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اافسر به مسافر كکه با نوعيی تحسيین به ددستگاهه خيیرهه شدهه بودد، گفت: «ووسيیله 
غريیبيیست.» خودد اافسر االبته كکاملا با ددستگاهه وو نحوهه كکارر آآنن آآشنا بودد. به نظر 
ميیررسيید كکه مسافر به ددعوتت فرماندهه فقط اازز سر ااددبب پاسخ ددااددهه بودد. اازز ااوو 
خوااسته شدهه بودد كکه ددرر مرااسم ااجراايییي حكکم ااعداامم يیكک سربازز محكکومم به 
سرپيیچيی اازز ددستورر وو توهيین به مافوقش حضورر يیابد. ددلچسپيی به تماشايییي 
مرااسم ااجراايییي ااعداامم نسبت به گذشته، اافت كکرددهه بودد؛ حتيی ددرر خودد مستعمرهه. 
حدااقل اايینجا، ددرر اايین ددررهه كکوچكک عميیق وو ماسهاايییي، كکه اازز هر طرفف توسط 
ددشتهايییي لميیزررعع ااحاطه شدهه بودد، علاووهه بر اافسر وو مسافر، مردد محكکومم، كکه 
نگاهيی تهيی، ددهانيی گشادد وو مو وو صوررتيی ژژووليیدهه ددااشت، يیكک سربازز نيیز آآننجا 
بودد. پاها، مچها وو گرددنن محكکومم با ززنجيیر بسته شدهه بودد وو اايین ززنجيیرها اازز طريیق 
حلقههايیشانن به يیكکديیگر ووصل بودد. ززنجيیر كکلفت وو سنگيینيی كکه سربازز سر آآنن رراا 
نگه ددااشته بودد نيیز، به ززنجيیرهايییي ااووليی متصل بودد. مردد محكکومم قيیافه تسليیم 



آآميیز سگماننديییي به خودد گرفته بودد، طورريییي كکه به نظر ميیررسد كکه حتيی ااگر 
كکسيی ميیتواانست ااوو رراا آآززاادد كکند كکه ددرر ددشتهايییي ااطراافف براايییي خوددشش پرسه 

بزند، فقط يیكک سوتت ددرر هنگامم آآغازز حكکم ااعداامم كکافيی بودد كکه برگردددد. 

مسافر علاقه چنداانيی به ددستگاهه نشانن نميیدداادد. ددرر مدتيی كکه اافسر سرگرمم آآماددهه 
كکرددنن مرااحل نهايیيی ددستگاهه بودد، مسافر مداامم پشت سر مردد محكکومم، كکه تقريیبا 
به صوررتت محسوسيی بيیتفاووتت بودد، اايین سو وو آآنن سو قدمم ميیزدد. اافسر، گاهيی 
ززيیر ددستگاهه ميیخزيید كکه ددرر عمق ززميین قراارر ددااشت وو گاهيی اازز نرددبانيی كکه كکنارر 
آآنن بودد، بالا ميیررفت تا قسمتهايییي بالايیيی ددستگاهه رراا ووااررسيی كکند.  اايین كکاررها رراا 
ميیشد به يیكک مكکانيیكک ووااگذاارر كکردد ااما اافسر با ااشتيیاقيی فرااوواانن خوددشش همه آآنها 
رراا اانجامم ميیدداادد. شايید به اايین ددليیل كکه ااوو ددلچسپيی بخصوصيی به اايین ددستگاهه 
ددااشت وو شايید هم ددليیل دديیگريییي ددااشت كکه به كکس دديیگريییي براايییي اانجامم آآنن كکاررها 
ااعتمادد نكکند. سراانجامم اافسر اازز نرددبانن پايیيین آآمد وو فريیادد ززدد:«حالا آآماددهه ااست.» 
به گونهاايییي غيیرعادديییي خسته بودد؛ با ددهانن بازز نفس ميیكکشيید وو ددوو ددستمالل 

ظريیف ززنانه رراا ززيیر يیقه يیونيیفوررمش ددوورر گرددنش جايییي ددااددهه بودد. 

مسافر برخلافف اانتظارر اافسر، به جايییي اايینكکه ددرر مورردد ددستگاهه بپرسد، به ااوو گفت: 
«اايین يیونيیفوررممها براايییي مناطق ااستواايیيی بيیش اازز حد سنگيین ااست.» 

اافسر پاسخ دداادد: «ددررست ميیفرمايیيید» وو بعد ددرر حاليیكکه ررووغن وو گريیس رروويییي 
ددستهايییي كکثيیفش رراا ددرر سطل آآبيی كکه اازز قبل آآماددهه بودد، ميیشست، اادداامه دداادد: 
«ااما اايین يیونيیفوررممها بويییي ووطن ميیددهد وو ما نميیخوااهيیم سرززميینمانن رراا اازز 
ددست بدهيیم.» بعد فورراا ااضافه كکردد: «حالا نگاهيی به ددستگاهه بيیندااززيید.» 
ددستهايیش رراا با حوله خشكک كکردد وو با ااشاررهه به بخشيی اازز ددستگاهه گفت: «تا حالا 



برخيی كکاررها رراا بايید با ددست اانجامم ميیددااددمم ااما اازز اايین به بعد ددستگاهه بايید خوددشش 
به صوررتت مستقل كکارر كکند.» 

مسافر سرشش رراا تكکانن دداادد. اافسر كکه گويیا ميیخوااست اازز خودد ددرر براابر هرگونه 
ااتفاقق غيیرمنتظرههاايییي ررفع مسئوليیت كکند، اافزوودد: «االبته، خراابيی هموااررهه ممكکن 
ااست ررخخ ددهد. ااميیدووااررمم اامرووزز مشكکليی پيیش نيیايید ووليی ددرر هر صوررتت بايید 
آآماددگيی ددااشته باشيیم. اايین ددستگاهه قراارر ااست براايییي ددووااززددهه ساعت بدوونن ووقفه 
كکارر كکند. ااگر هرگونه خراابيی پيیش آآيید، ااحتمالا بسيیارر جزيیيی خوااهد بودد وو ما 
همانن موقع به آآنن ررسيیدگيی خوااهيیم كکردد. نميیخوااهيید بنشيینيید؟» اافسر يیكک 
صندليی حصيیريییي رراا اازز اانبوهه صندليیهايییي مشابه بيیروونن كکشيید، آآنن رراا كکنارر گودداالل 
نزدديیكک ماشيین گذااشت وو به مسافر تعاررفف كکردد كکه بنشيیند. مسافر نتواانست رردد 
كکند وو رروويییي صندليی نشست وو نگاهيی به ددااخل گودداالل ااندااخت كکه چنداانن عميیق 
نبودد. ددرر يیكک طرفف گودداالل خاكککك برددااشته شدهه به صوررتت دديیواارريییي ددررآآمدهه بودد.  

ددرر طرفف دديیگر آآنن ددستگاهه قراارر ددااشت. 

اافسر گفت: «نميیدداانم فرماندهه قبلا به شما ددرر مورردد ددستگاهه توضيیح ددااددهه يیا نه.» 

مسافر ددستش رراا به صوررتت نامفهوميی حركکت دداادد. هميین براايییي اافسر كکافيی بودد، 
چراا كکه ااكکنونن ااوو ميیتواانست خوددشش كکارركکردد ددستگاهه رراا تشريیح كکند. اازز اايین رروو، 
ددررحاليیكکه رروويییي يیكک ميیله رروويییي ددستگاهه خم شدهه بودد، اادداامه دداادد: «اايین ددستگاهه 
ااخترااعع فرماندهه قبليیست. من ددرر ااووليین آآززمايیشهايییي ددستگاهه حضورر ددااشتم وو 
ددرر تمامم مرااحل كکارر تا تكکميیل آآنن شركکت كکرددمم. با اايینحالل، ااعتبارر اايین ااخترااعع 
فقط متعلق به فرماندهه قبليیست. آآيیا ددرر مورردد فرماندهه قبليی ما شنيیدهه بودديید؟ نه؟ 
بسيیارر خوبب، ببيینيید، ااغرااقيی نخوااهد بودد ااگر بگويیم كکه ساززماندهيی تمامم 
مستعمرهه مجاززااتت كکارر ااووست.  ما، ددووستانن ااوو، ددرر ززمانن مرگش ميیدداانستيیم كکه 



ااددااررهه اايین مستعمرهه آآنقدرر خوددكکفا بودد كکه حتيی ااگر جانشيینش هزاارر برنامه جديید 
ددرر ذذهن ددااشت، نميیتواانست كکوچكکتريین تغيیيیر ددرر پلانن قديیميی اايیجادد كکند، 
حدااقل براايییي چنديین سالل. وو اايین پيیشبيینيی ما ددررست اازز آآبب ددررآآمد. فرماندهه 
جديید بايید به اايین موضوعع ااذذعانن كکند.  جايییي تاسف ااست كکه شما فرماندهه قبليی رراا 
نميیشناختيید.» اافسر مكکثيی كکردد وو بعد اادداامه دداادد: «با اايینحالل، من به شما 
توضيیح ميیددهم وو ددستگاهه ااوو نيیز اايینجا ددرر مقابل ما قراارر دداارردد. طورريییي كکه ميیبيینيید 
اايین ددستگاهه اازز سه قسمت تشكکيیل شدهه ااست. با گذشت ززمانن ناممهايییي 
مشخصيی براايییي هركکداامم اازز اايین قسمتها تعيیيین شدهه ااست. بخش ززيیريین تخت 
ناميیدهه شدهه، بخش بالايیيی حكکاكککك وو اايینجا، بخش ميیانيی رراا كکه قطعاتت متحركککك 

دداارردد، كکلوخخشكکن ميیگويیيیم.» 

مسافر ناگهانن پرسيید: «كکلوخخشكکن؟» معلومم بودد كکه با توجه كکامل به سخنانن 
اافسر گوشش نميیدداادد. خوررشيید با حرااررتت بيیشتريییي ميیتابيید. اانگارر ددرر اايین ددررهه 
بيیسايیه به دداامم اافتاددهه بودد. به هميین ددليیل به سختيی ميیشد ذذهن رراا متمركکز 
نگهددااشت. به هميین ددليیل اافسر ددرر آآنن يیونيیفوررمم تنگش به نظر مسافر تحسيین 
آآميیز ميیآآمد؛ با آآنن سرددووشيیهايییي نظاميی تزئيین شدهه به قيیطانن، اانگارر براايییي ررژژهه 
ررفتن آآماددگيی گرفته بودد. اافسر با ذذووقق فرااوواانن ددرر حالل توضيیح ددااددنن بودد وو ددرر 

همانن حالل، پيیچهايیيی رروويییي ددستگاهه رراا اايینجا وو آآنجا با پيیچكکش تنظيیم ميیكکردد. 

حالت سربازز ااما بيیشتر به مسافر شبيیه بودد. ااوو اامتداادد ززنجيیريییي رراا كکه ددوورر هر ددوو مچ 
محكکومم پيیچاندهه شدهه بودد، ددرر يیكک ددست ددااشت وو ددرر حالل تكکيیه به تفنگش ، 
سرشش رراا بالا ااندااخته وو به قصه چيیزيییي نبودد. اايین اامر مسافر رراا متعجب نساخت. 
چراا كکه اافسر به ززبانن فراانسويییي صحبت ميیكکردد وو به ووضوحح معلومم بودد كکه نه 
سربازز وو نه مردد محكکومم اايین ززبانن رراا ميیفهميیدند. نكکته شگفت اانگيیز اايین بودد كکه 
با ووجودد آآنن هم، مردد محكکومم ظاهراا تمامم تلاشش رراا ميیكکردد كکه توضيیحاتت اافسر 



رراا ددنبالل كکند. ااوو با يیكکنوااختيی خوااببآآوورريییي به نقاطيی اازز ددستگاهه كکه اافسر ااشاررهه 
ميیكکردد، خيیرهه ميیشد وو ززمانيی كکه سواالل مسافر ررشته سخن اافسر رراا پاررهه كکردد، 

محكکومم نيیز مثل اافسر، نگاهه خودد رراا به مسافر ددووخت. 

«بله، كکلوخخ شكکن. براايییي اايین قسمت نامم مناسبيی ست. سوززننها به شكکل 
تيیغههايییي كکلوخخشكکن رردديیف شدههااند وو تمامم اايین قطعه ددررست مانند يیكک 
كکلوخخشكکن كکارر ميیكکند، ااگرچه برخلافف آآنن، ددرر يیكک جا ثابت ااست، ااما ددرر ووااقع، 
كکاررشش هنرمنداانهتر ااست.  تا چند لحظه بعد بيیشتر متوجه خوااهيید شد كکه چه 
ميیگويیم.  مردد محكکومم اايینجا رروويییي تخت ددرراازز خوااهد كکشيید.  اابتداا، من كکارركکردد 
ددستگاهه رراا تشريیح ميیكکنم وو سپس كکارر عمليی آآنن رراا خوااهيیم دديید.  به اايین صوررتت 
قاددرر خوااهيید بودد كکارركکردد ددستگاهه رراا بهتر تعقيیب كکنيید. سرووصداايییي ززيیادديییي ميی 
كکند. ووقتيی ددستگاهه ددرر حالل كکارر ااست، نميیشودد حتيی صداايییي خودد رراا شنيید.  
متاسفانه پرززههجاتت اايین ددستگاهه به ددشواارريییي ددرر اايین منطقه يیافت ميیشودد.  بسيیارر 
خب، اايین تخت ااست. طورريییي كکه عرضض كکرددمم،  تمامم سطح آآنن با يیكک لايیه اازز پنبه 
پوشاندهه ميیشودد وو ددليیل آآنن اازز آآنن رراا تا چند لحظه دديیگر ددرركککك خوااهيید كکردد.  مردد 
محكکومم ددَمَر رروويییي تخت پوشاندهه اازز لايیه پنبه قراارر ددااددهه ميیشودد وو االبته به صوررتت 
برهنه. اايینجا تسمههايیيی براايییي بستن ددستهايیش ميیبيینيید وو اايینجا تسمههايییي 
مشابه براايییي بستن پاهايیش. ددرر قسمت فوقانيی تخت، جايیيی كکه سر محكکومم 

قراارر ددااددهه ميیشودد – به ررووشيی كکه عرضض كکرددمم، يیعنيی به صوررتت – يیكک ااستواانه 
برجسته نمديییي رراا ميیبيینيید كکه ميیتواانن ااررتفاعع وو حجم آآنن تغيیيیر دداادد، به نحويییي 
كکه ددررست به ااندااززهه عمق وو حجم ددهانن محكکومم شودد.  هدفف اايین ااستواانه اايین 
ااست كکه مانع اازز جيیغ ززددنن محكکومم وو گازز گرفتن ززبانن وو قطع شدنش آآنن ززيیر 
ددنداانن شودد.  االبته كکه محكکومم مجبورر ااست ااجاززهه ددهد كکه ااستواانه ددااخل ددهانش 

بروودد، وو گرنه تسمههايییي ددوورر گلويیش، گرددنش رراا خوااهد شكکست. 



مردد مسافر كکميی رروويییي تخت خم شد وو پرسيید: «اايین لايیه پنبه ااست؟» 

«بله، ميیتواانيید به آآنن ددست بزنيید.» اافسر با لبخنديییي ددست مسافر رراا گرفت وو 
كکف آآنن رراا به نرميی رروويییي لايیه پنبه كکشيید وو ددرر همانن حالل اادداامه دداادد: «پنبه 
مخصوصيیست. به هميین ددليیل ااست كکه به ساددگيی قابل تشخيیص به عنواانن 

پنبه نيیست. وو بعداا توضيیح ميیدهم كکه چراا.» 

مسافر كکميی به ددستگاهه كکنجكکاوو شدهه بودد. ددررحاليیكکه با ددستش سايیبانيی ددرر 
براابر آآفتابب براايییي چشمانش ددررست كکرددهه بودد، به ددستگاهه ددرر گوددااليی با ددقت 
بيیشتريییي نگاهه كکردد.  ماشيین بزررگيی بودد.  تخت وو قطعه حكکاكککك يیكک ااندااززهه، وو 
شبيیه ددوو مكکعب مستطيیل قطورر به ررنگ تيیرهه بوددند. قطعه حكکاكککك با فاصله 
حدوودد ددوو متر بالايییي تخت قراارر ددااشت وو ززمانيی كکه هر ددوو قطعه بر رروويییي هم قراارر 
ميیگرفتند، چهارر ميیله وو ااستواانه برنجيی ددرر چهارر گوشه هر كکداامم اازز قطعاتت 
ددااخل هم ميیررفتند وو ددستگاهه قفل ميیشد. كکلوخخشكکن ددرر بيین ددوو مكکعب 

مستطيیل با باززووهايیيی فلزيییي معلق بودد. 

اافسر كکه اابتداا متوجه عدمم علاقه مسافر به ددستگاهه نشدهه بودد، حالا كکه ميیدديید با 
چه ددقتيی آآنن رراا براانداازز ميیكکند، پيی به بيیتفاووتيی ااووليیه ااوو بردد. به هميین ددليیل 
توضيیحاتش رراا قطع كکردد تا به مسافر ااجاززهه ددهد كکه بدوونن مزااحمتيی به تماشايییي 
ددستگاهه بپرددااززدد. مردد محكکومم نيیز به تقليید اازز مسافر پرددااخت ااما چونن 
نميیتواانست با ددست مانع اازز تابش مستقيیم نورر آآفتابب به چشمانش شودد، 

هنگامم تماشا، دداائم پلكک ميیززدد. 

مردد مسافر به صندليی باززگشت، رروويییي آآنن نشست وو يیكک پا رراا رروويییي پايییي دديیگر 
ااندااخت. «بسيیارر خوبب، حالا مردد محكکومم رروويییي تخت قراارر دداارردد.» 



اافسر كکلاهش رراا بالا ززدد وو با ددست صوررتت عرقق كکرددههااشش رراا پاكککك كکردد. سپس به 
اادداامه توضيیحاتش پرددااخت: «بله، حالا گوشش كکنيید. هر ددوو تخت وو قطعه حكکاكککك 
باتريییيهايییي االكکتريیكکيی خودد رراا ددااررند. تخت به باتريییيها براايییي كکارر خوددشش نيیازز دداارردد 
وو قطعه حكکاكککك براايییي كکارر كکلوخخشكکن. به محض اايینكکه محكکومم با تسمهها به 
تخت بسته شودد، تخت شرووعع به حركکت ميیكکند. ددرر ووااقع تخت با نوساننهايییي 
همزمانن بسيیارر رريیز به شكکل عمودديییي وو اافقيی، به لرززهه ددررميیآآيید. فكکر ميیكکنم 
ددستگاهههايییي مشابهيی رراا ددرر تيیماررستاننها دديیدهه باشيید.  فقط تفاووتش ددرر آآنن ااست 
كکه نوساننهايییي اايین تخت به صوررتت ددقيیقيی محاسبه شدهه وو برنامهرريیزيییي شدهه 
ااست. چراا كکه لرززهههايییي تخت بايید با ددقت تمامم با حركکت كکلوخخشكکن هماهنگ 
باشد. ااما ووظيیفه ااجراايییي حكکم مجاززااتت ددرر ووااقع بر عهدهه قطعه كکلوخخشكکن 

ااست.» 

مسافر پرسيید: «حكکم مجاززااتت چيیست؟» 

اافسر با تعجب لبش رراا گزيید وو گفت: «حتيی اايین رراا هم نميیدداانيید؟ عذرر 
ميیخوااهم ااگر توضيیحاتت من باعث سرددررگميی شما شدهه باشد. ووااقعا معذررتت 
ميیخوااهم. فرماندهه قبليی خودد اايین توضيیحاتت رراا اارراائه ميیكکردد. ااما فرماندهه جديید 
ظاهراا خودد رراا اازز اايین مسئوليیت پراافتخارر معافف كکرددهه ااست. اايین ووااقعيیت كکه با 

ووجودد چنيین باززدديیدكکنندهه عاليیمقاميی…» ددرر اايینجا مسافر با حركکتيی شبيیه پس 
ززددنن با هر ددوو ددست خودد خوااست مقامم خودد رراا كکم ااهميیت جلوهه ددهد، ااما اافسر بر 

… كکه با ووجودد چنيین  ااستفاددهه اازز عنواانن پرطمطرااقق ااصراارر كکردد وو اادداامه دداادد: « 
باززدديیدكکنندهه عاليیمقاميی، به اايیشانن حتيی يیكک بارر هم اازز ماهيیت مجاززااتت چيیزيییي 

نگفته، خوددشش موضوعع تاززهه دديیگريییي ااست كکه…» اافسر ددرر اايینجا ددشناميی كکه 

رراا رروويییي لب ددااشت، فرووخورردد وو اادداامه دداادد: «…من اازز آآنن بيیخبرمم. قصورر اازز من 



نيیست. ددرر هر صوررتت، من مسلما بهتريین فردد براايییي تشريیح نحوهه ااجراايییي 

مجاززااتت هستم، چراا كکه خوددمم…» اافسر با ددست به سيینه خودد ززدد، «…
دديیاگراامم مجاززااتت رراا كکه توسط فرماندهه قبليی كکشيیدهه شدهه، ااجراا ميیكکنم.» 

مسافر پرسيید: «فرماندهه قبليی دديیاگراامم مجاززااتت ميیكکشيیدهه؟ ددرر آآنن صوررتت، خودد 
ااوو به تنهايیيی تركکيیبيی اازز چند نفر بوددهه. بالاخرهه سربازز بودد يیا قاضيی يیا اانجيینر، يیا 

كکيیميیادداانن يیا نقشهكکش؟» 

اافسر سرشش رراا تكکانن دداادد وو با حالتيی متفكکراانه گفت: «ددرر ووااقع همه اايینهايیيی كکه 
نامم بردديید.» وو بعد به ددستانش نگاهه كکردد. به نظرشش به ااندااززهه كکافيی تميیز نبوددند 
كکه بتوااند دديیاگراامم رراا ددست بزند. به هميین ددليیل ددووباررهه سرااغغ سطل آآبب ررفت وو 
ددستانش رراا بارر دديیگر شست. سپس يیكک پوشه چرميی رراا بيیروونن كکشيید وو گفت: 
«مجاززااتت ما ددرر ظاهر شديید نيیست؛ قانونيی كکه محكکومم نقض كکرددهه رروويییي بدنش 

توسط كکلوخخشكکن خالكکوبيی ميیشودد. مثلا رروويییي بدنن اايین فردد…» اافسر به 

محكکومم ااشاررهه كکردد، «…عباررتت (به مافوقق خودد ااحتراامم بگذاارر) خالكکوبيی خوااهد 
شد.» 

مسافر نگاهه سريیعيی به محكکومم ااندااخت. ووقتيی اافسر به آآنن مردد ااشاررهه ميیكکردد، ااوو 
سرشش رراا پايیيین ااندااخته بودد وو به نظر ميیررسيید تمامم تواانن خودد رراا متمركکز كکرددهه 
كکه چيیزيییي بفهمد. ااما حركکت لبهايییي كکشالل وو كکلفتش به ووضوحح نشانن ميیدداادد 
كکه ااوو قاددرر به فهم هيیچچيیزيییي نيیست.  مسافر ميیخوااست سواالاتت دديیگريییي هم 
مطرحح كکند، ااما بعد اازز نگاهيی سريیع به مردد محكکومم، فقط پرسيید: «آآيیا ااوو اازز نوعع 

مجاززااتش آآگاهه ااست؟» 



اافسر پاسخ دداادد: «خيیر.» وو خوااست كکه بيیددررنگ به توضيیحاتش اادداامه ددهد، ااما 
مسافر بارر دديیگر حرفش رراا قطع كکردد. «اايین مردد حتيی نوعع مجاززااتت خودد رراا هم 
نميیددااند؟» اافسر بارر دديیگر گفت: «خيیر.» وو بعد براايییي لحظهاايییي مكکث كکردد، اانگارر 
با هميین مكکث ميیخوااست اازز مسافر بپرسد كکه ددليیل ووااضحتريییي براايییي طرحح 
سواالش اارراائه كکند. بعد گفت: «بيیفايیدهه خوااهد بودد ااگر به ااوو اايین معلوماتت ددااددهه 
شودد. چرااكکه نوعع مجاززااتت رراا رروويییي بدنن خوددشش تجربه خوااهد كکردد.» مسافر ووااقعا 
ميیخوااست خاموشش باقيی بماند ااما نگاهه مردد محكکومم به خوددشش رراا ااحساسس 
ميیكکردد. به نظر ميیررسيید با آآنن نگاهه ميیخوااست اازز مسافر بپرسد كکه آآيیا ااوو 
پرووسهاايییي رراا كکه اافسر تشريیح كکردد، تايیيید ميیكکند يیا خيیر. اازز اايینرروو، مسافر كکه تا 
اايین لحظه به پشتيی صندليی تكکيیه ددااددهه بودد، كکميی به جلو خم شد وو به سواالاتش 
اادداامه دداادد: « ااصلا، آآيیا اايین مردد ميیددااند كکه محكکومم شدهه؟» اافسر جواابب دداادد: «اايین 
رراا هم نميیددااند.» وو بعد با لبخنديییي به مسافر خيیرهه شد، اانگارر منتظر بودد كکه 

پرسشگر ووااقعا ددلايیل خودد رراا براايییي طرحح اايین گونه سواالاتت توضيیح ددهد. 

مسافر پيیشانيیااشش رراا اازز عرقق پاكککك كکردد: «نه؟ بنابراايین آآيیا مردد اازز اايین هم آآگاهه 
نيیست كکه ددفاعش اازز خودد ددرر براابر حكکم چه نتيیجهاايییي ددااشته؟» « به ااوو هيیچ 
فرصتيی براايییي ددفاعع ددااددهه نشدهه.»  اافسر اايین رراا گفت وو بعد به سويیيی دديیگر نگاهه 
كکردد طورريییي كکه به نظر ميیررسيید با خوددشش حرفف ززددهه وو نخوااسته كکه با توضيیح 
مسائل بديیهيی وو ووااضح مسافر رراا خجالت ززددهه كکند. مسافر ااما اايین بارر اازز صندليی 

برخاست وو سواالل كکردد: «آآما آآيیا به ااوو نبايید فرصت ددفاعع اازز خودد ددااددهه شودد؟» 

اافسر ددرركککك كکردد كکه با اايین ووضعيیت ممكکن ااست توضيیحاتت ااوو ددرر مورردد ددستگاهه تا 
مدتيی طولانيی به تاخيیر بيیفتد.  به هميین ددليیل به سمت مسافر ررفت، باززوويییي ااوو رراا 
گرفت وو با ددست دديیگرشش به محكکومم ااشاررهه كکردد. ااوو كکه فهميید توجه به ااوو 
معطوفف شدهه، شخ اايیستادد، ااما سربازز ززنجيیرشش رراا كکشيید تا مانع اازز حركکت شودد. 



اافسر گفت: «مسئله اازز اايین قراارر ااست كکه ددرر مستعمرهه مجاززااتت من به عنواانن 
قاضيی اانتصابب شدههاامم. با آآنن كکه هنوزز جواانن هستم. چراا كکه ددرر كکنارر فرماندهه 
قديیميیمانن ددرر تمامم مسائل مرتبط با ااجراايییي مجاززااتت باقيی ماندمم وو ددرر ضمن 
بيیشتر اازز هر كکس دديیگريییي با اايین ددستگاهه آآشنا هستم. قاعدهه ااساسيی كکه من براايییي 
تصميیم گيیريییي ددرر مورردد مجاززااتت محكکوميین به كکارر ميیبرمم، اايین ااست: قصورر 
هميیشه فرااسويییي تردديید قراارر دداادد.  دديیگر محاكکم اايین نميیتواانند اازز اايین قاعدهه 
پيیروويییي كکنند به ددليیل اايینكکه متشكکل اازز چند كکله هستند وو علاووهه بر آآنن، محاكکم 
بالاتريییي بر آآنها نظاررتت ميیكکنند.  ااما اايینجا اازز اايین حرفها خبريییي نيیست وو يیا حدااقل 
ززمانيی كکه فرماندهه قديیميی اايینجا بودد، اازز اايین خبرها نبودد. اازز اايین موضوعع آآگاهم 
كکه فرماندهه جديید تمايیل دداارردد كکه ددرر نحوهه كکارر قضاووتت محكکمه من ددخالت كکند 
ااما تا بحالل موفق شدههاامم كکه ااوو رراا اازز ددخالت باززددااررمم. وو ددرر آآيیندهه نيیز موفق خوااهم 
شد.  شما ميیخوااهيید قضيیه اايین مردد محكکومم رراا توضيیح ددهم. توضيیح آآنن ساددهه 

– مثل باقيی قضايیا.  اامرووزز صبح صاحب منصبيی كکه اايین مردد به عنواانن  ااست 
مزددوورر ااوو تعيیيین شدهه وو پشت ددررووااززهه ااتاقش ميیخواابد، ااوو رراا متهم كکردد كکه هنگامم 
ووظيیفه به خواابب ررفته بودد. ووظيیفه اايین مردد اايین ااست كکه ررااسس هر ساعت به پا 
اايیستد وو ددرر مقابل ددرر ااتاقق صاحب منصب سلامم نظاميی بدهد.  طورريییي كکه ميیبيیند 
ووظيیفه اايین مردد ددشواارر نيیست. ااما بسيیارر ضروورريییيست. چرااكکه اايین مردد بايید براايییي 
اانجامم مسئوليیت نگهبانيی وو خدمت كکرددنن به مافوقش هموااررهه سرحالل باشد.  
شب گذشته صاحب منصبش ميیخوااسته ووااررسيی كکند كکه آآيیا ااوو ووظيیفهااشش رراا 
اانجامم ميیددهد يیا نه. ررااسس ساعت ددرر رراا بازز ميیكکند وو مردد رراا ميیبيیند كکه رروويییي ززميین 
به خواابب ررفته.  صاحب منصب شلاقق رراا ميیآآوورردد وو با آآنن ضرباتيی به صوررتت 
مزددووررشش ميیززند. اايین مردد به جايییي اايینكکه اازز جا برخيیزدد وو اازز صاحب منصبش 
پوززشش بخوااهد، پايییي اارربابب خودد رراا گرفته، آآنن رراا تكکانن ددااددهه وو تهديید كکرددهه كکه 
«شلاقق رراا ددوورر بيینداازز وو گرنه تو رراا ميیخوررمم.» اايینها فكکتهايییي قضيیه هستند.  



صاحب منصب فوقق يیكک ساعت پيیش نزدد من آآمد. اازز توضيیحاتش يیكک صوررتت 
جلسه تهيیه كکرددمم وو بعد حكکم مجاززااتت اايین مردد رراا صاددرر كکرددمم. به ددنبالل تكکميیل 
اايین مرحله، محكکومم رراا به ززنجيیر كکشيیدمم. تمامم اايین مرااحل به ساددگيی اانجامم شد وو 
به پايیانن ررسيید. ااگر اابتداا اايین مردد رراا ااحضارر كکرددهه وو باززجويیيی ميیكکرددمم، نتيیجه آآنن 
مسلما سرددررگميی ميیبودد.  چونن ااوو ددررووغغ ميیگفت وو ااگر هم كکذبب گفتههايیش رراا 
ثابت ميیكکرددمم، ااوو به ددررووغغهايییي دديیگريییي متوسل ميیشد وو هميین طورر االيی آآخر. 
ااما حالا ااوو رراا ددستگيیر كکرددههاامم وو آآززااددشش نخوااهم كکردد. ااكکنونن همه چيیز ووااضح شد؟ 
ببيینيید ووقت ددرر حالل اازز ددست ررفتن ااست. بايید ااجراايییي مجاززااتت رراا آآغازز كکنيیم وو من 

حتيی توضيیحاتم ددرر مورردد ددستگاهه رراا به پايیانن نرساندههاامم.» 

اافسر اازز مسافر خوااست تا رروويییي صندليی بنشيیند وو خوددشش به سمت ددستگاهه ررفته 
وو اادداامه دداادد: «طورريییي كکه ميیبيینيید شكکل كکلوخخشكکن شبيیه اانداامم اانسانن ااست. اايین 
بخش آآنن شبيیه بالاتنه وو اايین بخش شبيیه پايیيینتنه ااست. اايین بخش كکوچكک هم 
براايییي سر طرااحيی شدهه. ووااضح شد؟» به سمت مسافر به شكکل ددووستانهاايییي خم 
شد وو آآماددگيی بودد كکه مهمتريین بخش توضيیحش رراا اارراائه كکند. مسافر با پيیشانيی 
ترشش به كکلوخخشكکن نگاهه كکردد. معلوماتيی كکه اافسر ددرر مورردد ررووند قضايیيی به ااوو 
ددااددهه بودد، ررضايیتش رراا جلب نكکرددهه بودد. با اايینحالل به خودد گفته بودد اايین نحوهه 
ررووند قضايیيی مختص يیكک مستعمرهه مجاززااتت ااست وو اايینكکه ددرر چنيین جايیيی 
مقرررااتت وويیژههاايییي هم بايید لاززمم باشد وو نيیز اايینكکه بايید به همه جزيیيیاتت تداابيیر 
نظاميی ااوولويیت ددااددهه شودد. اازز اايین موضوعع گذشته، به فرماندهه جديید كکميی ااميیدوواارر 
بودد وو مشخص بودد كکه فرماندهه جديید، ااگرچه به كکنديییي، ااما قصد ددااشت كکه يیكک 
ررووند جديید قضايیيی پيیاددهه كکند كکه فهم محدوودد اايین اافسر ااحتمالا قاددرر به ددرركککك آآنن 

نبودد. 



ددرر پيی اايین اافكکارر، مسافر پرسيید: «آآيیا فرماندهه ددرر جريیانن ااجراايییي مجاززااتت حضورر 
خوااهد ددااشت؟» 

اافسر كکه ظاهراا اازز اايین سواالل ناگهانيی كکميی شرمندهه به نظر ميیررسيید، ددستش رراا 
تكکانن دداادد وو گفت: «معلومم نيیست. به هميین ددليیل ااست كکه ما بايید عجله كکنيیم. 
ااگرچه مايیل نيیستم، ااما بايید توضيیحاتم رراا ددرر مورردد ددستگاهه رراا خلاصهتر ساززمم. 

فردداا، ووقتيی كکه ددستگاهه تميیز شد – ددرر ووااقع تنها نقص ددستگاهه اايین ااست كکه بعد 

– ميیتواانم توضيیحاتت مفصلتر  اازز هر بارر ااستفاددهه به شدتت كکثيیف ميیشودد 
بدهم. بنابراايین، ددررحالل حاضر فقط نكکاتت مهم رراا ميیگويیم.  ووقتيی كکه يیكک 
محكکومم رروويییي تخت خوااباندهه ميیشودد وو تخت شرووعع به لرززهه ميیكکند، 
سوززننهايییي تعبيیه شدهه ددرر كکلوخخشكکن ددرر بدنن محكکومم فروو ميیرروودد. كکلوخخشكکن 
به طورر ااتوماتيیكک طورريییي رروويییي بدنن محكکومم قراارر ميیگيیردد، كکه فقط نوكککك 
سوززننها با پوست تماسس پيیداا ميیكکند. ووقتيی كکه ددستگاهه ددرر اايین ووضعيیت قراارر 
گرفت، اايین تسمه فلزيییي رراا كکه ميیبيینيید به شكکل يیكک ميیله مقاوومم ددررميیآآيید وو 
ددستگاهه به كکارر ميیاافتد.  كکسيی كکه با ددستگاهه آآشنا نباشد، تفاووتت چنداانيی بيین نوعع 
تنبيیهها اازز بيیروونن نخوااهد دديید.  كکلوخخشكکن براايییي ااجراايییي تمامم مجاززااتتها به يیكک 
صوررتت حركکت ميیكکند. به اايین معنا كکه ددرر حالل لرززهه، نوكککك سوززننهايییي خودد رراا ددرر 
بدنن محكکومم، كکه آآنن هم ددرر ااثر حركکاتت رريیز تخت ميیلرززدد، فروو ميیكکند. ااكکنونن، 
براايییي اايینكکه كکسيی قاددرر باشد ببيیند كکه مجاززااتت چگونه ااجراا ميیشودد، كکلوخخشكکن 
اازز شيیشه ساخته شدهه ااست. االبته اايین مسئله باعث بعضيی مشكکلاتت تكکنيیكکيی ددرر 
نصب سوززننها ددرر كکلوخخشكکن شد، ااما بعد اازز چند بارر تلاشش، موفق شديیم كکه اايین 
معضلاتت رراا برطرفف ساززيیم.  حالا هنگاميی كکه سوززننها رروويییي بدنن محكکومم نقش 
حرووفف وو كکلماتت رراا حكک ميیكکنند، همه ميیتواانند ررووند كکارر رراا اازز وورراايییي قطعه 



شيیشهاايییي مشاهدهه كکنند. نميیخوااهيید پيیشتر بيیايیيید وو سوززننها رراا به چشم خودد 
ببيینيید؟» 

مسافر برخاست، آآهسته پيیش ررفت وو رروويییي كکلوخخشكکن خم شد. اافسر اادداامه دداادد: 
«ببيینيید، ددوو نوعع سوززنن ددرر چنديین رردديیف قراارر دداارردد. هر كکداامم اازز سوززننهايییي بلند 
سوززنن كکوتاهيی ددرر كکنارر خودد دداارردد. كکارر سوززنن بلند حكک كکرددنن حرووفف ااست وو كکارر 
سوززنن كکوتاهه پاشيیدنن آآبب براايییي شستن خونن تا نوشتههايییي رروويییي بدنن محكکومم 
تميیز بمانند. آآبب خوننآآلودد كکه اازز بدنن محكکومم ميیچكکد به ددااخل اايین جويیچههايییي 
بارريیكک هداايیت ميیشودد وو بعد به اايین جويییيهايییي بزررگگ ميیرريیزدد وو اازز طريیق اايین 
لوله به ددااخل گودداالل ميیرريیزدد. اافسر با اانگشت به مسيیر ددقيیقيی كکه آآبب خوننآآلودد 
ميیپيیمودد، ااشاررهه كکردد. همانطورر كکه با هر ددوو ددست با حوصله فرااوواانن ددهانه لوله رراا 
نشانن ميیدداادد، مسافر سرشش رراا بالا كکردد، پشت شلوااررشش رراا كکميی خارريید وو 
ميیخوااست سرجايیش برگردددد كکه با تعجب مشاهدهه كکردد كکه مردد محكکومم نيیز 
ددعوتت اافسر براايییي ملاحظه چگونگيی كکارر كکلوخخشكکن رراا قبولل كکرددهه ااست. 
محكکومم حتيی سربازز خوااببآآلودد رراا كکه ززنجيیرشش به ددست ااوو بودد، با خودد به نزدديیكک 
ددستگاهه كکشاندهه بودد وو ااوو هم رروويییي قطعه شيیشهاايییي ااندكکيی خم شدهه بودد.  ميیشد اازز 
حالت سرددررگم صوررتت محكکومم فهميید كکه متوجه توضيیحاتت نبوددهه وو كکنجكکاوو 
ااست بدااند كکه مسافر وو اافسر ددررباررهه چه صحبت ميیكکرددند. ااوو اايین سو وو آآنن سويییي 
ددستگاهه رراا نگاهه كکردد وو به قطعه شيیشه خيیرهه شد.  مسافر ميیخوااست ااوو رراا عقب 
بزند، چونن ااحتمالا حتيی اايین كکارر محكکومم هم مجاززااتت دديیگريییي ددرر پيی ددااشت.  ااما 
اافسر باززوويییي مسافر رراا محكکم چسپيید وو با ددست دديیگرشش تكکهاايییي كکلوخخ اازز دديیواارر 
جداا وو آآنن رراا به طرفف سربازز پرتت كکردد.  سربازز يیكکه خورردد وو متوجه شد كکه محكکومم 
چه جرااتيی به خودد ددااددهه ااست.  تفنگش رراا ررها كکردد، پاشنههايیش رراا به هم كکوبيید وو 
چنانن با شدتت ززنجيیر مردد محكکومم رراا كکشيید كکه ااوو به ززميین خورردد. سربازز با تحقيیر 



نگاهيی به مردد كکه بدنش رروويییي ززميین ددرر حالت جمع شدهه قراارر گرفته بودد، ااندااخت 
وو سپس با تكکانن ددااددنن ززنجيیر آآنن رراا به صداا ددررآآوورردد. اافسر فريیادد ززدد: «برخيیز.» 
سپس متوجه شد كکه مردد محكکومم حوااسس مسافر رراا نيیز با ررفتاررشش پرتت كکرددهه 
ااست. مسافر اازز ددستگاهه فاصله گرفته بودد وو توجه چنداانيی به آآنن نميیكکردد. 
ميیخوااست ببيیند بر سر محكکومم چه خوااهد آآمد.  اافسر ددووباررهه وو اايین بارر بر سر 
سربازز فريیادد ززدد: «ددررست مرااقبش باشش.» وو بعد خوددشش ددستگاهه رراا ددوورر ززدد وو 
شخصا ززيیر باززوويییي مردد محكکومم رراا چسپيید وو به كکمكک سربازز ااوو رراا به پا اايیستاددند. با 

اايینحالل، ززاانوهايییي مردد محكکومم هنوزز ميیلرززيید. 

ووقتيی اافسر برگشت، مسافر گفت: «حالا همه چيیز رراا ددررباررهه ددستگاهه ميیدداانم.» 

اافسر فورراا گفت: «به جز مهمتريین قسمت،» وو باززوويییي مسافر رراا ددووباررهه گرفت وو 
به بالايییي ددستگاهه ااشاررهه كکردد. «آآنجا ددرر ددااخل قطعه حكکاكککك، مكکانيیزميیست كکه 
حركکت كکلوخخشكکن رراا بر عهدهه دداارردد وو آآنن مكکانيیزمم برااساسس دديیاگرااميی تنظيیم 
ميیشودد كکه بر رروويییي آآنن مجاززااتت نوشته شدهه ااست.  من هنوزز هم دديیاگرااممهايییي 
فرماندهه قبليی رراا ااستفاددهه ميیكکنم. اايینجا رراا ببيینيید.» اافسر صفحاتيی رراا اازز پوشه 
چرميی بيیروونن كکشيید وو اادداامه دداادد: «متاسفانه نميیتواانم اايینها رراا به ددست شما 
بدهم. اايین دديیاگرااممها مهمتريین چيیزهايیيیست كکه من ددرر ااختيیارر ددااررمم. لطفا 
بنشيینيید وو من اازز كکميی فاصله همه رراا به شما نشانن ميیددهم وو شما قاددرر خوااهيید 

بودد آآنها رراا به خوبيی ببيینيید.» 

ووقتيی ااووليین صفحه رراا نشانن دداادد، مسافر ددلش ميیخوااست چيیزيییي ددرر تحسيین آآنن 
بگويید، ااما پر اازز خطوطط توددررتو وو ددررهم كکه به همه جهاتت كکشيیدهه شدهه بوددند، بودد 
به طورريییي كکه به ددشواارريییي ميیشد سفيیديییي صفحه رراا دديید. با اايینحالل اافسر خطابب 

به مسافر گفت: «بخواانيید.» 



«نميیتواانم.» 

«ااما بسيیارر ووااضح ااست. بسيیارر ددقيیق.» 

«شايید. ووليی نميیتواانم اازز اايین خطوطط ررمزگشايیيی كکنم.» 

اافسر لبخنديییي ززدد وو صفحاتت رراا ددااخل پوشه گذااشت. «ددقيیقا. اايینها خطاطيی 
كکوددكکانن نيیست. بايید مدتت ززيیادديییي رراا صرفف ددرركککك آآنن كکردد. شما هم بالاخرهه 
خوااهيید تواانست آآنها رراا به ررااحتيی بخواانيید. االبته كکه خواانش متنيی اايین چنيین 
ساددهه نيیست. ببيینيید، قراارر نيیست كکه مجاززااتت به سرعت محكکومم رراا بكکشد، بلكکه 
به طورر متوسط بيیش اازز ددووااززددهه ساعت به طولل ميیاانجامد. نقطه ااووجج مجاززااتت ددرر 
ساعت ششم ااست. ااطراافف حكکم مجاززااتيی كکه رروويییي بدنن محكکومم نوشته 
ميیشودد، سمبلها وو نشانههايییي بسيیارر ززيیادديییي به شكکل يیكک قابب هم حكک 
ميیشودد. ااصل حكکم شبيیه كکمربنديییي ددرر ااطراافف بدنن نوشته وو باقيی جسم 
محكکومم براايییي تزيیيین ااطراافف آآنن حكکم ااستفاددهه ميیشودد. حالا ميیتواانيید ببيیند كکه 

كکارر كکلوخخشكکن وو ددرر كکل، ددستگاهه چقدرر تحسيین آآميیز ااست. تماشايیش كکنيید!» 

اافسر سپس اازز نرددبانن كکنارر ددستگاهه بالا ررفت، ددستگيیرهه گردديییي رراا چرخاند وو فريیادد 

– ددوورر بايیستيید.» همه عقب ررفتند. ااگر ددستگيیرهه هنگامم  ززدد: «مرااقب باشد 
چرخيیدنن سرووصداا نميیكکردد، بهتر بودد.  اافسر با خشم مشت خودد رراا مقابل 
ددستگيیرهه گرهه كکردد، اانگارر اازز سرووصداايییي آآنن متعجب شدهه باشد وو بعد اازز مسافر به 
خاطر آآنن عذرر خوااهيی كکردد وو با عجله اازز نرددبانن پايیيین آآمد تا خودد نيیز كکارر ددستگاهه 

رراا اازز پايیيین ببيیند. 

هنوزز هم يیكک چيیزيییي ددررست كکارر نميیكکردد؛ چيیزيییي كکه اافسر متوجه آآنن نشدهه بودد. 
ددووباررهه اازز نرددبانن بالا ررفت وو هر ددوو ددست خودد رراا ددااخل قطعه حكکاكککك كکردد. بعد، 



براايییي اايینكکه سريیعتر برگردددد، به جايییي پيیموددنن پلههايییي نرددبانن، خودد رراا اازز تيیركککك 
آآنن لغزااند. بعد صداايیش رراا ناززكککك كکردد وو ددرر گوشش مسافر جيیغ ززدد: «حالا فهميیديید 
چطورر كکارر ميیكکند؟ كکلوخخشكکن ددرر حالل خالكکوبيی نوشتههاست. ووقتيی كکه 
مرحله ااوولل خالكکوبيی رروويییي پشت مردد به پايیانن ررسيید، لايیه پنبه آآهسته ددوورر 
ميیخورردد وو محكکومم رراا به پهلو ميیخوااباند تا حكکاكککك رروويییي بخش دديیگريییي اازز 
بدنش بنويیسد. همزمانن، پوست ددرريیدهه شدهه مردد ددرر نتيیجه حكک نوشتهها با پنبه 
پوشاندهه ميیشودد وو اازز آآنجا كکه اايین پنبههايییي ددوواايییي مخصوصيی ددرر خودد ددااررند، 
باعث بند آآمدنن فورريییي خونريیزيییي ميیشوند وو به آآنن صوررتت بدنن براايییي حكک 
عميیقتر نوشته آآماددهه ميیشودد. اايینجا، بدنن محكکومم مداامم ميیچرخد وو لبه 
كکلوخخشكکن همزمانن پنبهها اازز ززخمها جداا ميیكکند وو ددااخل گودداالل ميیااندااززدد وو 
بعد كکارر حكک ددووباررهه اادداامه پيیداا ميیكکند. به اايین صوررتت ااست كکه با هر تكکراارر ددرر 
طولل ددووااززددهه ساعت، سوززننها عميیقتر ددرر بدوونن محكکومم فروو ميیررووند.  براايییي 
شش ساعت ااوولل محكکومم ززندهه مثل قبل ززندهه ااست وو فقط اازز ددرردد ررنج ميیبردد. 
بعد اازز ددوو ساعت، نمد برددااشته ميیشودد وو ددرر آآنن هنگامم محكکومم دديیگر ررمقيی براايییي 
جيیغ ززددنن هم نداارردد. ددرر قسمت بالايیيی تخت مقداارريییي فرنيی برنج ددرر كکاسهاايییي كکه 
به صوررتت برقيی گرمم ميیشودد، قراارر ددااددهه خوااهد شد وو ااگر محكکومم ددووست ددااشته 
باشد، ميیتوااند با ززبانن ززددنن به آآنن ميیتوااند هرچه خوااست اازز فرنيی بخورردد.  هيیچ 
محكکوميی حاضر نيیست اازز اايین غذاا بگذرردد. من با تمامم تجربهاايییي كکه ددااررمم، هيیچ 
محكکوميی رراا نديیدمم كکه اازز فرنيی بگذرردد.  ااما بعد اازز حدوودد شش ساعت، محكکومم 
دديیگر ااشتهايییي خوررددنن رراا اازز ددست ميیددهد. معمولا ددرر اايین ساعت، من ررووبروويییي 
تخت ززاانو ميیززنم وو اايین حالت عجيیب محكکومم رراا با ددقت تماشا ميیكکنم. محكکومم 
به سختيی دديیگر ميیتوااند چيیزيییي رراا فروو بلعد، بلكکه فرنيی رراا ددااخل ددهانش 
گشتاندهه وو بعد به بيیروونن تف ميیكکند.  ددرر اايین موقع ااگر خوددمم رراا كکنارر نكکشم، 
محتواايییي ددهانش به صوررتم برخورردد ميیكکند.  ااما نميیدداانيید بعد اازز گذشت شش 



ساعت محكکومم چقدرر ساكکت ميیشودد.  حتيی ااحمقتريینشانن هم ددرر اايین موقع 
جرمم خودد رراا ددرركککك ميیكکنند. تغيیيیرااتت  اازز ااطراافف چشمانن محكکومم شرووعع ميیشودد 
وو به باقيی بدنن سراايیت ميیكکند. طورريییي نگاهه ميیكکنند كکه اانسانن ددلش ميیخوااهد 
خوددشش هم بروودد ززيیر كکلوخخشكکن وو آآنن رراا تجربه كکند.  بعد اازز اايین هيیچ ااتفاقق 
دديیگريییي نميیاافتد. مردد محكکومم به ساددگيی ميیتوااند نوشته ددررهم وو برهم دديیاگراامم 
رراا ررمزگشايیيی كکند. ددرر اايین حالت لبانش رراا ميیلرززااند وو بعد ساكکت ميیشودد اانگارر 
كکه به چيیزيییي گوشش فراا ميیددهد.  شما به چشم خودد دديیديید كکه آآسانن نيیست كکسيی 
دديیاگراامم رراا بخوااند، ااما محكکومم آآنن رراا با ززخمهايییي خوددشش ررمزگشايیيی ميیكکند. 
چونن آآنن موقع خطوطط ددررهم وو تو ددررتويییي دديیاگراامم رروويییي بدنن محكکومم به شكکل 
نوشتهاايییي خواانا حكک شدهه ااست.  االبته تا اايین مرحله كکارر ززيیادديییي لاززمم ااست. شش 
ساعت ززمانن ميیخوااهد تا اايین كکارر تكکميیل شودد. بعد اازز اايین مرحله هم 
كکلوخخشكکن بدنن مردد رراا ددااخل گودداالل كکه پر اازز آآبب خوننآآلودد خوددشش ااست، 
ميیااندااززدد. بعد مرحله عدليی به پايیانن ميیررسد وو من وو سربازز فورريییي محكکومم رراا 

ددفن ميیكکنيیم.» 

مسافر ددستهايیش رراا ددرر جيیب فروودد برددهه بودد وو ددرر حالل تماشايییي ددستگاهه ددرر حالل 
كکارر بودد. مردد محكکومم نيیز نگاهه ميیكکردد ااما معلومم بودد چيیزيییي نميیفهمد.  ااوو كکميی 
خم شدهه بودد وو حركکاتت سوززنن رراا با چشم ددنبالل ميیكکردد كکه سربازز، به ااشاررهه اافسر، 
با چاقويیيی پيیرااهن وو شلواارر مردد محكکومم رراا اازز پشت ددرريید، طورريییي كکه هر ددوو جامه 
اازز تن مردد رروويییي ززميین اافتادد. ااوو سعيی كکردد لباسس رراا بردداارردد وو با آآنن بدنن خودد رراا 
بپوشاند، ااما سربازز نگهش ددااشت وو آآخريین تكکه لباسس رراا هم به ززوورر اازز بدنش جداا 
كکردد. اافسر ددستگاهه رراا خاموشش كکردد وو ددرر سكکوتت مردد محكکومم رراا رروويییي تخت 
خوااباندند. سربازز ززنجيیرها رراا اازز ددست وو پايییي مردد بازز كکردد وو با تسمههايییي كکنارر 
تخت پاها وو ددستهايیش رراا بستند.  ددرر ووهله ااوولل به نظر ميیآآمد محكکومم اازز 



برددااشته شدنن ززنجيیرهايیش خرسند ااست. اافسر كکلوخخشكکن رراا يیكک ددررجه اازز حد 
معمولل پايیيینتر آآوورردد، چراا كکه محكکومم مردد لاغر ااندااميی بودد.  ووقتيی كکه سوززننها با 
پوست ااوو تماسس يیافت، بر خودد لرززيید.  هنگاميی كکه سربازز ددرر حالل بستن ددست 
ررااست محكکومم بودد، ااوو ددست چپ خودد رراا ظاهراا بيی هدفف ددرراازز كکردد. ااما معلومم شد 
كکه به سمتيی كکه مسافر اايیستاددهه ااشاررهه ميیكکند وو بدوونن آآنكکه نگاهش رراا اازز ااوو 
بردداارردد. به نظر ميیررسيید محكکومم سعيی ميیكکند اازز چهرهه مردد مسافر ددرركککك كکند كکه 

نظرشش ددرر مورردد ووضعيیت فعليی ااوو چيیست. 

ددرر هميین حالل، تسمهاايییي كکه قراارر بودد ددست محكکومم رراا به تخت ببنددد، كکندهه شد. 
ااحتمالا سربازز بيیش اازز حد آآنن رراا كکشيیدهه بودد. ااوو تسمه كکندهه شدهه رراا به اافسر نشانن 
دداادد. اافسر ددررحاليی به سمت سربازز ميیررفت، به مسافر گفت: «ددستگاهه بسيیارر 
پيیچيیدهه ااست. هر ااززگاهيی يیا چيیزيییي اازز كکارر ميیاافتد يیا كکندهه ميیشودد. ااما اايین 
ااشكکالاتت نبايید باعث شودد كکه نظر كکليیمانن ددرر مورردد كکارركکردد ددستگاهه تغيیيیر كکند. 
بهرحالل، ما جايیگزيینيی فورريییي براايییي تسمه دداارريیم. اازز يیكکيی اازز ززنجيیرها ااستفاددهه 
ميیكکنيیم. ااگرچه اايین كکارر باعث خوااهد شد كکه حركکت حساسس كکلوخخشكکن رروويییي 
باززوويییي ررااست متاثر شودد.» وو هنگاميی كکه ددرر حالل بستن ددست محكکومم با ززنجيیر 
بودد، به حرفهايیش اادداامه دداادد: «اامكکاناتت ما براايییي ررسيیدگيی به ددستگاهه بسيیارر 
محدوودد ااست. تحت هداايیت فرماندهه قبليی، من به يیكک صندووقق ووجهيی كکه به 
اايین منظورر ااختصاصص يیافته بودد، ددسترسيی ددااشتم. يیكک فرووشگاهيی ددرر نزدديیكکيی 
اايینجا بودد كکه تمامم پرززهه جاتت لاززمم ددستگاهه رراا ددااشت.  ااعتراافف ميیكکنم كکه تا حديییي 
با سخاووتت رروويییي ددستگاهه مصرفف ميیكکرددمم.  االبته منظوررمم آآنن ززمانن ااست، نه 
حالا؛ طورريییي كکه فرماندهه جديید ااددعا ميیكکند.  ااوو اازز هر بهانهاايییي براايییي مخالفت با 
ررووشش كکارر وو ترتيیباتت قبليی ااستفاددهه ميیكکند.  حالا ااوو صندووقق ووجهيی براايییي ددستگاهه 
رراا تحت كکنترلل خودد دداارردد وو ااگر اازز ااوو بخوااهم كکه يیكک تسمه جديید بخردد، ميیگويید 



تسمه قديیميی رراا به عنواانن مدرركککك به ااوو نشانن بدهم. با آآنن هم تسمه جديید تا ددهه 
ررووزز به ددست من نميیررسد وو ووقتيی هم برسد، جنس آآنن كکيیفيیت پايیيین ااست وو به 
كکارر من نميیآآيید. ااما كکسيی به اايین فكکر نيیست كکه با اايین شراايیط چگونه ميیتواانم 

ددستگاهه رراا بدوونن يیكک تسمه به كکارر بيیندااززمم.» 

مسافر ددااشت به اايین فكکر ميیكکردد كکه مصلحت نيیست بدوونن ددليیليی ددرر اايین 
ووضعيیت عجيیب مدااخله كکند. ااوو نه شهرووند مستعمرهه مجاززااتت بودد وو نه شهرووند 
كکشورريییي كکه مستعمرهه ددرر آآنن قراارر ددااشت. ااگر ميیخوااست ررووشش مجاززااتت رراا 
محكکومم كکند وو يیا مانع آآنن شودد، ممكکن بودد مرددمم به ااوو بگويیند كکه تو خاررجيی 
هستيی. خاموشش باشش. ددرر آآنن صوررتت جواابيی ندااشت كکه به آآنها بدهد، غيیر اازز اايین 
كکه آآنها بگويید كکه ددرر آآنن صوررتت ددرركککك نميیكکند كکه چراا به آآنجا ددعوتت شدهه 
ااست. قراارر بودد مسافر فقط ناظر باشد وو مسئوليیتيی براايییي تغيیيیر سيیستم قضايیيی 
ندااشت.  گرچه، حالا ااووضاعع به جايیيی ررسيیدهه بودد كکه مسافر براايییي اايیجادد چنيین 
تغيیيیريییي ووسوسه ميیشد. ددرر ناعاددلانه بوددنن محاكکمه وو ررووشش غيیراانسانيی ااعداامم 
هيیچ شكکيی نبودد. ااگر ااقدااميی ميیكکردد هيیچكکس نميیگفت كکه مسافر براايییي سودد 
شخصيیااشش اايین كکارر رراا ميیكکند، چراا كکه مردد محكکومم براايییي ااوو يیكک غريیبه بودد؛ نه 
هموطنش بودد وو نه كکسيی كکه مسافر با ااوو قراابتيی ددااشته باشد. حتيی ددعوتت اازز ااوو 
براايییي نظاررتت بر مجاززااتت نيیز نشانن ميیدداادد كکه مرددمم ميیخوااستند نظر ااوو رراا نسبت 
به اايین اامر جويیا شوند؛ بخصوصص با توجه به اايینكکه فرماندهه جديید، طورريییي كکه 
خودد اافسر به صرااحت ااعتراافف كکرددهه بودد، اازز اايین نحوهه محاكکمه وو مجاززااتت نه تنها 

حمايیت نميیكکردد، بلكکه موضعيی خصمانه ددرر مقابل مقابل اافسر نشانن ميیدداادد. 

مسافر نسبت به اافسر ااحساسس خشم ميیكکردد. ااوو تكکه نمد رراا به ددهانن مردد 
محكکومم چپاند كکه باعث شد چشمانش رراا ببنددد وو بالا بيیاوورردد.  اافسر فورراا مردد رراا به 
طرفف گودداالل هُل دداادد ااما دديیگر دديیر شدهه بودد وو ااستفرااغغ مردد رروويییي ددستگاهه رريیخت. 



اافسر با عصبانيیت فريیادد ززدد: «تمامش تقصيیر فرماندهه ااست.» وو با شدتت شرووعع 
كکردد به تكکانن ددااددنن ميیلههايییي فلزيییي ددستگاهه تا محتويیاتت ددهانن مردد اازز آآنن جداا 
شودد. بعد با ددستيی لرززاانن ددستگاهه رراا به مسافر نشانن دداادد. «ببيینيید، چطورر كکثيیف 
شد. چند ساعت به فرماندهه توضيیح ددااددمم كکه چراا نبايید اازز يیكک ررووزز قبل اازز مجاززااتت 
نبايید به محكکومم هيیچ غذاايیيی ددااددهه شودد. ااما ااوو نظر خوددشش رراا دداارردد. قبل اازز اايینكکه 
مردد محكکومم اايینجا آآووررددهه شودد، ززنن فرماندهه به ااوو شيیريینيی ددااددهه ااست.  اايین مردد 
تمامم عمرشش ماهيی گنديیدهه خوررددهه، آآيیا حالا بايید به ااوو شيیريینيی دداادد؟ اايین هم، خيیر 
باشد، عيیبيی نداارردد، ااما چراا تكکه نمديییي رراا كکه لاززمم ددااررمم، تهيیه نميیكکنند؟ سه ماهه 
ااست كکه ددررخوااست كکرددههاامم. چطورر ممكکن ااست كکسيی اايین تكکه نمد رراا به ددهانن 
بگيیردد وو بالا نيیاوورردد؟ چيیزيییي كکه صد نفر دديیگر ددرر حالل مرگگ آآنن رراا به ددهانن گرفته وو 

جويیدههااند؟ 

مردد محكکومم سرشش رراا پايیيین ااندااخته بودد وو به نظر آآرراامم ميیآآمد. سربازز مشغولل 
تميیز كکرددنن ددستگاهه با پيیرااهن مردد محكکومم شد.  اافسر به سمت مسافر آآمد وو ااوو 
كکه كکميی ددچارر هرااسس شدهه بودد، قدميی به عقب برددااشت.  ااما اافسر ددست ااوو رراا 
گرفت وو گفت: «ميیخوااهم با شما چند كکلمه خصوصيی صحبت كکنم؟ آآيیا 

ممكکن ااست؟» 

مردد مسافر گفت: «االبته،» وو بعد سرشش رراا خم كکردد تا بهتر بشنودد. 

«اايین پرووسه وو مجاززااتت كکه شما فرصت تحسيین آآنن رراا دداارريید، هيیچ حاميی علنيی 
ددرر مستعمرهه نداارردد.  من تنها مداافع آآنم، همانطورر كکه تنها پشتيیبانن ررووشش كکارر 
فرماندهه قديیميیاامم. تصورر نميیكکنم ررااهيی براايییي بهتر ساختن ررووند محاكکمه وو 
مجاززااتت ووجودد ددااشته باشد وو به هميین ددليیل تمامم قدررتت وو صلاحيیت خودد رراا 
صرفف حفاظت اازز آآنچه ووجودد دداارردد، كکرددههاامم.  ووقتيی فرماندهه قديیميی ززندهه بودد، 



تمامم مستعمرهه حاميی ااوو بودد. من علاقهمنديییي خاصيی به ررووشش كکارر فرماندهه 
قديیميی ددااررمم ااما قدررتت ااوو رراا نه، وو ددرر نتيیجه حاميیانن قبليی ااوو همه خاموشند. هنوزز 
هم بسيیارر حاميی ااوو هستند ااما جرااتت ندااررند بيیانن كکنند.  ااگر ددرر ررووزز مجاززااتت به 
يیكک قهوههخانه ددرر مستعمرهه بروويید وو به حرففهايییي مرددمم ددقت كکنيید، چيیزيییي به 
جز نظرااتت مبهم نخوااهيید شنيید.  همه آآنها حاميی فرماندهه هستند، ااما تحت 
فرماندهيی جديید ترجيیح ميیددهند خاموشش باشند.  من اازز شما ميیپرسم: آآيیا 

چنيین ددستگاهيی…» اافسر به ددستگاهه ااشاررهه كکردد، «… كکه حاصل يیكک عمر 
ااست، به خاطر فرماندهه جديید اازز كکارر بيیفتد؟ آآيیا بايید كکسيی مانع آآنن نشودد؟ حتيی 
ااگر آآنن كکس فردديییي خاررجيی باشد كکه چند ررووززيییي به مستعمرهه آآمدهه ااست؟ 
نميیتواانن ووقت رراا تلف كکردد. ااشخاصص ززيیادديییي بر ضد ررووند محاكکمه وو مجاززااتت 
من ددست به يیكکيی كکرددهه وو با فرماندهه جديید ددرر حالل گفتگو وو ملاقاتتهايیيی هستند 
كکه من به آآنن ددعوتت نميیشومم. حتيی حضورر اامرووزز شما هم بخشيی اازز هميین 
ووضعيیت ااست. كکسيی مراا ددرر جريیانن نگذااشته بودد. خوددشانن ترسو هستند وو يیكک 
خاررجيی، شما رراا، فرستاددههااند. شما بايید پرووسه مجاززااتت وو ااعداامم رراا قبلا ميیدديیديید. 
حتيی اازز يیكک ررووزز قبل اازز ااعداامم تمامم ددررهه لبريیز اازز آآددمم ميیشد. همه ميیآآمدند كکه 
تماشا كکنند.  فرماندهه وو ززنانش ميیآآمدند وو باززاارريییي ددرر اايینجا ددررست ميیشد. همه 
ميیآآمدند وو مقاماتت بلندررتبه ددرر جايیگاهه مخصوصص ددرر ااطراافف ددستگاهه 
ميینشستند. اايین توددهه صندليیهايییي چوبيی رراا كکه ميیبيینيید، يیاددگارر همانن 
ززماننهاست. ددستگاهه اازز تميیزيییي برقق ميیززدد. بعد اازز هر ااعداامم قطعاتت لاززمم ددستگاهه 
عوضض ميیشد.  ددرر مقابل چشم صدها تماشاچيی خودد فرماندهه محكکومم رراا ززيیر 
كکلوخخشكکن ميیخوااباند.  كکارريییي كکه اامرووزز اايین سربازز ساددهه اانجامم ميیددهد ددرر آآنن 
ررووززها ووظيیفه من به عنواانن قاضيی ااررشد بودد وو با اافتخارر اانجامش ميیددااددمم.  بعد 
پرووسه ااعداامم شرووعع ميیشد وو مطلقا هيیچ چيیزيییي كکارر ددستگاهه رراا مختل 
نميیساخت.  بسيیارريییي اازز تماشاچيیانن بعد اازز مدتيی تحمل دديیدنن صحنه رراا 



ندااشتند، با آآنن هم همانجا ميینشستند وو چشمانشانن رراا ميیبستند.   همه 
ميیدداانستند كکه عداالت ددرر حالل ااجراا شدنن ااست. ددرر سكکوتت مرددمم به نالههايییي 
محكکومم كکه توسط قطعه نمد خفه شدهه بودد، گوشش ميیددااددند. اايین ررووززها، ددستگاهه 
قاددرر نيیست ناله محكکومم رراا خفه كکند، چونن قطعه نمد اازز كکارر اافتاددهه. آآنن ررووززها، 
سوززننهايیيی كکه حكکم رراا بر بدنن محكکومم حكک ميیكکنند، يیكک مايیع سوززاانندهه هم 
تزرريیق ميیكکرددند كکه حالا ااجاززهه نداارريیم اازز آآنن ااستفاددهه كکنيیم.  ددرر طولل شش 
ساعتيی بعد، مرددمم ززيیادديییي تقاضا ددااشتند كکه مجاززااتت رراا اازز نزدديیكک تماشا كکنند، 
طورريییيكکه نميیشد به تمامم تقاضا پاسخ دداادد.  فرماندهه باهوشش ددستورر ددااددهه بودد كکه 
به تقاضايییي كکوددكکانن ااوولويیت ددااددهه شودد.  بيیشتر ااووقاتت ددوو كکوددكککك ررووزز ززاانويییي چپ 
وو ررااستم ميینشستند وو مجاززااتت رراا تماشا ميیكکرددند.  همه به ووضوحح ددرردد وو 

شكکنجه رراا ددرر صوررتت محكکومم ميیدديیديیم. چه ررووززهايیيی بودد!» 

اافسر ددستش رراا ددوورر گرددنن مسافر ااندااخت وو سرشش رراا رروويییي شانه ااوو گذااشت.  
مسافر به شدتت معذبب بودد وو با بيیصبريییي به سمت دديیگريییي نگاهه ميیكکردد. سربازز 
تميیز كکرددنن ددستگاهه رراا به پايیانن ررساندهه بودد وو مقداارريییي فرنيی ددااخل كکاسه رروويییي 
تخت ددستگاهه رريیخت.  مردد محكکومم به محض اايینكکه كکاسه رراا پر دديید، شرووعع به 
ززبانن ززددنن به محتويیاتت آآنن كکردد. سربازز مرتبا سر ااوو رراا عقب ميیززدد چراا كکه فرنيی 

براايییي ساعاتت بعد آآماددهه شدهه بودد. 

اافسر خوددشش رراا جمع وو جورر كکردد وو گفت: «نميیخوااستم شما رراا ناررااحت بساززمم.  
ميیدداانم كکه اايین ررووززها ناممكکن ااست كکه كکسيی ووضعيیت رراا ددرركککك كکند.  گذشته اازز 
آآنن، ددستگاهه هنوزز هم كکارر خوااهد كکردد.  حتيی ااگر تماشاچيی ندااشته باشد. مهم 
اايین ااست كکه بازز هم جسد اازز رروويییي تخت ددستگاهه به ددااخل گودداالل فروو خوااهد 
غلتيید، حتيی ااگر مثل قبل صدها نفر مثل مگس ددرر ااطراافف گودداالل جمع نشدهه 



باشند.  آآنن ررووززها ددووررتاددوورر گودداالل نرددههاايییي قويییي كکشيیدهه بودديیم. ااما مدتها قبل آآنن 
رراا برددااشتيیم.» 

مسافر ميیخوااست صوررتش رراا اازز اافسر برگرددااند به اايین ددليیل بيیهدفف به 
ااطراافش نگاهه كکردد. اافسر گمانن كکردد كکه به ددشت بيیحاصل ميینگردد. ددستانن 
مسافر رراا گفت وو ااوو رراا به طرفف خودد ددوورر دداادد تا به چشمانش نگاهه كکند: «متوجه 

هستيید كکه چقدرر جايییي تاسف دداارردد؟» 

مسافر چيیزيییي نگفت. اافسر براايییي لحظاتيی ااوو رراا به حالل خودد گذااشت وو 
ددررحاليیكکه پاهايیش رراا اازز هم بازز نگه ددااشته وو ددستهايیش رراا به كکمر ززددهه بودد، به 
ززميین نگاهه كکردد. بعد لبخنديییي ززدد وو با صداايیيی پرااشتيیاقق به مسافر گفت: «دديیرووزز، 
ززمانيی كکه فرماندهه اازز شما ددعوتت كکردد، من همانن نزدديیكکيیها بودد. شنيیدمم كکه 
ددعوتتانن كکردد. من فرماندهه رراا ميیشناسم. فورراا نيیت ااوو اازز ددعوتت كکرددنن شما رراا 
ددرركککك كکرددمم. ااگرچه صلاحيیت آآنن رراا دداارردد كکه بر ضد من ااقداامم بكکند، ااما جرااتت 
چنيین كکارريییي ررااهنوزز نداارردد. حدسس من اايین ااست كکه با شما ميیخوااهد مراا ددرر 
معرضض قضاووتت يیكک فردد خاررجيی قراارر ددهد. فرماندهه حسابب همه چيیز رراا باددقت 
كکرددهه. شما ددوو ررووزز ااست كکه به اايین جزيیرهه آآمدههاايید. فرماندهه قديیم رراا نميیشناسيید 
وو با طرزز فكکر ااوو آآشنايیيی نداارريید.  شما ددرر دداامم نگرشش ااررووپايیيی به مسائل هستيید. 
اايین ااحتمالل نيیز ووجودد دداارردد كکه شما اازز بيیخ مخالف حكکم ااعداامم به صوررتت عمومم وو 
وو مخصوصا مخالف ااستفاددهه اازز چنيین ددستگاهه مكکانيیكکيی براايییي ااجراايییي حكکم 
باشيید.  گذشته اازز آآنن، شما ميیبيینيید كکه ووقتيی مشارركکت عموميی نباشد، ااعداامم چه 
ررووند غماانگيیزيییيست، بخصوصص ووقتيی با ددستگاهيی معيیوبب حكکم رراا ااجراا كکنيید. 
حالا، فرماندهه فكکر ميیكکند كکه همه اايین عواامل ددست به ددست هم ددااددهه وو مسلما 
شما ررووشش كکارر مراا ررووشيی مناسب نخوااهيید دداانست. وو ااگر چنيین باشد، ااحتمالا ددرر 
براابر آآنن خاموشش نخوااهيید نشست - من طرزز فكکر فرماندهه رراا بيیانن ميیكکنم -چراا 



كکه شما بدوونن شكک به ررووند قضايیيی خوددتانن وو عاددلانه بوددنن آآنن باوورر دداارريید. اايین 
ددررست كکه شما چيیزهايییي غريیبيی ددرر بيین گرووهههايییي ززيیادديییي اازز مرددمم دديیدههاايید وو يیادد 
گرفتهاايید كکه به آآنها ااحتراامم بگذاارريید.  اازز اايینرروو، اايین ااحتمالل ووجودد دداارردد كکه شما تا 
ووقتيی اايینجا حضورر دداارريید، بر ضد من وو ررووند قضايیيی من به صرااحت تمامم 
صحبت نخوااهيید كکردد، ااما ووقتيی به شهر خودد بروويید آآنگاهه ااحتمالا ملاحظهاايییي 
نخوااهيید ددااشت. ااما فرماندهه ووااقعا نيیازز نداارردد كکه شما صريیح ددرر مورردد موضوعع 
صحبت كکند. يیكک حرفف معموليی، يیكک گپ عادديییي شما ددرر مورردد ررووند ااعداامم براايییي 
ااوو كکافيیست. آآنن گپ شما حتيی لاززمم نيیست قضاووتت شما ددررباررهه اايین موضوعع 
باشد، فقط كکافيیست كکه به آآنچه ااوو ميیخوااهد بتوااند رربطش بدهد. من مطمئنم 
كکه ااوو تمامم ززيیركکيی خودد رراا به كکارر خوااهد بردد تا شما رراا سواالل پيیج كکند. وو ززنانن ااوو 
ددوورر شما حلقه خوااهند ززدد وو گوششهايیشانن رراا تيیز خوااهند كکردد.  شما چيیزيییي 
ميیگويیيید، مثلا: ددرر شهر ما ررووند قضايیيی متفاووتت ااست، وو يیا ددرر شهر ما اازز متهم 
قبل اازز صدوورر حكکم سواالل ميیشودد، وو يیا، ما اازز شكکنجه ددرر قروونن ووسطيی ااستفاددهه 
ميیكکردديیم. براايییي شما اايین ااظهاررااتت كکاملا ددررست وو بجاست وو چنيین حرففهايیيی 
به نظر خوددتانن ااررتباطيی به ررووند محاكکمه من نداارردد. ااما آآيیا فرماندهه هم به 
حرففهايییي شما به هميین صوررتت ميینگردد؟ من ميیتواانم تجسم كکنم كکه چگونه 
عاليیجنابب، فرماندهه ما، فورراا چاررپايیه خودد رراا كکنارر ززددهه وو به بالكکن ميیرروودد، 
ميیتواانم تجسم كکنم كکه چگونه ززنانش به ددنبالل ميیررووند. ميیتواانم حتيی 
صداايیش رراا بشنومم كکه ميیگويید: يیكک سيیاحح غربيی مشهورر كکه توظيیف شدهه بودد 
كکه ااجراايییي قضايیيی ددرر كکشوررهايییي مختلف رراا مشاهدهه كکند، ميیگويید كکه پرووسه 
عدليی ما مبتنيی بر ررسم وو ررووااجيی كکهنه وو غيیراانسانيیست. بعد اازز نظر چنيین فردد 
متشخصيی، االبته كکه براايییي من دديیگر ناممكکن ااست كکه ررووند فعليی مجاززااتت ددرر 

مستعمرهه رراا تحمل كکنم وو بنابراايین، اازز هميین اامرووزز ددستورر ميیددهم كکه… وو االيی 
آآخر. ميیتواانم حتيی تجسم كکنم كکه شما سعيی ميیكکنيید مدااخله كکنيید وو بگويیيید 



– كکه شما نگفتيید پرووسه  كکه سخنانيی كکه فرماندهه ميیگويید حرفف شما نبوددهه 
مجاززااتت من غيیر اانسانيیست؛ حتيی بگويیيید كکه برعكکس، با توجه به تجربيیاتت 
عميیق خودد، معتقديید كکه اايین پرووسه اانسانيی وو شايیسته اانساننهاست، كکه شما 
اايین ددستگاهه رراا تحسيین ميیكکنيید، ااما دديیگر دديیر شدهه ااست. چراا كکه شما حتيی 
نميیتواانيید به بالكکن بروويید، چونن تعداادد ززيیادديییي اازز ززنانن فرماندهه آآننجا جمع 
شدههااند جايیيی براايییي شما نيیست.  شما سعيی ميیكکنيید كکه توجه دديیگراانن رراا جلب 
كکنيید، كکه فريیادد بزنيید، ااما ددست يیكک ززنن ددهانن شما رراا ميیبنددد وو اايین گونه ااست 

كکه من وو ززحماتت فرماندهه قبليی بر بادد ميیشويیم.» 

مسافر بايید لبخند خودد رراا فروو ميیآآوورردد. بارر دديیگر فكکر كکردد كکارريییي كکه ااوو آآننقدرر 
مشكکل پندااشته بودد، آآسانن ااست. با لحنيی عذررخوااهانه گفت: « شما ددرر مورردد 
نفوذذ من مبالغه ميیكکنيید.  فرماندهه توصيیههايییي مكکتوبب مراا خوااندهه ااست. ااوو 
ميیددااند كکه من تخصصيی ددرر پرووسههايییي قضايیيی ندااررمم. ااگر اازز من خوااسته شودد 
كکه ااظهارر نظر كکنم، آآنن ااظهارر نظر صرفا اازز موضع يیكک فردد عاميی خوااهد بودد كکه 
هيیچ ااررززشيی بالاتر اازز نظر دديیگر اافراادد عادديییي نخوااهد ددااشت وو االبته كکه بسيیارر 
كکمااهميیتتر اازز نظر خودد فرماندهه ااست  كکه، طورريییي كکه من فهميیدههاامم، صلاحيیت 
گسترددههاايییي ددرر مستعمرهه مجاززااتت دداارردد. ااگر نظرااتت ااوو ددرر مورردد نحوهه مجاززااتت، 
طورريییي كکه شما ميیگويیيید، تا اايین حد قطعيیااست، پس گمانن ميیكکنم كکه 
متاسفانه ووقت آآنن ررسيیدهه كکه اايین پرووسه پايیانن يیابد، بدوونن اايینكکه نيیاززيییي به 

ااظهاررنظر حقيیراانه من باشد.» 

ااما آآيیا اافسر اايین موضوعع رراا ددرركککك كکرددهه بودد؟ خيیر. هنوزز هم نفهميیدهه بودد. ااوو 
سرشش رراا به شرتت تكکانن دداادد، نگاهيی گذرراا به محكکومم وو سربازز ااندااخت كکه هر ددوو 
جا خوررددهه وو خوررددنن برنج رراا متوقف كکرددند. بعد به مسافر نزدديیكک شد وو بدوونن 
آآننكکه به صوررتش نگاهه كکند، با صداايیيی ملايیمتر اازز قبل گفت: «شما فرماندهه رراا 



نميیشناسيید. تا جايیيی كکه به ااوو وو همه ما ااررتباطط دداارردد، شما  تا حديییي - عذرر 
ميیخوااهم اازز اايین عباررتت - معصومم هستيید.  باوورر بفرمايیيید ددرر مورردد نفوذذ شما 
نميیشودد مبالغه كکردد. ددرر ووااقع من بيینهايیت خوشحالل شدمم كکه شنيیدمم شما خودد 
ددرر هنگامم ااجراايییي حكکم مجاززااتت اايینجا حضورر خوااهيید ددااشت. فرماندهه با ددعوتت 
شما به اايینجا ميیخوااست به من ضربه بزند. ااما حالا من اازز اايین موقعيیت به نفع 
خودد ااستفاددهه ميیكکنم. شما بدوونن آآنن تحت تاثيیر نظرااتت گمرااههكکنندهه وو كکم 
ااهميیت قراارر بگيیريید- ددرر صوررتيی تماشاچيیانن اايین جا حضورر ميیددااشتند اايین 
گمرااهيی ااجتناببناپذيیر ميیشد- به توضيیحاتت من گوشش فراا دداادديید وو ااكکنونن 
شاهد ااعداامم نيیز خوااهيید بودد.  قضاووتت شما بدوونن شكک قبلا ددرر ذذهن شما شكکل 
يیافته. حتيی ااگر برخيی تردديیدهايییي كکوچكک باقيی ماندهه باشد، مشاهدهه ااجراايییي 
حكکم آآنن رراا ررفع خوااهد كکردد.  وو حالا من اازز شما تمنا ميیكکنم، لطفا به من ددرر مقابل 

فرماندهه كکمكک كکنيید…» 

مسافر حرففهايییي اافسر رراا قطع كکردد وو با لحنيی تند گفت: «چه كکمكکيی ميیتواانم 
بكکنم؟ كکاملا ناممكکن ااست. من نه ميیتواانم به شما كکمكک كکنم وو نه ميیتواانم 

ززيیانن برسانم.» 

اافسر گفت: « شما ميیتواانيید كکمكک كکنيید.» مسافر با كکميی تشويیش به 
ددستهايییي اافسر نگريیست كکه ددرر حالل مشت شدنن بودد. ااوو با لحنيی قاطع تكکراارر 
كکردد: «ميیتواانيید كکمكک كکنيید. من پلانيی ددااررمم كکه بايید با موفقيیت ااجراا شودد.  شما 
گمانن ميیكکنيید كکه نفوذذ شما بر فرماندهه كکافيی نيیست. ااما من ميیدداانم كکه 
كکافيیست. وو حتيی ااگر فرضض بگيیريیم كکه حرفف شما صحيیح باشد، آآيیا حفظ اايین 
پرووسه مجاززااتت به اامتحانن يیكک پلانن نميیااررززدد؟ حتيی ااگر آآنن پلانن ناكکافيی وو 
ناقص باشد؟ حالا به پلانن من گوشش كکنيید. براايییي ااجراايییي آآنن، بالاتر اازز همه چيیز، 
لاززمم ااست كکه شما اامرووزز ددرر مستعمرهه تا جايیيی كکه ميیتواانيید خاموشش باشيید وو ددرر 



مورردد اايین پرووسه هيیچ حرفيی نزنيید. تا ززمانيی كکه كکسيی مستقيیم نظر شما رراا 
نميیپرسد، شما هيیچ ااظهاررنظريییي نكکنيید.  ااما ااگر هم لاززمم شد كکه چيیزيییي بگويیيید 
بايید كکوتاهه وو مبهم باشد. مرددمم بايید ببيینند كکه براايییي شما ددشواارر ااست كکه ددرر مورردد 
اايین قضيیه صحبت كکنيید، كکه شما ااحساسس بديییي دداارريید وو اايین رراا حس كکنند كکه ااگر 
قراارر باشد شما حرفف ددلتانن رراا بزنيید، با تنديییي وو ددشنامم همرااهه خوااهد بودد. من اازز 
شما نميیخوااهم كکه ددررووغغ بگويیيید. اابدااً. فقط ميیخوااهم كکه جوااببهايییي كکوتاهه 
بدهيید. چيیزيییي مثل: بله، ااجراايییي حكکم ااعداامم رراا دديیدمم، يیا بله، من تمامم توضيیحاتت 
رراا شنيیدمم. هميین! بيیشتر اازز اايین لاززمم نيیست. چراا كکه هميین پاسخهايییي كکوتاهه شما 
كکافيیست كکه مرددمم آآنن رراا به نشانه نوعيی تلخيی بشماررند؛ حتيی ااگر فرماندهه اايین 
طورر فكکر نكکند. طبيیعتاً، ااوو ددرر ددرركککك موضوعع ددچارر سوءتفاهم شدهه وو حرففهايییي 
شما رراا طورريییي كکه ميیخوااهد تعبيیر خوااهد كکردد. پلانن من مبتنيی بر هميین 
سوءتفاهم ااست. فردداا ميیتيینگ بزررگيی اازز مقاماتت اادداارريییي ااررشد ددرر مقر فرمانداارريییي 
تحت رريیاست فرماندهه برگزاارر ميیشودد. ااوو، االبته ميیددااند كکه چطورر يیكک ميیتيینگ 
رراا به يیكک نمايیش دديیدنيی تبديیل كکند. يیكک تالارر ساخته شدهه كکه ددرر آآننجا مرددمم 
ميیتواانند ميیتيینگ رراا تماشا كکنند. من نيیز مجبوررمم كکه ددرر بحثها شركکت كکند، 
ااگر به شدتت اازز آآنن متنفرمم. ددرر هر صوررتت، شما نيیز ااحتمالا به اايین ميیتيینگ ددعوتت 
خوااهيید شد. ااگر اامرووزز وو فردداا طبق پلانن من ررفتارر كکنيید، آآنها ددرر ددعوتت شما به 
اايین جلسه مصرتر خوااهند شد. ااما ااگر به ددلايیليی شما به اايین جلسه ددعوتت 
نشديید، بايید خوددتانن تقاضا كکنيید كکه آآننجا حضورر ددااشته باشيید.  ددرر آآنن صوررتت، 
بدوونن هيیچ سوااليی، ددعوتت خوااهيید شد. شما فردداا همرااهه با ززنانن ددرر ااتاقق 
مخصوصص فرماندهه جايییي ددااددهه خوااهيید شد.  فرماندهه حتما ددززددكکيی به ااتاقق نگاهه 
خوااهد كکردد تا مطمئن شودد شما حضورر دداارريید.  بعد اازز چند صحبت مزخرفف وو 
بيیااهميیت كکه بيیشتر براايییي تماشاچيیها كکه بيیشترشانن كکاررگراانن بندرر هستند، 
ترتيیب ددااددهه شدهه، موضوعع پرووسه قضايیيی مورردد بحث قراارر خوااهد گرفت.  ااگر 



اايین موضوعع توسط فرماندهه مطرحح نشودد، يیا اايینكکه بحث آآنن ددرر ززمانش آآغازز 
نشودد، من آآنن رراا به ميیانن ميیآآووررمم؛ اازز جايییي برخوااهم خاست وو ددرر مورردد ااجراايییي 
حكکم ااعداامم اامرووزز گزااررشش خوااهم دداادد. بسيیارر كکوتاهه وو مختصر. فقط گزااررشش. 
چنيین گزااررششددهيی مرسومم نيیست االبته. با اايین همه، من اايین كکارر رراا خوااهم كکردد.  
فرماندهه مثل هميیشه با لبخنديییي ددووستانه تشكکر خوااهد كکردد. ووليی اايین كکارر من 
باعث خوااهد شد كکه ااوو نتوااند خودد رراا كکنترلل كکند وو خوااهد خوااست كکه اازز فرصت 
خوبيی كکه پيیش آآمدهه ااستفاددهه كکند. خوااهد گفت: گزااررشش ااجراايییي حكکم ااعداامم به 
سمع شما ررسيید، يیا چيیزيییي شبيیه آآنن، وو بعد اادداامه خوااهد دداادد: ميیخوااهم نكکتهاايییي 
رراا ددرر مورردد اايین اامر ااضافه كکنم وو آآنن اايینكکه ددرر ووااقع اايین ااجراايییي حكکم ززيیر نظر 
سيیاحح مشهورريییي اانجامم شد كکه طورريییي كکه ميیدداانيید، سفر اايیشانن به مستعمرهه 
باعث اافتخارر همه ماست. حتيی ااهميیت جلسه اامرووزز ما نيیز ددرر نتيیجه حضورر 
اايیشانن اافزاايیش يیافته ااست. آآيیا حضارر مايیلند كکه ددرر مورردد ااجراايییي مجاززااتت ااعداامم 
كکه مبتنيی بر ررسومم قديیميی مستعمرهه ااست، نظر اايیشانن رراا بپرسيیم؟ االبته، كکه 
حضارر همه كکف خوااهند ززدد وو تشويیق خوااهند كکردد وو همه مواافق خوااهند بودد.  
حتيی ااعلامم مواافقت خودد من ررساتر اازز بقيیه خوااهد بودد. فرماندهه ررووبروويییي شما 
تعظيیميی خوااهد كکردد وو خوااهد گفت: پس به نمايیندگيی اازز دديیگراانن، نظر شما رراا ددرر 
اايین ززميینه جويیا ميیشومم. وو حالا شما بايید پشت تريیبونن بروويید. ددستهايییيتانن رراا 
طورريییي قراارر ددهيید كکه همه بتواانند ببيینند. ددرر غيیر آآنن ممكکن ااست ززنانن 
ددستهايییي شما رراا ددرر ددست بگيیرند وو با اانگشتهايیتانن باززيییي كکنند.  وو حالا نوبت 
ااظهاررااتت شماست وو نميیدداانم تا آآنن موقع ااضطراابب خودد رراا چطورر تحمل خوااهم 
كکردد.  شما نبايید ددرر حرففهايیتانن تردديیديییي به ددلل ررااهه ددهيید.  حقيیقت رراا بگويیيید. 
فريیادد بزنيید. بله، بله، نظرتانن رراا قاطعانه وو با جرااتت وو صرااحت تمامم به فرماندهه 
بگويیيید. ااما شايید نخوااهيید چنيین كکنيید. به شخصيیت شما چنانن صرااحت وو 
قاطعيیتيی نميیآآيید. شايید ددرر كکشورر شما مرددمم ددرر چنيین موااقعيی ررفتارر متفاووتيی 



ددااررند. هر طورر ررفتارر كکنيید خوبب وو ررضايیت بخش ااست. حتيی لاززمم نيیست اازز 
جايییيتانن برخيیزيید. هماننطورر نشسته، چند كکلمهاايییي بگويیيید. ااگر خوشش دداارريید 
ميیتواانيید همانن چند كکلمه رراا هم نجواا كکنيید طورريییي كکه فقط همانن چند مقامم ددوورر 
وو برتانن بشنودد. همانن كکافيیست. شما نبايید حتيی يیكک كکلمه هم ددرر مورردد نبودد 
تماشاچيی ددرر ااجراايییي حكکم ااعداامم بگويیيید، يیا ددرر مورردد چرخخددندهه خراابب ددستگاهه، يیا 
تسمه پاررهه شدهه، يیا تكکه نمد تهوععآآوورر.  نه. من تمامم اايین جزيیيیاتت رراا مطرحح خوااهم 
كکردد وو باوورر كکنيید، ااگر سخنانن من باعث نشودد كکه ااوو اازز تالارر جلسه فراارر كکند، 
مطمئنا ااوو رراا به ززاانو خوااهد آآوورردد، چنانن كکه مجبورر شودد ااعتراافف كکند: اايییي فرماندهه 
قديیميی، من پيیش تو تعظيیم ميیكکنم. اايین پلانن من ااست. آآيیا ميیخوااهيید كکمكک 

كکنيید كکه آآنن رراا عمليی كکنم؟ االبته كکه شما ميیخوااهيید. بايید بخوااهيید.» 

اافسر ددست بر شانههايییي مسافر گذااشت وو به چشمانش خيیرهه شد. هرمم نفسش 
به صوررتت مسافر ميیخورردد. ااوو جمله آآخر رراا چنانن بلند فريیادد ززددهه بودد كکه حتيی 
سربازز وو محكکومم نيیز صوررتشانن رراا برگشتاندند. االبته بويیيی اازز قضيیه نميیبرددند. 
فقط ددست اازز كکاسه برنج كکشيیدهه وو ددرر حاليی كکه هنوزز لقمه ددهانشانن رراا 

ميیجويیدند به آآنها نگاهه ميیكکرددند. 

مسافر ددرر مورردد جواابيی كکه بايید بدهد هيیچ شكکيی ندااشت. ااوو ددرر ززندگيی تجربيیاتت 
ززيیادديییي كکسب كکرددهه بودد وو  ميیدداانست حالا چطورر خودد رراا اازز مخمصه نجاتت ددهد. 
مسافر مردد صاددقق وو شجاعيی بودد، ااما حالا، ززيیر نگاهه سربازز وو محكکومم، براايییي 

لحظهاايییي تردديید به خودد ررااهه دداادد. سراانجامم جواابيی رراا كکه بايید بدهد، دداادد: «نه.» 

اافسر چندبارر پلكک ززدد، ااما نگاهش رراا اازز مسافر برنگرفت. مسافر پرسيید: «آآيیا 
ميیخوااهيید ددليیلم رراا بشنويید؟» اافسر با گيیجيی سرشش رراا تكکانن دداادد وو مسافر اادداامه 
دداادد: «من مخالف اايین پرووسه ااعداامم هستم. حتيی پيیش اازز اايینكکه شما به من 



ااعتمادد كکنيید وو حرففهايیتانن رراا بگويیيید – وو االبته كکه من اازز ااعتمادد شما تحت هيیچ 

– من ددرر اايین فكکر بوددمم كکه آآيیا مجازز به اابراازز  شراايیطيی سوءااستفاددهه نخوااهم كکردد 
مخالفت بر ضد اايین پرووسه هستم يیا نه وو اايینكکه آآيیا مدااخله من كکوچكکتريین 
شانسيی براايییي آآووررددنن تغيیيیر خوااهد ددااشت يیا نه. وو فكکر ميیكکرددمم كکه ااگر اايین 
ً آآنن  شانس رراا ددااشته باشتم، ددرر آآننصوررتت با چه كکسيی بايید صحبت كکنم. طبيیعتا
فردد بايید شخص فرماندهه باشد. شما موضوعع رراا براايیم ررووشن كکردديید، ااما اايین كکارر 
شما باعث نشدهه كکه من ددرر تصميیم خودد بيیش اازز پيیش ررااسخ شومم. بلكکه 
برعكکس. من باوورر شما به اايین ررووند رراا ووااقعيی وو پرااحساسس ميیدداانم. حتيی ااگر اايین 

باوورر شما مانع تصميیم من نشودد.» 

اافسر خاموشش ماند. به طرفف ددستگاهه برگشت يیكکيی اازز ميیلههايییي برنجيی رراا 
گرفت وو بعد كکميی خم وو به قطعه حكکاكککك خيیرهه شد. به نظر ميیررسيید ددرر حالل 
ووااررسيی نهايیيی ددستگاهه باشد. سربازز وو محكکومم ددرر اايین مدتت با هم ررفيیق شدهه 
بوددند.  محكکومم با ااشاررهه ددست با سربازز صحبت ميیكکردد، ااگرچه با توجه به 
ززنجيیرهايیيی كکه اازز مچهايیش آآوويیزاانن بودد، به سختيی ميیتواانست ددستهايیش رراا 
بلند كکند.  سربازز به طرفف ااوو خم شد وو محكکومم چيیزيییي ددرر گوشش گفت وو ااوو 
سرشش رراا تكکانن دداادد. مسافر به اافسر نزدديیكک شد وو گفت: «شما هنوزز نميیدداانيید 
من چه خوااهم كکردد. بله، من به فرماندهه نظرمم رراا ددرر مورردد پرووسه مجاززتت خوااهم 
گفت، ااما نه ددرر يیكک جلسه عموميی، بلكکه به گونه خصوصيی.  علاووهه بر آآنن، من 
آآنقدرر اايینجا نميیپايیم كکه ووقت شركکت ددرر يیكک ميیتيینگ رراا ددااشته باشم. من فردداا 
صبح ززوودد حركکت ميیكکنم وو يیا حدااقل تا آآنن موقع بايید سواارر كکشتيی شدهه باشم.» 
به نظر نميیررسيید كکه اافسر به صحبتهايییي مسافر گوشش ددهد. فقط با صداايیيی 
نجوااگونه گفت: «پس پرووسه قناعت شما رراا حاصل نكکرددهه ااست.» وو لبخنديییي 



ززدد شبيیه لبخند پيیرمرددهايیيی كکه هنگامم شوخيی بچهها بر لب ددااررند وو تمامم اافكکارر وو 
نيیتش رراا پشت آآنن لبخند پنهانن كکردد. 

بعد با صداايیيی بلند گفت: «بسيیارر خوبب. پس ووقتش ررسيیدهه.» با چشمانيی برااقق، 
نگاهيی طلبكکارراانه به مسافر ااندااخت. اانگارر اازز ااوو اانتظارر ددااشت كکه ددرر كکارريییي 
مشارركکت كکند. مسافر كکه معذبب شدهه بودد، پرسيید: «ووقت چيی ررسيیدهه؟» ااما اافسر 
پاسخش رراا نداادد، بلكکه به سمت مردد محكکومم ررفت وو به ززبانن خوددشش به ااوو گفت: 

«تو آآززاادد هستيی.». 

محكکومم اابتداا هيیچ ووااكکنشيی نشانن نداادد.  اانگارر باووررشش نميیشد.  شايید فكکر 
ميیكکردد اايین سخن اافسر تصميیميی آآنيی باشد كکه فورريییي تغيیيیر خوااهد كکردد. شايید 
هم مسافر غريیب تغيیيیر ددرر ااوو اايیجادد كکرددهه باشد. اايینها اافكکارريییي بودد كکه ميیشد اازز 
حالت صوررتت مردد محكکومم خوااند. ااما اايین تردديید خيیليی طولل نكکشيید. ددرر هر 
صوررتت، ااوو ووااقعا ميیخوااست آآززاادد باشد وو تاجايیيی كکه قطعه كکلوخخشكکن ااجاززهه 
ميیدداادد، شرووعع به تكکانن ددااددنن بدنن خودد كکردد. اافسر فريیادد ززدد: «دداارريییي تسمهها رراا 
پاررهه ميیكکنيی. آآرراامم باشش وو بگذاارر تسمهها رراا بازز كکنيیم.» وو بعد به سربازز ااشاررهه كکردد 
وو ااوو نيیز فورراا مشغولل شد. محكکومم چيیزيییي نگفت. فقط لبخند ززدد.  صوررتش رراا به 

سمت اافسر وو بعد سربازز برگرددااند وو سپس به مسافر نگاهه كکردد. 

اافسر به سربازز ددستورر دداادد: «كکمكک كکن اازز ززيیر ددستگاهه خاررجج شودد.» اايین كکارر بايید 
با ددقت صوررتت ميیگرفت تا به قطعه كکلوخخشكکن آآسيیبيی نرسد. محكکومم چند 
ززخميی بر كکمر ددااشت كکه بيیشتر ناشيی اازز بيیقراارريییي خوددشش بودد. بعد اازز آآننكکه 
محكکومم اازز ززيیر ددستگاهه برآآمد، اافسر دديیگر به ااوو توجهيی نكکردد. به سمت مسافر 
ررفت وو پوشه چرميی رراا يیكک بارر دديیگر بيیروونن كکشيید. كکميی بيین ااووررااقق ددااخل آآنن 



گشت وو سراانجامم صفحهاايییي رراا بيیروونن آآوورردد وو به مسافر نشانن دداادد: 
«بخواانيیدشش.» 

مسافر گفت: «نميیتواانم. قبلا به شما گفتم كکه نميیتواانم اايین صفحهها رراا 
بخواانم.» 

اافسر ووررقق رراا بالاتر نگهددااشت وو تاكکيید كکردد: «با ددقت بيیشتريییي نگارر كکنيید.» ووقتيی 
مسافر خاموشش ماند، اافسر اانگشت خودد رراا با ااحتيیاطط وو بدوونن آآنكکه با سطح  كکاغذ 
تماسس يیابد، رروويییي آآنن حركکت دداادد، اانگارر ميیخوااست به مسافر ددرر يیافتن خطوطط وو 
خواانش آآنن كکمكک كکند. مسافر تلاشش خودد رراا كکردد تا حدااقل ررضايیت اافسر رراا 
فرااهم كکند، ااما خواانش خطوطط ناممكکن بودد.  اافسر شرووعع به هجيی كکرددنن 
خطوطط كکردد وو بعد همه حرووفف رراا با هم خوااند: «نوشته: عاددلل باشش. حالا شما 

بخواانيید.» 

مسافر آآننقدرر رروويییي كکاغذ خم شد كکه اافسر ترسيید كکه ممكکن ااست صوررتش با 
سطح ووررقق تماسس يیابد، وو به هميین ددليیل كکاغذ رراا كکنارر كکشيید. مسافر حرفف 
دديیگريییي نزدد ااما كکاملا ووااضح بودد كکه هنوزز هم نميیتوااند خطوطط رراا بخوااند. اافسر 

بارر دديیگر تكکراارر كکردد: «نوشته شدهه: عاددلل باشش.» 

مسافر گفت: «ددررست ااست. من هم باوورر ددااررمم همانن عباررتيی كکه گفتيید بايید 
نوشته شدهه باشد.» 

اافسر با حالتيی نيیمهررااضيی پاسخ دداادد: «بسيیارر خوبب»، وو بعد ددررحاليی كکه كکاغذ رراا 
ددرر ددست ددااشت اازز نرددبانن بالا ررفت. آآنجا با ددقتيی ووسوااسسگونه كکاغذ رراا ددرر ميیانن 
قطعه حكکاكککك ماند وو ددستگيیرهه رروويییي آآنن رراا يیكک ددوورر كکامل چرخاند.  االبته اايین كکارر 
خستهكکنندههاايییي بودد، چونن بايید قبل اازز آآنن ددقايیقيی با قطعاتت خُردد وو كکلانيی كکه به 
شكکل گيیرهههايییي ددنداانهدداارر كکارر ميیكکردد. ااوو اايین چرخخددندههها رراا با ددقت ووااررسيی 



ميیكکردد وو براايییي اايینكکارر گاهيی سر وو قسمتيی اازز بالاتنهااشش رراا كکاملا به ددااخل 
ددستگاهه حكکاكککك فروو ميیبردد. 

مسافر بدوونن آآنكکه نگاهش رراا اازز اافسر بردداارردد، اازز پايیيین كکارر كکرددنش رراا تماشا 
ميیكکردد؛ آآنقدرر كکه گرددنش شخ ماند وو نورريییي آآفتابب چشمهايیش رراا ااذذيیت 
ميیكکردد. ددرر اايین هنگامم، سربازز با نوكککك سرنيیزههااشش شلواارر وو پيیرااهن محكکومم رراا اازز 
ددااخل گودداالل بيیروونن ميیكکشيید. پيیرااهن به شدتت كکثيیف بودد وو محكکومم آآنن رراا ددرر 
سطل آآبب شست. ووقتيی شلواارر وو پيیرااهن رراا به تن كکردد، هم محكکومم وو هم سربازز با 
صداايییي بلند خنديیدند. چراا كکه پشت هر تكکه لباسس پاررهه شدهه بودد. به نظر ميیررسيید 
محكکومم ااحساسس ميیكکردد كکه ووظيیفه ااووست كکه سربازز رراا بخندااند. با لباسس 
تكکهپاررههااشش ااطراافف سربازز كکه رروويییي ززميین نشسته بودد، ددوورر ززدد. بعد هر ظاهراا به 
ااحتراامم حضورر مسافر وو اافسر، خنديیدنن رراا متوقف كکرددند. ززمانيی كکه سراانجامم 
اافسر اازز كکارر رروويییي ددستگاهه خلاصص شد، با تبسميی بر لب اابتداا كکل ددستگاهه وو سپس 
هر كکداامم اازز قطعاتت آآنن رراا به صوررتت جدااگانه اازز نظر گذررااند وو سپس سرپوشش 
قطعه حكکاكککك رراا كکاملا بست.  بعد اازز نرددبانن پايیيین آآمد، به ددااخل گودداالل نگاهه كکردد وو 
سپس به سويییي محكکومم وو سربازز نگاهيی حاكکيی اازز ررضايیت اازز اايینكکه محكکومم 
لباسش رراا اازز گودداالل ددررآآووررددهه، ااندااخت. بعد اازز آآنن اافسر ددستهايیش رراا ددرر سطل 
آآبب فروو بردد وو لحظهاايییي بعد متوجه شد كکه آآبب سطل به شدتت كکثيیف ااست.  
لحظاتيی چهرههاايییي ددلخورر به خودد گرفت. ااما بعد ددستهايیش رراا ددرر ماسهها فروو 
كکردد وو آآنها رراا بهم ماليید.  معلومم بودد كکه اازز نتيیجه اايین كکارر ررااضيی نيیست، ااما ددرر آآنن 
شراايیط چاررهه دديیگريییي ندااشت. اافسر سپس اايیستادد وو ددكکمههايییي يیونيیفوررمم خودد رراا 
بازز كکردد. اايین كکارر باعث شد كکه ددوو ددستمالل ظريیف ززنانه، كکه به ددااخل يیقه خودد 
فروو ددااددهه بودد، اازز ددوورر گرددنش رروويییي ددستهايیش بيیفتد. آآننها رراا به سمت محكکومم 



پرتابب كکردد: «بيیا. اايین هم ددستماللهايیت.» وو رروو به مسافر گفت: «هديیههايییي 
ززنانن بوددند.» 

با ووجودد سرعتيی كکه ااوو ددرر ددررآآووررددنن يیونيیفوررمم وو باقيی لباسسهايییي خودد نشانن 
ميیدداادد، هر تكکه لباسس رراا با ااحتيیاطط ميیستردد. حتيی با اانگشت تسمه نقرههاايییي رروو 
دداامن يیونيیفوررمش رراا با ددقت خاصيی جلا دداادد وو آآنن رراا جابجا كکردد. ااما بعد اازز آآنن 
تكکههايییي لباسس رراا با خشم به ددااخل گودداالل پرتت ميیكکردد.  آآخريین تكکه، شمشيیر 
كکوتاهه وو كکمربند آآنن بودد. ااوو شمشيیر رراا اازز غلافف آآنن بيیروونن كکشيید وو با آآنن كکمربند رراا 
تكکه تكکه كکردد وو سپس غلافف وو شمشيیر رراا شكکست. سپس قطعههايییي خرددشدهه 
آآننها رراا اازز رروويییي ززميین جمع كکردد وو با چنانن قوتيی به سمت گودداالل پرتابب كکردد كکه 

تكکههايییي ددرر حالل سقوطط با سرووصداا به هم خوررددند. 

اافسر ااكکنونن كکاملا لخت بودد. مسافر لبش رراا گزيید ااما چيیزيییي نگفت. ااوو ميیدداانست 
كکه چه ااتفاقيی خوااهد اافتادد ااما حق آآنن رراا ندااشت كکه ددرر كکارر اافسر مدااخله كکند. ااگر 
پرووسه مجاززااتيی كکه اافسر تا اايین سرحد به ااجراايییي آآنن علاقهمند بودد، ددرر نتيیجه 
ددخالت ااحتماليی مسافر قراارر بودد، توقف يیابد، پس كکارريییي كکه اافسر ااكکنونن 
ميیخوااست اانجامم ددهد، كکاملا ددررست بودد.  ااگر مسافر هم جايییي ااوو ميیبودد، كکارريییي 

جز آآنن نميیكکردد. 

ددرر اابتداا محكکومم وو سربازز متوجه قضيیه نبوددند. آآنها حتيی نگاهه هم نميیكکرددند. 
محكکومم خوشحالل بودد كکه ددستماللهايیش رراا به ددست آآووررددهه، ااما خوشيی ااوو 
چنداانن دديیر نپايیيید، چراا كکه سربازز آآننها رراا اازز ددستش قاپيید. محكکومم كکوشيید كکه 
ددستمالل رراا اازز چنگ سربازز ددرربيیاوورردد، ااما سربازز متوجه شد وو چيیزيییي شبيیه ددعواايیيی 
نيیمه جديییي بيین آآنها ددرر گرفت.  فقط ززمانيی كکه اافسر كکاملا برهنه اايیستادد، آآنها 
متوجه ااوو شدند.  چهرهه محكکومم حالتيی ترسيیدهه به خودد گرفت، اانگاهه كکه 



ميیدداانست چه ااتفاقيی خوااهد اافتادد.  چراا كکه آآننچه براايییي ااوو ررخخ دداادد، ااكکنونن ميیدديید 
كکه قراارر ااست براايییي اافسر ااتفاقق بيیفتد. شايید اايین بارر پرووسه مجاززااتت تمامم وو كکمالل 

به پايیانن ميیررسيید. 

مسافر اانگارر ددستورر مجاززااتت رراا صاددرر كکرددهه باشد. اايین هم شكکليی اازز اانتقامم بودد، 
بدوونن آآنن كکه مسافر خودد ززحمت اانتقامم گرفتن رراا كکشيیدهه باشد. خندههاايییي بيیصداا 

رروويییي صوررتت مسافر نشست وو محو نشد. 

اافسر به سمت ددستگاهه ررفت. ااگر قبلا آآشنايیيی فوققاالعاددهه ااوو با جزيیيیاتت ددستگاهه 
تعجبآآميیز ميینمودد، ااكکنونن كکارر ددستگاهه، مثل جانورريییي مطيیع به فرمانن ااوو كکارر 
ميیكکردد، ترسناكککك بودد. كکافيی بودد كکه ددست خودد رراا به قطعه كکلوخخشكکن نزدديیكک 
كکند كکه آآنن قطعه به حركکت اافتد وو ااررتفاعع خودد رراا تنظيیم كکند تا فضايییي كکافيی براايییي 
اافسر ززيیر كکلوخخشكکن به ووجودد آآيید.  كکافيی بودد كکه ااوو فقط لبههايییي تخت رراا با ددست 
بگيیردد تا شرووعع به لرززيیدنن كکند. حتيی قطعه نمد به نظر ميیررسيید خودد رراا ددرر ددهانن 
اافسر به ررااحتيی جابجا كکردد. ميیشد دديید كکه اافسر ووااقعا نميیخوااست قطعه نمد رراا 
به ددهانن بگيیردد، ااما اايین تردديید ااوو موقتيی بودد. ااوو ددرر نهايیت تسليیم شد وو ااستواانه 
نمديییي رراا به ددهانن گرفت. همه چيیز آآماددهه بودد، به جز تسمهها كکه اازز ددوو طرفف 
تخت آآوويیزاانن بوددند. معلومم بودد كکه نيیاززيییي به آآنها ووجودد ندااشت. لاززمم نبودد اافسر به 
تخت بسته بسته شودد.  ووقتيی مردد محكکومم تسمههايییي آآوويیزاانن رراا دديید، به نظرشش 
ررسيید كکه ااجراايییي مجاززااتت بدوونن بستن تسمهها به ددوورر ددستانن اافسر ناقص 
خوااهد بودد. مشتاقانه به سربازز ااشاررهه كکردد وو هر ددوو ددوويیدند تا تسمهها رراا طورريییي 
كکه لاززمم بودد ببندند. اافسر با پايییي خودد به ميیلهاايییي كکه ددستگاهه رراا به كکارر ميیااندااخت، 
ضربه ميیززدد تا آآنن رراا به كکارر ااندااززدد. ووقتيی متوجه سربازز وو محكکومم شد، پايییي خودد رراا 
رروويییي تخت جمع كکردد وو ااجاززهه دداادد كکه تسمهها رراا به مچها وو پاهايییي ااوو ببندند. حالا 
نميیتواانست با پايییي خودد به ميیله ضربه بزند.  سربازز وو محكکومم با طرزز ررووشن 



كکرددنن ددستگاهه آآشنا نبوددند وو مسافر نيیز مصمم بودد كکه ددخالت نكکند. ااما نيیاززيییي به 
هيیچكکداامم پيیداا نشد. چونن به محض اايینكکه تسمهها بسته شد، ددستگاهه ناگهانن 
وو خوددبخودد به كکارر اافتادد.  تخت شرووعع به لرززيیدنن كکردد وو سوززننها شرووعع به ررقص 
وو كکلوخخشكکن شرووعع به بالا وو پايیيین ررفتن. مسافر مدتيی به اايین صحنه خيیرهه شد وو 
بعد يیاددشش آآمد كکه چرخيی ددرر ددستگاهه حكکاكککك قبلا سرووصداا ميیكکردد. ااما حالا همه 
چيیز به خوبيی كکارر ميیكکردد وو هيیچ صداايیيی كکه حاكکيی اازز خراابيی ددستگاهه باشد، به 

گوشش نميیآآمد. 

به ددليیل كکارر بيیسرووصداايییي قطعاتت، ددستگاهه توجه چنداانيی به خودد جلب 
نميیكکردد.  مسافر به سربازز وو محكکومم نگاهه كکردد. محكکومم اازز هر ددوويییي آآنها 
سرززندههتر به نظر نميیررسيید. همه چيیز ددستگاهه براايیش جالب بودد. گاهيی خم 
ميیشد وو ززيیر آآنن رراا نگاهه ميیكکردد وو گاهيی رروويییي نوكککك پا ميیاايیستادد وو بالايیش رراا وو 
هموااررهه با اانگشتش چيیزيییي رراا به سربازز نشانن ميیدداادد. براايییي مسافر اايین صحنه 
شرممآآوورر بودد. ااوو تصميیم ددااشت تا پايیانن كکارر آآنجا بماند ااما نميیتواانست حضورر 
محكکومم وو سربازز رراا تحمل كکند. به آآنها گفت: «بروويید به خانهتانن.» سربازز به نظر 
ميیررسيید كکه مايیل باشد آآنجا رراا تركککك كکند، ااما محكکومم ددستهايیش رراا به نشانهء 
خوااهش ددرر هم قفل كکردد وو االتماسس كکردد كکه به ااوو ااجاززهه ددااددهه شودد كکه آآننجا بماند. 
وو ووقتيی كکه مسافر با تكکانن ددااددنن سرشش نشانن دداادد كکه مايیل نيیست اايین ااجاززهه رراا 
بدهد، مردد محكکومم ززاانو ززدد وو بازز هم االتماسس كکردد.  ووقتيی مسافر دديید كکه تحكکم ااوو 
فايیدهه نداارردد، تصميیم گرفت هر ددوو رراا با ززوورر اازز آآنجا ددوورر كکند. ااما ددرر همانن صداايیيی 
صداايیيی اازز قطعه حكکاكککك برخاست. به طرفف ددستگاهه نگاهه كکردد وو با خودد اانديیشيید 
كکه تنظيیم چرخخددندهه مرتبط با قطعه به هم خوررددهه ااست. ااما چيیزيییي دديیگريییي بودد. 
سرپوشش قطعه حكکاكککك به آآهستگيی بالا ميیآآمد وو سپس كکاملا بازز شد. 
ددنداانههايییي يیكک چرخخددندهه اازز ددااخل ماشيین حكکاكککك نمايیانن گردديید وو به ززوودديییي كکل 



چرخخددندهه بيیروونن آآمد. به نظر ميیررسيید نيیروويیيی عظيیم قطعه حكکاكککك رراا به هم 
ميیفشارردد وو جايیيی براايییي چرخخددندهه باقيی نگذااشته ااست. چرخخ ددنداانهدداارر ناگهانن اازز 
حكکاكککك جداا شد وو رروويییي ززميین، رروويییي ماسه ها، غلط ززدد وو به پهلو اافتادد. ددرر همانن 
هنگامم چرخخددندههيییي دديیگريییي اازز ماشيین حكکاكککك ددرر حالل جداا شدنن بودد وو چند تايییي 
دديیگر نيیز ددرر ااندااززهههايییي مختلف به ددنبالل آآنن، شرووعع به جدااشدنن اازز قطعه حكکاكککك 
كکرددند. هر كکداامم اازز آآنها هنگامم سقوطط رروويییي ماسهها به جهاتت مختلف غلطيید وو 
بعد به پهلو اافتادد. فكکر ميیشد كکه ددستگاهه حكکاكککك ااكکنونن بايید خاليی شدهه باشد، ااما 
اايینطورر نبودد. قطعاتت خُردد وو بزررگگ دديیگريییي اازز آآنن مرتبا جداا ميیشد وو ددوورر 
ددستگاهه به رروويییي ززميین سقوطط ميیكکردد. محكکومم اانگارر ددستورر مسافر رراا فرااموشش 
كکرددهه باشد، به اايین صحنه خيیرهه شدهه بودد. غلطيیدنن چرخخددندهه بر رروويییي ززميین ااوو رراا 
هيیجانن ززددهه ميیكکردد. ااوو به ددنبالل چرخخها ميیددوويید، آآنها رراا جمع ميیكکردد وو اازز سربازز 
ميیخوااست كکه ددرر اايین كکارر به ااوو كکمكک كکند. سربازز مرتبا ددست ااوو رراا ميیكکشيید وو 

مانع ميیشد. 

مسافر به شدتت مضطربب وو نگراانن بودد. معلومم بودد كکه كکل ددستگاهه ددااشت اازز هم 
ميیپاشيید. كکارركکردد بيیسرووصداايییي آآنن خيیاليی بيیش نبودد.  به نظر ميیررسيید كکه 
مسافر ميیخوااست مرااقب اافسر باشد، چراا كکه ااوو با ددست وو پايییي بسته 
نميیتواانست كکارريییي براايییي خوددشش بكکند. با اايینحالل، ددرر همانن مدتيی كکه 
چرخخددندهههايییي ددررحالل سقوطط توجه مسافر رراا به خودد جلب كکرددهه بودد، ااوو به باقيی 
قسمتهايییي ددستگاهه توجهيی ندااشت.  ااما ووقتيی آآخريین چرخخددندهه نيیز سقوطط 
كکردد، مسافر با صحنهء عجيیب وو ددلخرااشيی ررووبروو شد. قطعه حكکاكککك آآنچه رراا بايید 
نميینوشت، بلكکه سوززننها مرتبا به بدنن اافسر ضربه ميیززددند وو تخت نيیز 
نميیلرززيید، بلكکه ااررتفاعع ميیگرفت كکه باعث ميیشد سوززننها حتيی عميیقتر به 
بدنن ااوو فروو ررووند.  مسافر سعيی كکردد ددستگاهه رراا خاموشش كکند. ددستش رراا ددرراازز كکردد، 



ااما ددرر همانن لحظه ددستگاهه حكکاكککك ااررتفاعع گرفت وو بدنن اافسر رراا كکه به سوززننها 
چسپيیدهه بودد، همرااهه با خودد اازز تخت بلند كکردد به سمت گودداالل حركکت وو ددررست 
بالايییي آآنن توقف كکردد. اايین كکارريییي بودد كکه ددستگاهه ددرر مواارردد دديیگر مجاززااتت نيیز 
اانجامم ميیدداادد، ااما ددرر ساعت ددووااززددهم. خونن اازز صدها سوررااخخ بدنن اافسر بيیروونن 
ميیرريیخت ااما با آآبب مخلوطط نميیشد. چراا كکه تيیوببهايییي آآبب نيیز اازز كکارر اافتاددهه بودد. 
وو آآخريین كکارركکردد ددستگاهه نيیز با ااشكکالل موااجه شد: جسد اافسر اازز سوززننها جداا 
نميیشد.  خونن اازز جسد به ددااخل گودداالل ميیرريیخت ااما همچنانن به سوززننها 
چسپيیدهه بودد. باززوويیيی كکه قطعه حكکاكککك بر آآنن سواارر بودد، به سمت ددااخل ددستگاهه 
حركکت كکردد تا سرجايیش برگردددد، ااما اازز آآنجا جسد اازز حكکاكککك جداا نميیشد، 

حركکت باززوو بيینتيیجه بودد وو همانطورر رروويییي گودداالل باقيی ماند. 

مسافر بر سر سربازز وو محكکومم فريیادد ززدد: «بيیايیيید، كکمكک كکنيید.» وو خوددشش پاهايییي 
اافسر رراا گرفت. محكکومم وو سربازز نيیز سر وو ددستهايییي ااوو رراا اازز طرفف دديیگر گرفتند وو 
به آآهستگيی ااوو رراااازز سوززننها خلاصص كکرددند.  ااكکنونن هر ددوو مردد ددچارر تردديید شدند 
وو جسد رراا ررها كکرددند. محكکومم ناگهانن ددوورر خورردد كکه بروودد. مسافر ددنبالل ااوو ررفت وو 
ااوو رراا با ززوورر بالايییي جسد اافسر آآوورردد.  ددرر اايین لحظه، مسافر، برخلافف ميیل قلبيیااشش 
به صوررتت اافسر نگاهه كکردد. به نظر نميیررسيید كکه هنوزز ززندهه باشد. صوررتش 
نشانيی اازز مرگگ ندااشت. اافسر ددرردد وو شكکنجهاايییي رراا كکه دديیگر محكکوميین ددرر طولل 
ساعاتت مرگگ تدرريیجيی تحمل كکرددهه بوددند، نكکشيیدهه بودد. لبانش به هم چسپيیدهه 
بودد، چشمانش بازز بودد وو هنوزز نورر ددااشت وو نگاهش ررااضيی وو آآرراامم بودد. ااما يیكکيی اازز 
سوززننها كکه پس سرشش فروو ررفته بودد، سوررااخيی خونيین ددرر پيیشانيیااشش اايیجادد 

كکرددهه بودد. 

 ***



ووقتيی مسافر، با سربازز وو محكکومم به ددنبالش، به ااووليینخانههايییي مستعمرهه ررسيید، 
سربازز به يیكکيی اازز آآننها ااشاررهه كکردد وو گفت: «قهوههخانه آآنجاست.» ددرر طبقه 
همكکف يیكکيی اازز آآنن خانهها، ااتاقيی غاررمانند با دديیوااررها وو سقفيی ددووددززددهه بودد كکه 
ضلع رروو به خيیابانش دديیواارر ندااشت. تفاووتت چنداانيی بيین قهوههخانه وو خانههايییي 
مسكکونيی ااطراافف آآنن موجودد نبودد. همه خانهها كکلنگيی بوددند، به جز عماررتت كکاخخ 
مانند فرماندهه كکه براايییي مسافر تدااعيی كکنندهه خاطرههيییي تارريیخ بودد وو ميیتواانست 
قدررتت پيیشيین مستعمرهه رراا ددرر آآنن عماررتت ببيیند. مسافر همرااهه با سربازز وو محكکومم، 
اازز ميیانن ميیزهايییي خاليی كکه ددرر ضلع رروو به خيیابانن قراارر گرفته بوددند، گذشت وو 

هواايییي خنكک وو پرددوودديییي رراا كکه اازز ااتاقق خاررجج ميیشد، به رريیههايیش كکشيید. 

سربازز گفت: «پيیرمردد رراا اايینجا ددفن كکرددند. كکشيیش ااجاززهه نداادد ااوو رراا ددرر قبرستانن 
عموميی ددفن كکنند. براايییي مدتيی طولانيی مرددمم نميیدداانستند كکه آآيیا ااوو رراا به خاكککك 
بسپاررند يیا نه. ووليی سراانجامم اايین كکارر رراا كکرددند. االبته، اافسر اايین موضوعع رراا به شما 
ً ااوو اازز اايین موضوعع شرمندهه ااست. چند بارر تلاشش كکردد  توضيیح نداادد. چراا كکه طبيیعتا
كکه شبانه به نبش قبر ددست بزند وو جسد پيیرمردد رراا جايییي دديیگريییي ددفن كکند ااما هر 

بارر ااوو رراا ررااندند.» 

مسافر كکه اانگارر حرفف سربازز رراا نميیتواانست باوورر كکند، پرسيید: «گورر كکجاست؟» 
وو بلافاصله سربازز وو مردد محكکومم پيیشاپيیش ااوو ددوويیدند وو به جايیيی كکه گورر قراارر 
ددااشت، ااشاررهه كکرددند.  آآنها مسافر رراا به پشت دديیواارريییي كکه نشانن ددااددند، برددند؛ 
جايیيی كکه تعداادد كکميی مشتريییي چند ميیز رراا ااشغالل كکرددهه بوددند. تصورر ميیشد كکه 
كکاررگراانن بندرر بوددند؛ مردداانيی قويییي با رريیشهايییي كکوتاهه، سيیاهه وو برااقق. هيیچ كکداامم اازز 
آآننها كکت به تن ندااشت وو پيیرااهنهايیشانن پاررهه بودد.  مرددمانيی غريیب وو 
سرخوررددهه بوددند. هنگاميی كکه مسافر نزدديیكک آآمد، چند نفريییي اازز جا برخاستند وو به 
دديیواارر تكکيیه ددااددند تا ااوو بهتر ببيینند. همه نجواا ميیكکرددند: «يیكک خاررجيیست. 



ميیخوااهد گورر رراا ببيیند.» يیكکيی اازز ميیزها رراا كکنارر ززددند وو ززيیر آآنن يیكک سنگ قبر 
نمايیانن شد؛ سنگيی ساددهه كکه چونن كکوتاهه بودد، به ررااحتيی ميیشد آآنن رراا ززيیر يیكک ميیز 
پنهانن كکردد. گوررنبشتهاايییي با حرووفف بسيیارر كکوچكک رروويییي آآنن حكک شدهه بودد، 
طورريییي كکه مسافر براايییي خوااندنن آآنن مجبورر شد ززاانو بزند: «اايینجا فرماندهه قديیميی 
آآررااميیدهه ااست. حاميیانن ااوو، كکه ااجاززهه ندااررند ناميی بر خودد بگذااررند، ااوو رراا ددرر اايین 
محالل ددفن كکرددهه وو اايین سنگ رراا گذااشتهااند. به ما بشاررتت ددااددهه شدهه كکه فرماندهه 
بعداازز ساليیانيی مشخص اازز گورر برخوااهد خاست وو پيیروواانن خودد رراا براايییي 
باززپسگيیريییي مستعمرهه بسيیج خوااهد كکردد. اايیمانن ددااشته باشيید وو ددرر اانتظارر آآنن 

ررووزز بمانيید.» 

ووقتيی مسافر سنگنبشته رراا خوااند وو سرشش رراا بالا آآوورردد، مردداانن ززيیادديییي ااطراافف 
جمع شدهه بوددند وو لبخند ميیززددند. اانگارر آآنها نيیز همرااهه با ااوو كکتيیبه رراا خوااندهه 
بوددند، به نظرشانن مزخرفف آآمدهه بودد وو حالا اازز مسافر ميیخوااستند كکه ددرر مزخرفف 
دداانستن آآنن با آآنها يیكکجا شودد. مسافر تظاهر كکردد كکه اايین موضوعع رراا متوجه 
نشدهه، چند سكکه پولل سيیاهه بيین آآنها تقسيیم كکردد وو منتظر ماند تا ميیز ددووباررهه رروويییي 

سنگ قبر قراارر گرفت. ااوو سپس قهوهه خانه رراا تركککك كکردد وو به بندرر ررفت. 

سربازز وو محكکومم ددرر قهوههخانه به چند نفر برخوررددند كکه سربازز رراا ميیشناختند وو 
كکميی ووقتشانن گرفته شد. با اايینحالل اايین گرفتارريییي نبايید ززيیادد طولل كکشيیدهه باشد، 
چونن ووقتيی مسافر به ميیانه پله طولانيی كکه به سمت قايیقها ميیررفت، ررسيیدهه 
بودد، آآنن ددوو به ددنبالش ميیددوويیدند. ااحتمالا سربازز وو محكکومم ميیخوااستند اازز مسافر 
خوااهش كکنند كکه آآنها رراا با خودد ببردد. ددرر پايیيین پلهها، هنگاميی كکه مسافر با يیكک 
ملواانن ددرر مورردد اانتقالل ااوو به كکشتيی بخارر بودد كکه ددوورر اازز ساحل لنگر ااندااخته بودد، 
چانه ميیززدد، آآنن ددوو شرووعع به پايیيین آآمدنن اازز پلهها كکرددند. ااما تا ووقتيی كکه به پايیيین 
پلهها ررسيیدند، مسافر ددرر قايیق نشسته بودد وو كکم كکم اازز ااسكکله ددوورر ميیشد. 



محكکومم وو سربازز هنوزز هم ميیتواانستند به ددااخل قايیق بپرند، ااما مسافر طنابب 
كکلفت گرههدداارريییي رراا اازز كکف قايیق برددااشت وو آآنن ددوو نفر رراا با آآنن تهديید كکردد وو به اايین 

صوررتت، مانع پريیدنن آآننها به ددااخل قايیق شد. 

[پايیانن] 
*  حق نشر وو باززنشر متن فاررسيی متعلق به سايیت نبشت وو مترجم ااست.  

* اايین متن اازز نسخه اانگليیسيی ددااستانن ترجمه يیانن جانستونن به فاررسيی برگردداانن شدهه ااست. 




