر

 ژان باتیست تمام بعد از ظهر را مشغول سواری بود . شب اوسکار را در حل مسائل حساب کمک کرد . طفلک آن

ب کرد ، جمع زد و تفریق کرد تا چشمش درد گرفت .  م ویلقدر ضن  خواستم او را کمک کرده و به اتاق خوابش بیر

ان صحبتر نکردیم . قبل از خواب ن شده که نیم توانم او را بغل کنم .... دیگر در مورد مالقات تالیر  آن قدر سنگیر

 : درباره فرناند مشاجره کردیم . ژان باتیست گفت

 . ید . یم گوید که هر دقیقه به او پول یم دهیدفرناند شکایت دارد که در موقع انعام بسیار دست و دل باز هست -

 شما خودتان به من گفتید که اکنون بسیار متمولیم و دیگر احتیاجر به ضفه جویی نیست و اگر من بخواهم فرناند -

ن ترین فرد مورد اطمینان شما را خوشحال سازم باید پشت ش من به شما شکایت  دوست دوران تحصیل شما و مطمی 

 . عا آدم مهمیل هستمکند . واق

 دیگر به فرناند انعام ندهید . او حقوق ماهیانه ای از فوشه دریافت یم کند و با این ترتیب بیش از حد معمول انعام -



 . دارد

 . مات و مبهوت شده بودم
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خور و دیوانه کرده اند ؟ - ن  چه گفتر ؟ آیا فرناند تو را چیر

 خواست کرده است که مراقب من باشد . فرناند هم قبول کرده زیرا تصور یمدخیر کوچولو ، فوشه از فرناند در  -

 است که از پول ضفنظر کند .بعدا مستقیما نزد من آمد و گفت که چقدر فوشه به او یم دهد و
 

 نمود دیوانگ

ن تر   ین افرادپیشنهاد کرد آن مبلغن که فوشه به او یم پردازد از حقوقش کم کنم . فرناند شایسته ترین و مطمی 

ن است  . روی زمیر

ی به رئیس گزارش یم کند ؟ - ن  و درباره تو چه چیر

ب و جمع کمک کردم . این -  هر روز موضویع برای گزارش وجود دارد . مثال امروز اوسکار را در حساب و ضن

 .... موضوع برای استاد ریاضیات قابل توجه است . دیروز

 . که من دوست ندارمدیروز نامه ای به مادام روکامیه نوشتید   -

ن دیگر -  .مکاتبات ما دوستانه است نه چیر

ان نشد  . دیگر صحبتر درباره تالیر

 : فصل بیست و ششم

 4187پاریس ، شانزدهم دسامیر 

 ! چه وحشتناک

******************** 

اتور امر کرد که تمام افراد فا  میل او ، دولت ، دربار وتمام آنهایی که در آنجا بودند متاثر شدند و رنج کشیدند . امی 

ن را طالق داد  . تمام مارشال ها حاضن باشند و دیروز در حضور آنها ژوزفیر

ن مرتبه از من و ژان باتیست دعوت شده بود تا در تویلری حاضن شویم . باید در ساعت  پس از چندی برای اولیر

 یازده صبح در سالن تخت حضور یم یافتیم . تا ساعت ده و نیم هنوز در تخ
ر
 ت خواب بودم . تصمیم داشتم هر اتفاق

 رخ دهد از بالش جدا نشوم . روزی شد و هوا ابری بود . چشمان خود را بستم و خود را به خواب زدم . هرچه یم

 ......خواهد بشود

 . صدای ژان باتیست شنیده شد



 هنوز خوابیده ای ؟ چه معتن دارد ؟ -

 م ، یراق ها و زردوزی یقه بلند او یم درخشیدند و ستاره ها و نشانچشمانم را باز کردم . لباس رسیم او را دید

 . هایش برق یم زدند

یفات عذرخوایه کن -  . شما خورده ام از طرف من از رئیس تشر

اتور مانند روز قبل از تاج گذاری پزشک مخصوصش را به اینجا خواهد فرستاد . فورا بلند شو و لباس بپوش ، -  امی 

 . دیر شده

 : ن نبودم ، با خیال راحت جواب دادمنگرا
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ن در حایل که مشغول - اتور طبیب خود را به عیادتم بفرستد . ممکن است ژوزفیر  تصور نیم کنم این مرتبه امی 

اتور رایصن خواهد بود که  خواندن موافقت نامه طالق است ش خود را بلند کند و مرا ببیند . گمان یم کنم الاقل امی 

ن با   . دیدن من بیشیر رنج نکشد ژوزفیر

 : با التماس و تمنا به ژان باتیست نگریسته و ادامه دادم

 . راستر نیم فهیم ؟ من نیم توانم این موفقیت نفرت آور ارزان یر قیمت را تحمل کنم -

 : ژان باتیست ش خود را حرکت داد

ون نیا -  . دخیر کوچولو شمای سختر خورده ای از تختخواب بیر

 . را بلند کردم ، شنل آیر مخمیل که از شانه هایش آویزان بود از در خارج و از نظر ناپدید گردیدش خود 

 باز چشمانم را بستم . وقتر ساعت یازده اعالم گردید لحاف را تا زیر چانه ام باال کشیدم .... فکر کردم که من هم پیر 

ن های ریز اطراف چشم و لبانم ظاهر خواهد گرد  ید . دیگر قادر به زاییدن نخواهم ..... با وجود بالشخواهم شد . چیر

 پر قو که زیر شم بود حس یم کردم شدم شده است . ماری را صدا کردم و شیر گرم خواستم . حس یم کردم

 ممکن است حقیقتا شما خورده باشم . ماری برایم شیر آورد ، کنار تختخوابم نشست و دست مرا در دستش گرفت

ن با او بودژان باتیست  .  . قبل از ساعت دوازده مراجعت کرد ، ژویل نیر

 : ژان باتیست با دقت یقه زردوزیش را باز کرد و گفت

اتور انتظارات زیادی از مارشال های خود دارد -  . دردناک ترین منظره ای که تاکنون دیده ام . امی 

ن پشت ش او حرکت کرد   . زیرا ژویل به اتاقم آمده بود . ماری شوهرم با این حرف از اتاق خارج شد و ماری نیر

 هرگز ژویل را نیم بخشد . با وجودی که خواهرم اکنون ملکه بدون تاج مملکت اسپانیا است با ماری به خشونت رفتار



ی بگوید ن ن چیر ون کردند ویل در پاریس کیس جرات نیم کند چنیر  . یم کند . اسپانیایی ها ژوزف را از مملکتشان بیر

 . فت که در تویلری چه گذشتژویل برایم گ

اتوری نزدیک تخت ایستاده -  همه ما باید برطبق درجه و مقام در سالن تخت یم ایستادیم . ما ، منظورم فامیل امی 

اتریس با هم وارد شدند . پشت ش آنها نخست وزیر و کنت رینو آمدند . کنت کنار اتور و امی   بودیم که امی 

اتریس ایستاده بود . امی    اتریس مانند معمول لباس سفید دربر داشت و با پودر سفید که کامال مناسب قرباین امی 

 ....... است آرایش کرده بود

 . ژویل این قدر یر مهر و خشن نباش . این عمل نسبت به او بسیار وحشتناک بوده است-

 . انجام داد نیم بخشمالبته ، ویل من هرگز او را دوست نداشته ام و هرگز درباره عمیل که نسبت به تو  -

ی متوجه او نیست بعدا چه شد ؟ -  او هرگز مرا نیم شناخت به عالوه تقصیر

ی درباره این که - ن وع به خواندن مدرک طالق کرد . چیر اتور در این سکوت شر  سکوت مرگباری حکمفرما بود . امی 

ن برای او چقدر مشکل بوده  ن این قدم و ترک ژوزفیر  به زبان آورد و یاد آوری نمود که اینفقط خدا یم داند برداشیر

 او را خرم و
 

ده سال زندگ ن ن سیر  فداکاری از طرف او به خاطر فرانسه و میهن چندان بزرگ و مهم نیست .... و ژوزفیر

اتریس فرانسه را حفظ ن همیشه نام امی   با نشاط کرده و خود او با دست خود تاج به شش گذارده و گفت که ژوزفیر

 . خواهد کرد

 قتر طالق نامه را یم خواند چه حالتر داشت ؟و  -
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ار « یم  ان این حالت را -» ماسک شن  ، تالیر
 

 خودت یم داین در کارهای رسیم چه شکل و حالتر دارد . مجسمه سنگ

ار به صورت داشت و آن قدر با عجله قرائت یم کرد که به زحمت یم توانستیم گفته های او را  گوید . بله ماسک شن

 . قیب کنیمتع

 بعدا چه شد ؟ -

وع به - اتریس داد و او با صدای بلند شر وع گردید ، یک نفر ورقه ای به دست امی   صحنه دردناک از اینجا شر

ن  وع به گریسیر  خواندن کرد . در اول صدای او آن قدر آهسته بود که به زحمت یم توانستیم بشنویم . ناگهان شر

 . نت باید موافقت نامه را برای او بخواند . لحظه دردنایک بودکرد و ورقه را به کنت رینو داد . ک

 در موافقت نامه چه نوشته شده بود ؟ -

 نوشته بود که با اجازه شوهر محبوبش به این وسیله اعالم یم کند که قادر به آوردن اوالد نیست و به خاطر فرانسه -



ین فداکاری که ممکن است از زین درخواست گردد از او  ن از بزرگیر  خواسته شده . این مدرک یم گفت که ژوزفیر

اتور برای نیگ های او متشکر و معقد است که این طالق الزم و واجب است تا فرانسه بتواند روز به وسیله اوالد  امی 

اتوری اتور صاحب فرمانروایی شود . ویل این جدایی زناشویی هرگز محبت های قلتر او را نسبت به امی   مستقیم امی 

ی نیم دهدتغی  ...... یر

 کنت رینو چنان با اشتیاق این مدرک را یم خواند که گویی دستورالعمل پزشگ را قرائت یم کند . در تمام این مدت

ن مانند ابر اشک یم ریخت  . ژوزفیر

 و بعد ؟ -

ن طالق نامه را امض - اتوری به دفیر بزرگ ناپلئون رفتیم . ناپلئون و ژوزفیر  ا کردند و همه ما بهبعدا همه ما اعضای امی 

 عنوان شاهد آن را امضا کردیم . هورتنس و اوژن مادر گریان خود را از اتاق خارج کردند و ژرم گفت که گرسنه

اتور طوری به او نگاه کرد که گویی اگر در حضورما با مشت به مغز برادرش بکوبد لذت خواهد برد ویل  است . امی 

 فقط برگشت و گفت» رای فامیل من حاضن است . خواهش یم کنم مرا گمان یم کنم در سالن بزرگ قرص غذا ب

 معذور دارید« . با این حرف از اتاق خارج شد و سایرین به طرف بوفه حمله بردند . در این موقع دیدم که ژان 

 . باتیست از قرص خارج یم شود . از او شاغ شما را گرفتم ، گفت مریض هستید من هم با او آمدم

 : ت شد . آهسته گفتمژویل ساک

 . ژویل تاجت کج شده -

 ژویل همیشه در مراسم رسیم نیم تاج به ش یم گذارد و این مرتبه هم مانند همیشه نیم تاج او کج شده بود . کنار

 ادامه داد
ن
ن توالتم نشست موهایش را مرتب کرد و پودر به صورت خود زد و به پرحرق  : میر

ن فردا قرص تویلری را تر  - اتور قرص مالمزون را به او داده ، تمام قروض او راژوزفیر  ک و به مالمزون یم رود . امی 

 پرداخته و به عالوه مقرری سالیانه ای معادل سه میلیون فرانک دریافت خواهد کرد که دو میلیون آن را دولت و یک

ن دویست هزار فرانک برای سا ن درمیلیون آن را ناپلئون خواهد پرداخت . ناپلئون همچنیر  ختمان جدیدی که ژوزفیر

ن آن را داده ن دستور ساخیر وع کرده پرداخته و چهارصد هزار فرانک هم برای گردنبند عقیفر که ژوزفیر  مالمزون شر

 . است پرداخت کرده است

 هورتنس هم با او به مالمزون خواهد رفت ؟ -

 . تویلری حفظ کرده است شاید فردا با مادرش به قرص مالمزون برود ویل آپارتمان خود را در قرص  -
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ن چه خواهد کرد ؟ -  پش ژوزفیر

اتور استعفای او را -  اوژن همچنان نایب السلطنه ایتالیا خواهد بود . تصور یم رود که استعفا داده باشد ویل امی 

 کند که پش  نپذیرفته . به عالوه چندی قبل ناپلئون او را به نام پش خود پذیرفته است . هورتنس هنوز باور یم

اتور خواهد بود . راستر هورتنس بسیار غضبناک است . شاهزاده خانم خانواده ن امی   بزرگ او روزی جانشیر

تور با او ازدواج خواهد کرد هیجده ساله است و انبویه از شاهزادگان را به همراه خواهد داشت  . هابسبورگ که امی 

 . هابسبورگ ها بسیار پر زاد و ولد هستند

 . رخاستژویل ب

 . باید برم عزیزم -

 کجا ؟ -

کت نکنم رنجیده خاطر خواهند شد -  . به تویلری اگر با بناپارت ها نجوشم و در کلیه مراسم شر

 . نیم تاجش را مرتب کرد

 .به امید دیدار دزیره . زود تر خوب شو -

اندر حایل که چشمانم را بسته بودم مدیر در تختخواب دراز کشیدم. بناپارت وصله ه  برای یگ از دخیر
 

 مرنگ

ات  فرانسوا کالری نیست . ژویل به بناپارت ها و تاج های آنها عادت کرده است . او بسیار تغییر نموده اوه ! چه تغییر

لمان ، به خانه همشهری کالری ساده و ن  زیادی در خواهرم به ظهور رسیده ، آیا من مقرصم ؟ من بناپارت ها را به مین

افتمند راه دادم ن  شر  . آری من آنها را به خانه پدرم آوردم . هرگز نیم دانستم هرگز به خواب هم نیم دیدم که چنیر

 . خواهد شد

ن کوچگ در کنار تختخوابم گذاردند . ژان باتیست میل داشت با همش مریض و رنجور خود غذا ضف کند . باید  میر

ن دل  یل وقتر ماری و مادام الفلوت ناگهان به بالینم آمدندتمام روز را در تخت خواب باشم و زودتر بخوابم . به همیر

 . وحشت کردم

ت ملکه هورتنس استدعای مالقات دارد -  . علیاحرصن

 : با نگراین پرسیدم

 حاال؟ چه ساعتر است ؟ -

 . دو صبح -

ی هستم مادام الفلوت ؟ -  چه یم خواهد ؟ آیا به ایشان نگفتید که بسیر

 . سیار مضطرب بودصدای مادام الفلوت یم لرزید و ب

 . البته گفتم ویل ملکه هورتنس مراجعت نکرد و درخواست کرده به هر ترتیتر است او را بپذیرید -



 . چشمانم را مالیدم

 . هیس ، ساکت ، تمام اهل خانه را بیدار خوایه کرد -

 . ملکه هلند بسیار مشوش و مضطرب است و گریه یم کند -

 و زیبایی پوشیده و ش دست لباسش با پوست گرانبهامادام الفلوت به من اطالع داد ک
 ه هورتنس لباس بسیار قیمتر

 . آرایش شده . ناگهان فکری به مغزم رسید . شاید فوشه پول خیاط او را یم پردازد
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ت  - ن و آرامش او موثراست . مادام الفلوت به علیا حرصن  ملکهماری فورا برای ملکه هلند شکالت گرم بیر ، در تسکیر

 . اطالع دهید که حالم برای مالقات ایشان مناسب نیست

اهن خوایر که مانند زنان دهقاین تا زیرگلویش یم  را که روی شانه اش و به روی پیر
 

ی رنگ  ماری کت خاکسیر

 پرت کرد و گفت
ن
 : رسید انداخته بود . به طرق

ون بیایید . به ایشان گفته ام کهایوت قبال شکالت گرم برای ملکه هلند برده است . حاال دیگر از  -  تختخواب بیر

 بالفاصله به مالقاتشان خواهید رفت . زود تر بجنبید کمک یم کنم که لباستان را بپوشید او را منتظر نگذارید گریه

 . یم کند

 : به الفوت گفتم

 . یاوریدبه اطالع ملکه برسانید که هم اکنون خواهم آمد . .... ماری یک لباس ساده آیر برایم ب -

 بهیر است کامال لباس بپوشید مخصوصا لباس مناستر در بر کنید . ملکه از شما درخواست خواهد کرد که همراه او -

 . بروید

 کجا ؟ -

 . معطل نکن لباست را بپوش قطعا در تویلری به شما احتیاج دارند -

 کشیده او شازیر بود . دماغش در اثر  وقتر یکدیگر را دیدیم هنوز گریه یم کرد . اشک از دو طرف دماغ باریک و 

 . گریه قرمز شده و حلقه های موی خرمایی رنگش روی پیشاین ریخته و آشفته بود

 .شاهزاده خانم ، مادرم مرا نزد شما فرستاد تا به او ترحم نموده و فورا نزد ایشان بروید -

 : در حایل که کنارش نشستم گفتم

 . ا مقدور نیستکمگ از طرف من نسبت به مادر شم -

ن را گفتم ویل او اضار کرد که از شما خواهش کنم نزد ایشان بروید -  . من هم به او همیر



 : واقعا مضطرب بودم

 من ؟ -

 : هورتنس در حایل که با گریه فنجان شکالت را به دهانش نزدیک یم کرد جواب داد

اتریس قادر به خواب نیست و جز شما هیچ کس را نیم خواهد  -  . ببیندامی 

 : آیه کشیدم

 . بسیار خوب مادام همراه شما به آنجا خواهم آمد -

 . ماری قبال جلو ایستاده و کت و کاله مرا در دست حاضن داشت

 در راهروها یم تابید . سایه های مشکوک وحشت آوری در
 

اتریس تقریبا خاموش بود . نور کم رنگ  قرارگاه امی 

ن و صندیل ها تصادف کردم . ویل وقتر هورتنس درب اتاق خواب راهروها یم رقصیدند . در ضمن حرکت  با میر

اتریس را باز کرد . نور بسیار شدیدی که از اتاق خواب او به خارج تابید ، تقریبا کورم کرد  . امی 

ن ها روی بخاری و حتر روی کف اتاق شمعدان دیده یم شد . چمدان ها و صندوق های باز خایل و  روی هریک از میر

اهننیم اهن ، پالتو ، لباس شب ، پیر اهن ، زیر پیر ه به ما نگاه یم کردند . در گوشه و کنار این اتاق وسیع پیر  ه پر خیر

 روز ریخته و پاشیده بود . یک نفر با عجله جعبه جواهرات ملکه را جست و جو نموده بود . یک نیم تاج الماس زیر

اتریس تنها بود   . دست هایش از هم باز و روی تختخواب پهن و وسیع به رو صندیل افتاده و یم درخشید . امی 
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 خوابیده بود . شانه های الغر و ضعیف او در اثر گریه خشک حرکت یم کرد . صدای درهم و برهم زن ها از اتاق

ن به هر حال تنها بود  . مجاور به گوش یم رسید . شاید در اتاق رختکن مشغول بسته بندی بودند . ژوزفیر

 : رتنس گفتهو 

 . ماما شاهزاده خانم پونت کوروو را آوردم -

ن حرکتر نکرد فقط ناخن هایش را در مالفه ابریشیم تختخواب بیشیر فرو کرد و فشار داد  . ژوزفیر

 . ماما شاهزاده خانم پونت کوروو اینجاست -

ن به طرف تختخواب رفته و شانه هایی را که در اثر گریه یم ن را بهبا قدم های شی    ع و مطمی    لرزیدند گرفته و ژوزفیر

 پشت برگردانیدم . او اکنون به پشت خوابیده و با چشمان متورم به من نگاه یم کرد . با یک نگاه دریافتم که آن

ن تنها یک شب پیر شده بود . لبانش حرکت کرد و اشک تازه زین شده ، بله در همیر ن قشنگ و فتان دلربا پیر  ژوزفیر

 . ه روی گونه های شخاب نمالیده اش شازیر شدیر اختیار از چشمانش ب



 ! دزیره -

م . انگشتانش را فورا داخل انگشتان من قالب کرد  . کنار تختخواب نشستم و سغ کردم دست او را در دست بگیر

ن و ن دندانهایش را دیدم . گونه هایش مانند دستمال کاغذی پرچیر  دهان رنگ پریده اش نیمه باز بود فاصله بیر

 بود . در اثر گریه آرایش رنگ و روغتن صورتش محو و سوراخ های ریز و کوچک روی پوست صورتشچروک 

 . نمایان بود

انه اش که  موهای مجعد کودکانه اش درهم و برهم و مرطوب روی پیشانیش ریخته بود . چانه گرد و قشنگ دخیر

وع پیدایش ضعف ظاهر گر   دیده بود . شمعدان ها با یر رحیم نوربسیار زیبا بود قدری به جلو آمده و عالیم شر

ن یم تابانید . آیا ناپلئون او را بدون توالت و بزک  شدید خود را به این صورت ضعیف و بیچاره و تغییر یافته ژوزفیر

ن در حال گریه گفت  : دیده است ؟ ژوزفیر

 . سغ کردم وسایلم را جمع آوری کنم -

ن به خواب احتیاج -  از هر چیر
ت بیشیر  . دارند علیاحرصن

 : سپس رو به هورتنس گفتم

 . خانم شما این شمع ها را خاموش کنید -

 ماند
ر
 . هورتنس اطاعت کرد و مانند سایه از شمغ به شمغ یم لغزید و باالخره فقط چند شمع کوچک خواب باق

ن بدتر ا ن خشک شد . حاال دیگر سکسکه یم کند . این گریه خشک به مراتب از اشک ریخیر  ست . دراشک ژوزفیر

م گفتم ن  : حایل که سغ یم کردم برخیر

ت باید بخوابند -  . علیاحرصن

 : ویل او مرا محکم گرفت و درحایل که لب هایش یم لرزیدند گفت

 امشب باید پیش من باشید . دزیره شما بهیر از همه یم دانید که او چقدر مرا دوست دارد ، هیچ کس را بیش از من -

 . فقط مرا .... مرا دوست دارددوست ندارد . دوست دارد ؟ 

 حاال فهمیدم چرا یم خواست مرا ببیند . یم خواست مرا ببیند برای اینکه من بهیر از همه یم دانم که ناپلئون چقدر او

 .... را دوست دارد . اگر بتوانم کمگ به او بنمایم
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 همه را فراموش کرد مثال من ، راستر به خاطر دارید بله .... مادام فقط و فقط شما را دوست دارد . وقتر شما را دید  -

 ؟



 . لبخند رضایتر در گوشه لبش دیده شد

اهن ابریشیم درخشنده -  شما گیالیس شامپاین را به طرف من پرت کردید . لکه های شامپاین هرگز پاک نشد . پیر

 . ای بود . من باعث رنجش خاطر و غم و اندوه شما شدم ، عمدا اینکار را نکردم

ن چند ساله بود ین گذشته مایه تسیل او شوند . در آن زمان ژوزفیر  دستش را نوازش کردم و اجازه دادم خاطرات شیر

 ؟

 : سن او از سن فعیل من چندان بیشیر نبوده است . هورتنس گفت

 . ماما ، مالمزون را خواهید پسندید ، همیشه یم گفتید مالمزون خانه حقیفر شما است -

ن حرکت  ین اوژوزفیر  شدید غیر ارادی نمود که گویی از خواب پریده است . چه کیس باعث قطع خاطرات شیر

ن در حایل که سغ یم کرد به چشمان من نگاه کند لبخند رضایت از لبانش محو ش ، ژوزفیر  گردید ؟ اوه ....بله دخیر

 : گردید و گفت

 . هورتنس در تویلری خواهد ماند -

ن پیر و خسته ب  : ه نظر یم رسید . به صحبت ادامه دادراستر ، ژوزفیر

 هورتنس هنوز امیدوار است که ناپلئون یگ از پشان او را به جانشیتن انتخاب کند . من نباید هرگز با ازدواج -

د . از شوهرش متنفر از و به پدرخوانده اش  نیر
 

 هورتنس با برادر ناپلئون موافقت یم کردم . طفلک لذیر از زندگ

.... 

ن باید یم گفت.....» و به پدرخوانده اش عاشق «...... از این یر پرده صحبت نکرد . هورتنس با فریاد ویل بیش   ژوزفیر

وب کند ؟  خشم و غضب خود را روی تختخواب انداخت . فورا او را بلند کردم . آیا یم خواست مادرش را مرصن

وع به گریه کرد . بالفاصله متوجه شدم که ا  ین صحنه نباید ادامه داشته باشد . هورتنسهورتنس با ناامیدید شر

وع خواهد کرد ن هم مجددا شر  . مشغول گریه است . ژوزفیر

 .هورتنس فورا ساکت شو ، آرام باش -

 . من به هیچ وجه حق نداشتم به ملکه هلند امر کنم . ویل هورتنس فورا اطاعت کرد

ت چه موقع به مالمزون - احت کند . علیاحرصن ن آهسته زمزمه کرد مادر شما باید اسیر  : خواهید رفت . ژوزفیر

 .... بناپارت یم خواهد که من فردا صبح زود عزمیت نمایم . قبال به کارگران دستور داده که اتاق های مرا -

 : بقیه جمله به علت گریه ناتمام ماند . به طرف هورتنس برگشتم

ت فرستاده است ؟ - بت خواب برای علیاحرصن  آیا دکیر کورویسار شر

بت را نخواهد خورد . ماما یم ترسد کیس او را مسموم نماید -  . البته ویل ماما شر

ن نگاه کردم مجددا به پشت خوابیده و اشک روی صورت متورمش جاری بود . با ناله گفت  : به ژوزفیر



 له شدم ،او همیشه یم دانست که من دیگر نیم توانم صاحب فرزندی شوم به او گفته بودم . زیرا یک مرتبه حام -

 ..... باراس

 : ساکت شد . سپس با فریادی از خشم و غضب گفت
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ن کنم . آن پزشک را فرستاد تا مرا خراب .... خراب و ناقص نماید -  آن باراس دیوانه پزشگ را فرستاد تا سقط جنیر

. 

احت کنید  -  . من اینجا خواهم بود تاهورتنس ، بگویید یک نفر فورا چای گرم بیاورد . خود شما هم بروید اسیر

بت خواب کجا است ؟ ت بخوابند . شر  علیاحرصن

ن توالت جست و جو کرده و شیشه کوچگ به دستم داد و ن قویط ها و شیشه ها و جعبه های روی میر  هورتنس بیر

 : گفت

 . دکیر کوریسار گفت پنج قطره -

 .متشکرم خانم . شب بخیر  -

ون آوردم ، کفش طالیی را از پاهای الغرش خارجلباس سفید چروک خورده و مچاله شده ژوزف ن را از تنش بیر  یر

بت  نمودم . روی او را پوشانیدم . مستخدمه چای آورد فنجان را برداشته و فورا او را مرخص کردم سپس با دقت شر

بت  ن روی تختخوابش نشست . شر . ژوزفیر  راخواب را در چای ریختم به جای پنج قطره شش قطره ریخته شد . بهیر

 و با جرعه ای بزرگ ش کشید و گفت
 

 : با ولع و تشنگ

ین ویل آخر آن مزه تلخ و گزنده ای داشت -  من بسیار شیر
 

ن زندگ بت هم مانند همه چیر  . این شر

وع به صحبت کرد ن سابق به خاطرم گذشت . بعدا به بالش تکیه داده و آهسته شر  . لبخندی زد و با این لبخند ژوزفیر

 مراسم رسیم دربار حاضن نشدید ؟امروز صبح در  -

 . خیر فکر کردم که شما ترجیح یم دهید در آنجا حضور نداشته باشم -

 . ساکت شد . تنفس او منظم گردید

ن تنها بناپاریر بودید که حضور نداشتید -  . بله ترجیح یم دادم ، شما و لوسییر

 . من با بناپارت ها از این باالتر نیم رودمن بناپارت نیستم ، فقط خواهرم با ژوزف ازدواج کرده ، نسبت  -

 . او را ترک نکن دزیره -

ت کیست ؟ -  منظور علیاحرصن



 . بناپارت -

ن او شده بود . بدون تفکر دست او را بت مخدر خواب آور تقریبا حواس او را مختل کرده ویل باعث تسکیر  شر

 . نوازش دادم

ون آمده بود نو  وعبله دستر که رگ های آن متورم و بیر  ازش کردم . بله دست یک زن زیبای مسن و پیر . باز شر

 : نمود

 وقتر قدرت خود را از دست یم دهد چرا ندهد ؟ تمام مردان مقتدری را که تاکنون یم شناسم قدرت خود را از -

ن باخته اند . مانند همش فقیدم دوبوه  ارنه وقتر دست داده اند . حتر بعضن از آنها نه تنها قدرت بلکه ش خود را نیر

 ..... ش و قدرت خود را از دست داد

 . چشمانش بسته شد . دستش را رها کردم

 .... کنار من باشید یم ترسم -

ت بیدار شوند . سپس همراه ایشان به مالمزون خواهم رفت -  . در اتاق مجاور یم نشینم . منتظر یم شوم تا علیاحرصن

 .... بله .... مایلم-
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 شمع را خاموش کرده به اتاق مجاور رفتم . تاریگ عمیفر حکمفرما بود . تمام شمع ها سوخته وخوابیده بود ، 

ن را به کناری زدم . سپیده یک روز مغموم  خاموش شده بودند . با احتیاط به طرف پنجره رفته و پرده های سنگیر

 حتر پیدا کردم . از شدتزمستاین طلوع کرده بود . در زیر نور رنگ پریده سحر گایه یک صندیل بزرگ را

ون آورده و کد . کفش هایم را بیر  در حال مرگ بودم . شم به قدری درد یم کرد که شاید یم خواست بیر
 

 خستگ

ن باالخره بسته بندی صندوق  دو زانو روی صندیل نرم نشستم و به عقب تکیه دادم . سغ کردم بخوابم . مستخدمیر

 ها

 . سکوت در همه جا حکمفرما بود و چمدان ها را خاتمه داده بودند . 

ن   ناگهان در جای خود نشستم . یک نفر به این اتاق یم آمد . نور شمع به روی دیوار منعکس گردید و صدای مهمیر

 . شنیده شد

اتریس وارد یم شود  . سغ کردم از عقب پشتر بلند صندیل ببینم چه شخض بدون اجازه به خوابگاه امی 

 . او ، طبعا او

 بخاری ایستاد ، شمعدان را روی ش بخاری گذارد و به دقت به اطراف اتاق نگاه کرد . بدون اراده حرکتر  در مقابل



 : کردم . فورا به طرف صندیل من متوجه شد و با خشم و غضب گفت

 کیس آنجاست ؟ -

 . فقط من قربان -

 این من کیست ؟ -

 : با لکنت جواب دادم

 . پرنسس پونت کوروو -

ون بیاورم تا بتوانم بنشینم و کفش هایم را پیدا کنم . ویل پایم به خواب رفته بود و سغ کردم پایم  را از زیر بدنم بیر

 . به زحمت یم توانستم آن را حرکت دهم . بدون آن که گفته مرا باور کند نزدیک تر آمد

 پرنسس پونت کوروو ؟ -

 : با لکنت زبان گفتم

اتور معذرت یم طلبم - ت امی   پایم خواب رفته و کفشم را نیم توانم پیدا کنم . استدعا یم کنم فقط یک از اعلیحرصن

 .... دقیقه

ام خم شدم . ناپلئون سوال کرد  : باالخره کفشم را پیدا کردم فورا ایستادم و به احیر

 پرنسس بگویید ببینم در اینجا و در این ساعت چه یم کنید ؟ -

 : درحایل که چشمانم را یم مالیدم آهسته گفتم

اتریس امر کردند که امشب نزد ایشان باشم ، باالخره خوابیدند - ت امی  ن متعجبم ، علیا حرصن  . قربان حتر خودم نیر

 : ساکت بود تصور کردم مزاحم او شده ام لذا به صحبتم ادامه دادم

ت نشوم . اگر راه خروج این اتاق را پیدا کنم خواهم رفت . نبا - اتریس رابهیر است بروم و مزاحم اعلیحرصن  ید امی 

 . از خواب بیدا کنم

 . اوژین مزاحم من نیستید ، بنشینید -
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 هوا روشن تر شده بود . نور کبود کم رنگ سحر گایه روی تزیینات سالن تابلو های نقایسر زردوزی های حاشیه

 را مالیدم . ناپلئون بدون سفید که به دیوار آویخته بودند یم تابید . نشستم و برای آن که کامال بیدار شوم چشمم

 : مقدمه گفت

 . البته نتوانستم بخوابم . خواستم از این خوابگاه وداع کنم . فردا کارگران و نقاشان به این قسمت قرص خواهند آمد -



 . شم را حرکت دادم ، راستر حضور من در این وداع بسیار ناراحت کننده بود

ن اوژین .... او اینجا است . خوشگل -  نیست ؟ ببیر

ون آورد به آن نگاه کرد و  ناپلئون انفیه دان کوچگ که روی آن را با مینیاتور نقایسر کرده بودند از جیب خود بیر

 فورا به طرف بخاری رفت و شمعداین برداشت و عکس را زیر نور زرد لرزان شمع نگه داشت . تصویر دخیر جواین با

ن مانند گل صورت گرد و گونه های قرمز و چشم های آیر روی  جعبه انفیه دیده یم شد . صورت او بیش از هر چیر

 : شخ قرمز بود . گفتم

 . مشکل است تصویر این انفیه دانها را قضاوت نمود تمام آنها به نظر من شبیه و یکسانند -

ن بسیار زیبا است -  . به من گفته اند که ماری لوئیر

ین و برازنده ترین حرکایر درب جعبه را باز کرد کیم انفیه به دماغ خود مالی  د و سپس نفس عمیفر کشید و با بهیر

 که مرصف کنندگان انفیه دارند دستمالش را جلو صورت و دماغش گرفت . دستمال و انفیه دان را در جیب شلوارش

 : گذارد و به دقت به من نگاه کرد

 پرنسس من هنوز نیم فهمم که چطور شما اینجا آمدید ؟ -

م و بایستم ویل مرا به داخل صندیل فشار داد و نشانیدچون ایستاده بود س ن  . غ کردم مجددا از جایم برخیر

 اوژین متوجه اضطراب شما هستم ویل اینجا چه یم کنید ؟ -

ت - اتریس یم خواستند مرا ببینند . من خاطره خویسر در علیاحرصن ت امی   .... علیاحرصن

 . مقطع به صحبت خود ادامه دادم و چون قادر به توضیح کامل نبودم با کلمات بریده و 

اتریس با ژنرال بناپارت نامزد یم شد به یاد ایشان یم آوردم . آن روز -  من خاطرات آن روز خویسر را که امی 

یفات روی دسته صندیل اتریس بوده است . شش را حرکت داد و بدون تشر  امی 
ین دوران خویسر و شادماین  بهیر

 . من نشست

اتریس بوده ؛ برای شما چطور پرنسس ؟بله ، آن روز یک رو  -  امی 
 

 ز خوش و خرم در زندگ

 برای من روز بسیار مغموم و تاثر آوری بود . ویل مدت ها از ان روز یم گذرد و تقریبا فراموش شده و رنج و -

 . شکنجه ام التیام یافته است

 . ته صندیل من نشسته استبسیار شدم شده بود و آن قدر خسته بودم که فراموش کردم چه شخض روی دس

 خم شد و روی بازوی او افتاد متوحش شده و گفتم
ن
 : شم به طرق

ت معذرت یم طلبم -  . اوه ، اعلیحرصن

 . بگذارید شتان روی بازوی من باشد . الاقل زیاد تنها نخواهم بود . تنهایی را حس نخواهم کرد -

 خود بکشد ویل راست نشستم و شم را به پشتر صندیلسغ کرد بازویش را دور شانه ام گذارده و مرا به طرف 



 . تکیه دادم
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 اوژین آیا یم دانستید که هابسبورگ قدییم ترین خانواده سلطنتر دنیا است ؟ ارشیدوشس اطریش لیاقت همشی -

اتور فرانسه را دارد  . امی 

 یم کند ؟ آیا شاهزاده خانم اطرییسر الیقراست نشستم زیرا یم خواستم صورت او را ببینم و بدانم آیا جدی صحبت 

 همشی پش وکیل دعاوی کرس یم باشد ؟

ه شد و سوال کرد  : مجددا در فضا خیر

 یم توانید والس برقصید ؟ -

 . شم را حرکت دادم

ون وقت تمرین -  یم توانید هم اکنون به من نشان بدهید ؟ در وین شنیدم که همه والس یم رقصند ویل در شونیر

 . م . نشان بدهید ببینم چطور یم رقصیدندنداشت

 .اینجا و حاال نیم شود خیر  -

 : عضالت صورتش در هم کشیده شده و گفت

وع کنید -  . هم اکنون و هم اینجا .... شر

اتریس اشاره کردم  . با ترس و وحشت به خوابگاه امی 

ت را بیدار خواهید کرد -  . قربان علیاحرصن

 : کیم آهسته تر کرد و گفت  دست بردار نبود فقط صدایش را 

وع کنید ! فورا ! پرنسس به شما امر یم کنم -  ! شر

 : برخاستم و گفتم

 . بدون موزیک مشکل است -

وع به رقص و چرخیدن کردم» یک ، دو، سه ، یک ، دو، سه ، یک ، دو ، سه  «  آهسته شر

 . نظر یم رسید شش را بلند کرد ، صورت او زیر نور پریده رنگ صبح کبود و پف کرده به

 . اوژین با او بسیار خوش بودم -

وری است ؟ - تا این ازدواج ضن  اعلیحرصن

 نیم توانم در سه جبهه بجنگم ، اغتشاشات جنوب را باید خاموش کنم . در جبهه کانال مانش باید دفاع نمایم و در -



 .... جبهه اطریش

 : لب زیرش را جوید و ادامه داد

اتور با م -  امی 
اتور اطریش با من صلح خواهد کرداگر دخیر  . ن ازدواج کند خیالم از اطریش راحت خواهد بود . امی 

 دوست من تزار روس مشغول مسلح شدن است . شاهزاده خانم عزیز وقتر یم توانم با دوستم تزار روس دست و

ین و ز   یبا و دلفریب هیجدهپنجه نرم کنم که باالخره با اطریش در صلح باشم . او گروگان من است گروگان شیر

 . ساله

ون آورد و به دقت به صورت شخ مینیاتوری که روی انفیه دان بود نگاه کرد  . ناپلئون مجددا انفیه دانش را بیر

 : ناگهان برخاست و سالن را به دقت نگاه کرد و گفت

ن طور بوده است -  . بله ، همیشه همیر
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 است تمام مناظر این سالن زردوزی های روی دیوار پرده ها و شکل وآهسته با خود زمزمه یم کرد . گویی یم خو 

ن بود . برای ابد در مغز و خاطره خود بسپارد وقتر   طرح مبل ها و کاناپه هایی را که در سالن انتظار خوابگاه ژوزفیر

ام خم شدم . آهسته دستش را روی شم گذارد و بدون ت  وجه موها ییم خواست از سالن خارج شود و برود به احیر

 : مرا نوازش کرد و گفت

 آیا یم توانم خدمتر برای شما انجام دهم شاهزاده خانم عزیز ؟ -

ت لطف دارند برایم صبحانه بفرستند ، قهوه تند و سیاه بهیر است -  . بله اگر اعلیحرصن

 م های شی    ع درحایلبه صدای بلند خندید . خنده او جوان بود و خاطرات فراموش شده را بیداریم کرد . سپس با قد

هایش صدا یم کردند از سالن خارج شد ن  . که مهمیر

ن یگ از  در ساعت نه صبح به همراه ملکه از درب مخفن قرص تویلری خارج شدیم . کالسکه او منتظر ما بود . ژوزفیر

 بود روی آن سه پوست سمور قیمتر و بسیار عایل راکه ناپلئون از ارفورت همراه آورده و جزو هدایای تزار روس

 . شانه اش داشت

ن پوست سمور  یگ دیگر از این پوست ها ی سمور را ناپلئون در شانه خواهرش پولت انداخته و هیچ کس از سومیر

ن با دقت زیاد آرایش کرده و زیر چشمش را پودر زیادی زده بود . صورت او بسیار مالیم و  اطالیع نداشت . ژوزفیر

ن رفتم . هورتنس قبال در کالسکه منتظر ما بودساکت و فقط کیم یر روح به نظر یم   . رسید . با عجله از پله ها پاییر

ن درحایل که کیم به جلو خم شده بود تا پنجره های تویلری را نگاه کند گفت  : ژوزفیر



 . انتظار داشتم بناپارت از من وداع کند -

 :  کردند . هورتنس گفتکالسکه حرکت کرد در پشت هر پنجره صورت های کنجکاو کالسکه را نگاه یم

اتور صبح زود به ورسای رفت و چند روزی با مادرش خواهد بود -  . امی 

 . تا قرص مالمزون حتر یک کلمه هم صحبت نکردیم و در سکوت مطلق به ش بردیم

 : فصل بیست و هفتم

 4148پاریس ، آخر ژوئن 

 . بدبختانه این زن یر شباهت به سوسیس نیست

******************** 

ن خاتمه اتریس جدید ما است . جشن ها و پذیرایی ها و مراسم رسیم ازدواج ناپلئون با ماری لوئیر  منظورم امی 

ن در قرص ن آپارتمان های ماری لوئیر اتور بدون آنکه خم به ابرو بیاورد پنج میلیون فرانک برای تزییر  پذیرفت و امی 

 واستگاری به وین رفت . سپس نماینده ناپلئون در عرویستویلری خرج کرد . مارشال برثیه در ماه مارس برای خ

اتور یک دفعه ن کرد . امی  ن ، ارشیدوک شارل را به عنوان نماینده خود تعییر کت جست . ناپلئون عموی ماری لوئیر  شر

ن عموی شکست خورده عروس به جای داماد ن شکست داده بود ویل اکنون همیر  این ارشیدوک شارل را در آسی 

اتور را استقبال کرده و خیر مقدم بگویدنشسته بود  ن به مرز اطریش فرستاده شد تا عروس امی   . . در آخر کارولیر

 در نزدیگ کورسل کالسکه عروس و خواهر شوهرش به وسیله دو سوار ناشناس متوقف گردید . باران به شدت یم

 

 

2 7 2 

ن از وحشت فریادیبارید . این دو سوار ناشناس با خشونت در کالسکه را باز کردند   و داخل شدند . طبعا ماری لوئیر

ن او را تسیل داده و گفت  : کشید . ویل کارولیر

اتور و شوهر من مارشال مورات هستند - سید . فقط شوهر شما امی   . زن برادر عزیز نیر

ن صبحانه ضف   ن گذرانیدند . صبح روز بعد ناپلئون در کنار تختخواب ماری لوئیر  کرد . وقتر شب را در قرص کامپیر

 . که عمویش در پاریس این جفت شاهانه را عقد کرد مدت ها از شب زفاف آنها گذشته بود

کت نماید . ناپلئون به دالییل اتریس در ماه اول عرویس اجازه نداشت در جشن ها و مهماین های بزرگ شر  امی 

ی داشته با  هستند . به هرمعتقد است که اگر زنان در ماه اول ازدواج فعالیت جسماین کمیر
 

 شند بیشیر مهیای حاملگ

 حال این فریصن است که امروز مورد قبول است . باالخره نیم شد مراسم پذیرایی و جشن ها را به تعویق انداخت و

ن مارشال ها ، ژنرال ها ، سفرا ، بزرگان ، نجبا و شاهزاده گان ماهم به قرص تویلری دعوت شدیم تا به  دیروز در بیر



اتریس جد  شویمامی 
ن
 . ید معرق

ن از هر حیث شبیه گذشته بود . سالن بزرگ رقص ، هزاران شمع ، انبویه از اونیفورم ، لباس های  این پذیرایی نیر

اتریس و دیگر هیچ اتور و امی  ن ، باز شدن درب بزرگ سالن و حضور امی   . درباری یا دنباله بلند ، شود مارسیر

اهن صوریر رنگ ساتنظاهرا در اطریش رسم است که عروس های جو  ن پیر  بپوشند . ماری لوئیر
اهن صوریر  ان پیر

اهن خود آویخته بود . صورت او حتر  ده شده و هزاران الماس به پیر اهن تنگش فشر  در برداشت بدن او در پیر

 صوریر رنگ و گرد و پر بود و تقریبا آرایش نداشت . در مقابل خانم های دربار که صورت خود را رنگ و روغن یم

 نند طبیغ جلوه یم کرد و اگر کیم پودر روی دماغ قرمز و گونه های شخش بزند بد نیست . موهای زیبا وز 

مندانه آرایش شده ، آیا کیس موهای  دوست داشتتن دارد ، رنگ موهای پرپشتش خرمایی طالیی است و راستر هین

ن را به خاطر دارد ؟  مجعد کودکانه و قشنگ ژوزفیر

اتور حقیفر استلبخند از لب های مار  ن دور نیم شود و بدون زحمت لبخند یم زند ، چون دخیر یک امی   . ی لوئیر

 قطعا او را طوری تربیت کرده اند که به دو هزار نفر جمعیت در یک لحظه لبخند بزند . او شاهد حرکت ارتش های

  زیسته است . باید ازپدرش به جنگ ناپلئون بوده و هنگام اشغال اطریش به وسیله ارتش ناپلئون در وین یم

اتور ازدواج نماید  . طفولیت از ناپلئون متنفر بوده باشد . ویل پدرش او را مجبور کرد تا با امی 

ن نسبت به احساسات دخیر جواین که تحت مراقبت دایه ها و للله های مسن درباری پرورش  ناپلئون در قرص کامپییر

 . یافته عجیب و یر روح به نظر یم رسید

ات ام گزاردم ، ناپلئون با لحن نا مطبویع ماامی  اتریس در مقابل ما ایستادند . در مقابل آنها خم شدم و احیر  ور و امی 

 کرد
ن
 : را معرق

 . و ایشان شاهزاده خانم پونت کوروو و خواهر زن برادرم ژوزف و پرنس پونت کوروو مارشال فرانسه است -

 یم توانم قسم بخورم که او عطر یاسمن را به عطرهای دیگر ترجیح دست کش او را که بوی یاسمن یم داد بوسیدم . 

 . یم دهد . چشمان آیر چیتن مانندش با نگاه من مصادف شد . چشمان او برخالف لبش لبخند نیم زدند

اتریس روی تخت خود جای گرفتند ارکسیر یگ از والس های وین را نواخت . ژویل نزد من اتور و امی   وقتر امی 

 : رحایل که لباس مرا با دیده تنقید نگاه یم کرد گفتآمد و د

 . خییل خوشگل است -
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 در بر و تاج جواهر اسپانیا را به ش داشت . طبعا تاج او کج شده بود . با صدایی شبیه به ناله
 

 لباس مخمل قرمز رنگ



 : گفت

 . پایم درد گرفته بیا برویم در اتاق مجاور بنشینیم -

 هورتنس مصادف شدم . او اکنون مانند مادرش لباس سفید یم پوشد . هورتنس همراه میر آخورشدر جلو در با 

ه شده بود . ژویل روی یک کاناپه نشست و نیم تاج کجش را  کنت فالهولت بود و با نگایه عمیق به چشمان کنت خیر

 . شیدیممرتب کرد . با حرص و ولع گیالس های شامپاین را که یک نفر برای ما آورد ش ک

ی از خاطرم گذشت و گفتم ن  : بالفاصله چیر

 یم کرده ؟ -
 

 آیا راستر او متوجه است که روزی خاله اش در اینجا در تویلری زندگ

 : ژویل با اضطراب به من نگریست -

اتور ، کیس که خاله اش در قرص تویلری زیسته باشد وجود ندارد -  . در تمام دربار امی 

اتریس جدید دخ -  . یر خواهر بزرگ ملکه ماری آنتوانت استبله امی 

 . چشمان ژویل از تعجب باز شد

 ! ملکه ماری آنتوانت -

ن قرص بود . به سالمتر تو عزیزم ، زیاد فکر نکن -  . بله ژویل کالری ، ماری آنتوانت هم ملکه همیر

ن دالیل زیادی برا  ی تنفر از ما دارد . ژویل قبالگیالسم را به سالمتر ژویل نوشیدم با خود فکر کردم که ماری لوئیر

 : چندین بار درباره جای تازه اش صحبت کرده بود از او پرسیدم

اتریس همیشه لبخند یم زند ؟ -  بگویید ببینم آیا امی 

 : ژویل شش را حرکت داده و گفت

انم بیاموزم که همیشه لبخند به لب داشته باشند . یک شاهز  - اده خانم حقیفر بله همیشه .... و من باید به دخیر

 هرگز

 . از لبخند خودداری نیم کند

 پولت بازوی خود را روی شانه ام گذارد . عطر تند و تحریک کننده ای زده بود . پولت درحایل که از خنده یم لرزید

 : گفت

ن حامله شود - اتور تصمیم گرفته است که ماری لوئیر  . امی 

 : ژویل درحایل که از هیجان تحریک شده بود پرسید

 از چه موقع ؟ -

 . از دیروز -

 : دیگر آن بوی تند عطری که پولت به خود زده بود استشمام نشد . ژویل برخاست و با ناز و افاده زیاد گفت



اتور مایل است که تمام اعضای خانواده سلطنتر نزد او باشند -  . باید به سالن تخت بروم ، امی 

 سالن تکیه داده و با یر اعتنایی جمعیت را یم نگرد . به طرف او رفتم ژان باتیست را دیدم که به یگ از پنجره های

 : و گفتم

ل برویم - ن  . یم توانیم زود تر به مین

ان راه عبور ما را بست و گفت  : ش خود را حرکت داد و بازوی مرا گرفت ، ناگهان تالیر

 کنمشاهزاده عزیز در جست و جوی شما بودم . این آقایان خواهش کرده اند ک -
ن
 . ه ایشان را به شما معرق
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ان ان چند نفر افش بسیار بلند قد با اونیفورم خارجر شمه ای و حمایل طالیی ایستاده بودند . تالیر  پشت ش تالیر

 نمود
ن
وع به معرق  . شر

یکات پادشاه سوئد به مناسبت ازدواج  اههکنت بر  - Brahe عضو سفارت سوئد ، شهنگ ورد Wrde که حامل تیر

اتور هستند و جدیدا وارد فرانسه شده اند . و» ستوان بارون کارل اتومورنر « که امروز صبح از استکهلم وارد شده   امی 

ی آورده اند . راستر شاهزاده عزیز ایشان پش همان مورنر است که روزی در لوبک زنداین شما ن  و خیر تاثر انگیر

 بود آیا هنوز او را به خاطر دارید ؟

 : تیست درحایل که با سکوت و آرامش افشان سوئدی را یم نگریست جواب دادژان با

ان حزب اتحاد سوئد هستید این طور نیست ؟ -  هنوز با او مکاتبه دارم . شهنگ ورد شما یگ از رهیر

ان رو به من کرد و گفت  : آن افش بلند قد عظییم کرد . تالیر

 العات همش شما درباره اوضاع شمال چقدر وسیع است . حزب اتحادشاهزاده خانم عزیز مالحظه یم فرمایید اط -

 . سوئد برای اتحاد سوئد و نروژ فعالیت زیادی یم کند

 لبخند مودبانه ای روی لب ژان باتیست نقش بست . هنوز بازوی مرا در دست داشت و با دقت مورنر را یم نگریست

 یشاین و شقیقه ها به عقب شانه زده بود متوجه نگاه شوهرم شد وافش کوتاه قد مو خرمایی که موهایش را از روی پ .

 : با فرانسه سلیس ویل تلفظ خشن گفت

گ « در  ت ولیعهد کریستیان آگوست آگوستنیر  شاهزاده به علت ماموریت تاثر آوری به اینجا آمده ام -» . واالحرصن

 . حادثه ای کشته شده است

 چنان به بازویم فرو رفت که یم خواستم از شدت درد فریاد بکشم وفقط برای یک لحظه ناخن های ژان باتیست 

 : سپس با آرامش به صحبت ادامه داد



 . چه وحشتناک ! آقایان تسلیت صمیمانه ام را به شما تقدیم یم کنم -

ان در نهایت ادب و توجه مخصوص پرسید  : تالیر

 آیا پادشاه جدید سوئد واریی دارد ؟ -

ه شده بود . گویی یم تصادفا در این موقع من  به مورنر نگاه یم کردم . عجب ! با نگاه مخصویص به ژان باتیست خیر

 خواست با این نگاه افکار خود را با شوهرم مبادله کند ! این افشان احتماال از شوهرم چه یم خواهند ؟ او قطعا قادر

 زحمت و ناراحتر داریم و به زنده کردن ولیعهد آنها نیست . این حادثه ارتبایط با شوهرم ندارد 
ن
 ! به اندازه کاق

ه ن به شوهرم خیر اتور هستیم . به آن شهنگ قد بلند که حمایل زرد و آیر داشت نگاه کردم او نیر  مورد غضب امی 

 . شده بود

 : باالخره آن افش کوتاه قد گفت

ن پادشاه تشکیل جلسه - ن جانشیر  . خواهد داد روز بیست و یکم ماه اوت پارلمان سوئد برای تعییر

 . مجددا سکوت طاقت فرسایی برقرار گردید

 : گفتم

 . ژان باتیست متاسفم که باید این آقایان سوئدی را ترک کنیم و برویم -

ام خم شدند . ژان باتیست گفت  : افشان با احیر
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 نه قلبا در این عزاداری بامجددا از شما خواهش یم کنم تسلیت مرا به پادشاه سوئد تقدیم کنید و بگویید که چگو  -

یک هستم  . او و ملت او شر

 : مورنر بالفاصله گفت

ن پیام را دارید ؟ -  فقط همیر

 ژان باتیست که قبال به راه افتاده بود ایستاد . اول به مورنر و سپس به دیگران نگاه کرد و باالخره ، کنت براهه را که

 : بیش از نوزده سال نداشت به دقت نگریست و گفت

ن دلیل از شما درخواست -  کنت براهه ، معتقدم که شما به یگ از برجسته ترین خانواده های سوئد متعلقید و به همیر

ن مارشال فرانسه  یم کنم که به دوستان و افشان خود یاد آوری کنید که من همیشه شاهزاده پونت کوروو و همچنیر

 سوئد یک ژنرال سابق
ن
اق ن دوایر اشر ن خواهم بود . خدمات و مشاغل خود را از درجه نبوده ام. من در بیر  ژاکوبیر

وع کرده ام و در دنیایی از حوادث پیش رفته ام . از شما خواهش یم کنم این موضوع را به خاطر داشته
 گروهباین شر



 ..... باشید تا

 : نفس عمیفر کشید و مجددا ناخن های او در بازویم فرو رفت و به صحبت خود ادامه داد

 . بعدا مرا شزنش و مالمت نکنید تا شما  -

ان را با وضع بسیار برجسته ای مالقات کردیم . برحسب تصادف کالسکه او در کنار کالسکه ما  آن شب مجددا تالیر

ان را دیدم که آهسته به  در جلو قرص تویلری متوقف بود در همان لحظه که یم خواستیم سوار کالسکه شویم تالیر

 : تطرف ژان باتیست آمد و گف

 شاهزاده عزیز نطق و بیان برای انسان هدیه ای است تا به وسیله آن بتواند افکار خود را مخفن کند و شپویسر به -

 روی آن بگذارد . ویل شما دوست عزیزم از هدیه ای که به شما داده شده استفاده نیم کنید . هیچکس حقیقتا نیم

 . ر سوئد دارید مخفن یم نماییدتواند قبول کند که شما افکاری را که در مورد کشو 

 در این صورت باید به کشیش سابق یاد آوری نمایم که در کتاب مقدس نوشته شده است -» همیشه حقیقت را 

 بگویید و از دروغ که زبان شیطان است دوری کنید . «

ان لب خود را گزید و آهسته گفت  : تالیر

 .  تعجب یم کنمشاهزاده نیم دانستم که شما نابغه هستید ، راستر  -

 : ژان باتیست به صدای بلند خندید و جواب داد

د با رفقای خود نشسته است بیش از حد معمول ستایش نکنید -  . نبوغ گروهباین را که در کنار آتش میدان نیر

 : سپس ناگهان با قیافه جدی سوال کرد

 لطنتر سوئد برای جانشیتن پادشاه پیشنهادآیا افشان سوئدی به شما گفته اند که کدام یک از اعضای خانواده س -

 گردیده ؟

 . شوهر خواهر ولیعهد مرحوم ، پادشاه دانمارک یگ از کاندیداها است -

 ژان باتیست شش را حرکت داد

 دیگر که ؟ -
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گ« برادر جوان پادشاه سابق سوئد که کشته شد به عالوه پادشاه سابق که اکنون به سوییس   - » دوک اوگوستنیر

 یم کند . پشی دارد ویل چون پدر او دیوانه شناخته شده کیس انتظار زیادی از این فرزند
 

 تبعید شده و آنجا زندگ

 . ندارد



 پارلمان سوئد تشکیل جلسه خواهد داد ، ملت یم تواند برای شنوشت خود تصمیم اتخاذ کند . شب بخیر دوست -

 . عزیز

 . شب بخیر جناب آقای وزیر -

 . برگشتیم . ژان باتیست با عجله به اتاق رختکن رفت و یقه بلند زردوزی شده خود را باز کرد به خانه

 ژان باتیست سال ها است به شما یم گویم که یقه خود را گشاد تر کنید این لباس مارشایل برای شما خییل کوچک -

 . است

 : آهسته زمزمه کرد

ک یر گناه کوچک من ، نیم د -
 . اند و متوجه نیست چه یم گوید بله خییل کوچک استخییل کوچک ، دخیر

 . بدون آن که اعتنایی به من بکند به طرف اتاق خواب خود رفت

ف وقوع است و من قادر ی که در شر ن ن هستم زیرا نیم توانم بخوابم . بسیار نگرانم در مورد چیر  اکنون مشغول نوشیر

از از آن نیستم . نگرانم .ژان بات ی و احیر  . یست صدای مرا یم شنوی؟ نگرانم ، مشوشمبه جلوگیر

 

 پایان جلد اول
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