
مقدمۀ مترجم

ج. ب. تراون کیست؟1
بـر اسـاس اطالعاتی که تاکنون به دسـت آمـده نام او تراون و یا شـاید هم 
اتـو فایگـه2 باشـد کـه منشـی اتحادیۀ کارگـران صنایـع آلمانی بـود. او در 
بیست وهشـتم فوریۀ 1882 در شـویبوس3 متولد شـد و در بیست وششـم 
مـارس 1969 در شـهر مکزیکـو فـوت کرد. نـام واقعی تـراون مدت زمان 
طوالنی برای دانشـمندان عالم ادبیات مورد مناقشـه بوده است. هیچ کس 
از جزئیـات زندگی او، تاریخ تولد، و محل تولدش اطالع دقیقی نداشـت. 
تـا مدت هـا بر این بـاور بودند که تـراون از سـال 1924 در مکزیک زندگی 

می کرد؛ جایی که اکثر داستان هایش را نیز در آنجا نوشت.
هویـت واقعـی تـراون تـا مدت هـا باعـث حدس وگمـان بـود. ولی در 
یـک مـورد اتفـاق نظر وجود داشـت و آن این بـود که او همـان بازیگر تئاتر 
و آنارشیسـت بنام، رت ماروت4، اسـت که در سـال 1924 به مکزیک فرار 
کـرده بـود. با تحقیقاتی کـه ویل وایـت5، روزنامه نگار بی بی سـی، و بعد از 
او کشـفیاتی که یان کریسـتف هاوس شـیلد6 در سـال 2012 به عمل آورد، 
تأیید شد که ب. تراون و رت ماروت کسی نیستند جز آهنگر ماشین آالت و 
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ده        کشتی مرده ها

منشی اتحادیه، یعنی اوتو فایگه، که در اصل اهل شهر شویبوس در استان 
پروس براندنبورگ بود که امروز با نام شویبوجن1 به لهستان تعلق دارد. بعد 
از جنگ جهانی دوم، از دو نفر دیگر با عنوان ج. ب. تراون نام برده شد که 
عبارت بودند از بریک تراون تورسوان2 و هال کروز.3 هر دوی آن ها خود را 
کارگزار ادبی تراون معرفی می کردند، ولی خودشان همیشه انکار می کردند 
که خود تراون هستند. تراون نویسندۀ چندین رمان است که به بیست وچهار 

زبان ترجمه شده اند و در بیش از سی میلیون نسخه به فروش رفته اند.
بسـیار خـب: اگـر فرض کنیـم که ب. تـراون و اوتو فایگـه هر دو یک 

نفرند، پس بهتر است ابتدا دریابیم که اوتو فایگه کیست.
تا مدت های طوالنی مشـخص نبود که رت ماروت، هنرپیشـۀ سـابق 
و آنارشیسـت معروف، چگونه به مکزیک آمـده. در اواخر دهۀ هفتاد، دو 
روزنامه نگار بی بی سـی به نام های ویل وایت و رابرت روبینسـون4 سـرگرم 
حل این معما شـدند. نتیجۀ تحقیقات آن ها در نوزدهم دسـامبر 1978 در 
یک فیلم مستند در تلویزیون انگلستان پخش شد. این تحقیقات در کتاب 
وایـت، تـراون کی بود، نیز منعکس شـد. روزنامه نـگاران در دو وزارتخانۀ 
امـور خارجۀ ایاالت متحـده و بریتانیا پرونده های مربوط به رت ماروت را 
پیدا کردند و دریافتند که ماروت در سال 1923 سعی کرده خود را از طریق 
انگلسـتان به کانادا برسـاند. ولی او را برگرداندند و در سـی ام نوامبر 1923 
توسـط پلیس بریتانیا دسـتگیر شـد و به عنوان خارجی بدون اجازۀ اقامت 
معتبر به زندان بریگتن در انگلیس منتقل شـد. ماروت هنگام بازپرسـی به 
پلیـس لندن گفت که نـام واقعی او هرمان اتو آلبرت ماکسـیمیلیان فایگه5 

است و در بیست وسوم فوریۀ 1882 در شویبوس متولد شده است.
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مقدمۀ مترجم        یازده   

وایت و روبرتسون جست وجوهایی در بایگانی لهستان به عمل آوردند 
و صحـت گفته های او را تأیید کردنـد. حتی تاریخ تولد و نام والدینش، که 
ماروت ذکر کرده بود، منطبق با اظهارات او بودند. روزنامه نگاران انگلیسی 
به این نتیجه رسیدند که اوتو فایگه در سال های 1904 و 1905 بدون به جا 
گذاشـتن ردپایی ناپدید شده است. استاد ادبیات، یان کریستف هاوشیلد، 
طی مطالعاتی در بنیاد هنر استان نوردراین وستفالن1 نتیجۀ تحقیقات ویل 
وایـت را تأییـد کرد و مسـیر زندگی او را پس از سـال 1904 دنبال کرد. این 

تحقیقات هیچ گونه شک وتردیدی را در مورد هویت او باقی نمی گذارند.
رت ماروت تا پانزدهم فوریۀ 1924 در زندان ماند. بعد از آزاد شـدن به 
کنسـولگری امریکا رفت و درخواست کرد که تابعیت امریکایی او را تأیید 
کنند. او ادعا کرد که در سـال 1882 در سانفرانسیسـکو به دنیا آمده و در 
ده سالگی در یک کشتی مشغول به کار شده و از آن زمان تاکنون به سراسر 
جهان سـفر کرده، ولی اکنـون می خواهد وضعیت قانونـی و حقوقی خود 
را سروسـامان دهـد. ماروت قباًل هم در آلمان سـه بار بـرای تأیید تابعیت 
امریکایـی خود تالش کرده بود و محل تولدش را سانفرانسیسـکو و تاریخ 
تولد خود را بیسـت وپنجم فوریۀ 1882 و نام والدین خود را ویلیام ماروت 
و هلنا ماروت ذکر کرده بود. کارمندان کنسـولگری به اظهارت او اعتنایی 
نکردنـد، زیرا از پلیس لندن گزارش دیگـری از زندگی نامۀ ماروت دریافت 
کـرده بودند. همچنین، همه می دانسـتند که زلزلۀ وحشـتناک سـال 1906 
کلیۀ سـوابق شناسـنامه ها را از بین بـرده، لذا سانفرانسیسـکو برای اظهار 

محل تولد بسیار مناسب بود.
ایـن فرضیه که ب. تـراون همان اوتو فایگه و همان رت ماروت اسـت 
از سـوی بسـیاری )ولی نه از سـوی تعداد زیادی از محققان( پذیرفته شده 
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دوازده        کشتی مرده ها

است. ولی اگر ماروت همان فایگه نباشد، در این صورت، او تمام جزئیات 
تولدش و نام قبل از ازدواج مادرش را از کجا می دانسته؟

بـه هـر حـال، رت مـاروت بعد از آزاد شـدن از زنـدان لندن خـود را به 
مکزیک رسـاند، ولی در چه شـرایطی و چگونه سـفر کرد برای هیچ کس 

معلوم نیست.
بـر اسـاس اظهـارات روزا النـا لویان1، بیوۀ هـال کروز که بسـیاری از 
پژوهشـگران او را ب. تراون می دانند، شـوهرش بعد از آزاد شـدن از زندان 
به عنـوان جاشـو در یک کشـتی مرده هـا2 کاری پیدا کرد و به نـروژ رفت و 
از آنجا با یک کشـتی دیگر به افریقا سـفر کرد و باالخره در تابسـتان سال 
1924 روی عرشـۀ یک کشـتی هلندی در تامپیکو3 در کنار خلیج مکزیک 
پا به خشـکی گذاشـت. بخشی از مدارک به دسـت آمده این ادعاها را تأیید 
می کننـد. نام ماروت از فهرسـت سرنشـینان آن کشـتی بخار نـروژی، که 
هگره4 نام داشت و نوزدهم آوریل 1924 از لندن به سوی جزایر قناری لنگر 
کشـیده بـود، خط خورده بود. همین امر شـاید نشـان می دهـد که ماروت 

اصاًل در این سفر دریایی حضور نداشت.
مکزیـک بعـد از انقـالب مـأوا و پناهـگاه آسـمان جل های امریکایی 
و سوسیالیسـت ها و فراریـان جبهه هـای جنـگ شـده بـود، زیـرا ایاالت 
متحـده در جنـگ جهانـی اول شـرکت کرده بـود. یکی از فعـاالِن این جّو 
 نـاآرام مـردی بود به نام لین آ. ای. گاله.5 او در نیویورک به انتشـار نشـریۀ
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اقـدام کـرد. این روزنامه از سـال 1918 در شـهر مکزیکو منتشـر شـد. از 
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مقدمۀ مترجم        سیزده   

 Industrial سـال 1918 بخش مکزیکی سازمان آنارشیسـتی و سندیکایی
Warkers of the Norld بسیار فعال بود.

ایـن پناهـگاه به طور مسـّلم بـرای یک پناهنـده و آنارشیسـت اروپایی 
)یـا امریکایی( جای بسـیار مناسـبی بود. چه بسـا ماروت انتشـارات لین 
گاله را می شـناخت، زیرا نام جرالد گاله در اکثر رمان های تراون به چشـم 
می خورد. ولی در یادداشـت های به دسـت آمده از تراون چیزی در این باره 
مشاهده نمی شود و نمی توان ادعا کرد که وی به عنوان کارگر روزمزد تحت 
 شرایط بسیار سختی در مزارع پنبه یا سرچاه های نفت مشغول به کار شده 

است.
بـرای حـل این تناقض ها ماکس اشـمید1، پژوهشـگر سوئیسـی، طی 
هشت مقالۀ مبسوط با نام ج. ب. تراون مرموز، که از دوم نوامبر 1963 تا 
چهارم ژانویۀ 1964 با نام مستعار جرالد گاله در روزهای شنبه در روزنامۀ 
سوئیسـی Tages-Anzeiger منتشـر شـدند، »فرضیۀ صاحـب تجارت« 
را مطـرح کـرد. فرضیه ایـن بود که رت ماروت در سـال 1922 یـا 1923 از 
اروپـا بـه مکزیک آمـده و در آنجا با یک امریکایی به نـام ترامپ از قماش 
جرالد گاله آشـنا شـده که داسـتان هایی دربارۀ سرگذشـت او نوشته است. 
مـاروت دست نوشـته های او را بـه سـرقت بـرده و بـه زبان آلمانـی ترجمه 
کـرده اسـت و فرازهایـی از جهان بینی آنارشیسـتی خود را به آن نوشـته ها 
افـزوده و آن هـا را بـا نـام مسـتعار ج. ب. تـراون بـه ناشـران آلمانـی ارائه 
کـرده اسـت. فرضیۀ اشـمید هـواداران و مخالفانـی دارد و در حال حاضر 
تشـخیص دقیق آن غیرممکن اسـت. به هر حال، زندگـی ب. تراون )رت 
 ماروت؟( در مکزیک کم تر از سرنوشـت او در اروپا اسرارآمیز و معماگونه 

نبود.
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چهارده        کشتی مرده ها

فرضیۀ مربوط به تراون تورسوان1
پژوهشـگران معتقدند که تراون خود را تورسـوان معرفی می کند. در مورد 
تورسـوان مشخص اسـت که او در سال 1924 در شمال تامپیکو یک خانۀ 
کاپولکو که  چوبی اجاره کرد و تا سـال 1931 در منزل کوچکی در ساحل آ
مهمانخانه ای هم داشت زندگی کرد و از آنجا سفرهای خود را به مکزیک 
انجـام داد. او در سـال 1926 به عنـوان عکاس همراه با فرانـک تانن باوم2 
جامعه شناس، هرمان بایر3 باستان شناس، آلفونسو دامپف4 حشره شناس، 
و سی نفر دیگر در مسافرتی تحقیقاتی به ریاست انریکه جوان پاالسیوس 
منـدوزا )1953-1881(5 در ایالت چیاپاس شـرکت کـرد. یکی از تصاویر 
بسـیار اندک تراون تورسـوان در طی همین سـفر گرفته شـده اسـت. او به 
چیاپاس و بعدها چندین بار به سایر نواحی مکزیک سفر کرد. تراون، طی 
این سفرها، به دنبال مطالبی برای کتاب هایش بود و عالقۀ وافری به هنر و 
فرهنگ و تاریخ مکزیک داشـت. در سال های 1927 و 1928 در دانشگاه 
مکزیک دوره های آموزش زبان اسـپانیایی و زبان سرخ پوسـتان را گذراند 
و در کالس هـای درس تاریخ ادبیـات امریکای التین و تاریخ مکزیک هم 
شرکت کرد. تورسوان در سال 1930 کارت شناسایی رسمی ویژۀ خارجیان 
را دریافت کرد که در آن از او به عنوان تراون تورسوان و مهندس امریکایی 
یاد شده بود. در بسیاری از منابع دیگر هم نام کوچک او بریک6 یا برویک7 
ذکر شـده اسـت. ب. تراون هم خیلی دوسـت داشـت خود را تبعۀ امریکا 
معرفی کند. او در سال 1933 رمان های خود به زبان انگلیسی را -- کشتی 
مرده ها، گنج سییرا مادره8، پلی در جنگل -- به انتشارات آلفرد آ. کنوپف9 
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در نیویورک فرستاد و اظهار کرد که متون اصلی و نسخ قباًل منتشرشده به 
زبان آلمانی صرفًا ترجمۀ آن ها بوده است.

 The Death Ship کنوپف در سال 1934 کتاب کشتی مرده ها را با نام
منتشـر کرد. در ایـاالت متحده و بریتانیای کبیر کتاب هـای دیگری نیز از 

تراون منتشر شدند.
با مقایسـۀ نسـخه های آلمانی و انگلیسـی این کتاب ها به تفاوت های 
زیاد آن ها پی می بریم. متون انگلیسی قدری طوالنی ترند. در نسخۀ آلمانی 
قسـمت هایی وجود دارند که در نسـخه های انگلیسی مشاهده نمی شوند. 
ویراسـتار کنوپف از کثرت عبارت ها و اصطالح هـای آلمانی به کاررفته در 
متون انگلیسـی او خسـته شـده بود، ولی در کتاب های آلمانی هم نکات و 
اصطالح های انگلیسی مشاهده می شدند. رمان های ب. تراون در مکزیک 
هـم با اسـتقبال زیادی مواجه شـدند که عمدتـًا مرهـون تالش های خانم 
اسـپرانزا لوپـز ماتئوس1، خواهر رئیس جمهور بعـدی مکزیک آلفردو لوپز 
ماتئوس2، بود. اسپرانزا کتاب های تراون را به زبان اسپانیایی ترجمه کرد و 
بعدها نمایندگی کارهای او را برای تماس با ناشران و صاحبان حقوق اولیه 
به عهده گرفت. در سـال 1946 هوسـتون، کارگردان معروف امریکایی، با 
ب. تـراون قـرار مالقاتی را در هتل بامر در پایتخـت مکزیک ترتیب داد تا 
دربارۀ جزئیات تهیۀ فیلم از کتاب های او صحبت کند، ولی به جای نویسنده 
کاپولکو  مرد ناشناسـی آمد که خود را هال کروز معرفی کرد؛ مترجمی از آ
و سن آنتونیو. سپس، کروز وکالت نامۀ تام االختیار ب. تراون را نشان داد. 
کـروز در مالقـات بعدی هم به جای نویسـنده حاضر شـد؛ عـالوه بر این، 
در سـمت مشـاور فنی هم، در طی فیلم برداری در مکزیک در سال 1947 
 حضور داشـت. رفتار معماگونۀ نویسنده و کارگزار او باعث شد، در اثنای
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شانزده        کشتی مرده ها

فیلم بـرداری، اعضای گروه تقریبًا مطمئن شـوند که هال کروز در حقیقت 
همـان ب. تراون اسـت. وقتی فیلم با مشـارکت همفری بـوگارت1 و والتر 
هوسـتون2 بعـد از اولین اکران در سـال 1948 فروش فوق العـاده ای کرد و 
سـه جایزۀ اسـکار کسـب کرد، تب و هیجـان عجیبی برای تـراون حقیقی 
بـه وجـود آمـد. رسـانه های امریکایـی با هیجـان فوق العـاده از نویسـندۀ 
 اسـرارآمیزی نـام بردند که خود می توانسـت قهرمان اصلی داسـتان هایش

باشد.
در بسـیاری از زندگی نامه های تراون این فرضیه تکرار می شود که جان 
هوستوِن کارگردان از همان لحظۀ اول مطمئن بود که هال کروز همان ب. 
تراون است. ولی این فرضیه صحیح نیست. هوستون در سال 1948 منکر 
این امر شد. او در زندگی نامۀ خودنوشتش )1980( نوشته است که او ابتدا 
چنین احتمالی را می داد ولی بعد از دقت روی رفتار کروز -- حتی هنگام 
فیلم برداری از گنج سـییرا مادره -- به این نتیجه رسـید که حدس او پایه و 
اساسـی نداشته است. طبق اظهارات هوستون، در اثنای فیلم برداری گنج 
سـییرا مادره، کروز بازی دوگانه ای انجام داده اسـت. وقتی اعضای گروه 
فیلم برداری از او پرسیده بودند که آیا او خود تراون است یا نه، پاسخ منفی 
داده بـود؛ ولـی رفتارش چنان بود که سـؤال کنندگان اطمینان حاصل کرده 

بودند که هال کروز و ب. تراون یک شخص اند.
شایع بود که مجلۀ الیف جایزۀ پنج هزار دالری برای کشف هویت واقعی 
تراون تعیین کرده اسـت. این شـایعه باعث شد که لوئیس اسپوتا3 به یافتن 
هال کروز، که بعد از پایان فیلم برداری در تابسـتان 1947 ناپدید شـده بود، 
بپردازد. با اطالعاتی که از بانک مکزیک کسب کرد در ژوئیۀ 1948 مردی 
کاپولکو زندگی می کرد. آن مرد در آنجا  به نام تراون تورسوان را یافت که در آ

1. Humphrey Bogart        2. Walter Huston        3. Luis Spota



مقدمۀ مترجم        هفده   

رستوران مخروبه ای را اداره می کرد ولی رستوران مشتریان زیادی نداشت. 
1 می نامید که 

تورسـوان آدم تک رویی بـود و همسـایه اش او را ِال - گرینگو 
در کشـورهای امریکای التین علی االصول به هر امریکایی گفته می شود. 
اسپوتا پس از جست وجو در بایگانی های دولتی کشف کرد که تورسوان در 
سـال 1930 یک کارت شناسـایی ویژۀ اتباع خارجی و در سال 1942 یک 
شناسـنامه دریافت کرده اسـت. در هر دو مدرک، تاریخ تولد خود را پنجم 
مارس 1890 و محل تولدش را شیکاگو ذکر کرده بود. احتمااًل تورسوان در 
سـال 1914 از امریکا به مکزیک آمده و از مرز سـیوداد خوارز2 عبور کرده 
است. اسپوتا با رشوه به نامه رسانی که نامه هایش را به او می رساند متوجه 
شـد که تورسـوان از فردی به نام یوزف ویدر3 اهل زوریخ وجوهاتی به نام 
ب. تـراون دریافت کرده اسـت. همچنین در میزتحریرش بسـته ای کتاب 
از یوپتیـن سـینکلر4، نویسـندۀ امریکایی، پیـدا کرد که بـرای ب. تراون به 
آدرس خانم اسـپرانزا لوپز ماتئوس فرستاده شده بود. وقتی اسپوتا رودررو 
از تورسوان سؤال کرد که آیا هال کروز و ب. تراون یک شخص واحدند او 
با دستپاچگی پاسخ داد و به خاطر سؤال های متعدد این روزنامه نگار کاماًل 
اعتمادبه نفس خود را از دسـت داد و نهایتًا به طور غیرمستقیم اعتراف کرد 

که خودش ب. تراون است.
مترجم ذکرشده با ب. تراون تقریبًا از سال 1941 همکاری می کرد. او 
موفق شد اولین رمان او )پلی در جنگل( را به زبان اسپانیایی ترجمه کند. 
اسپرانزا در زندگی تراون نقش بسزایی را ایفا کرد. او در سال 1947 به اروپا 
سـفر کرد تا وکالت تراون را نزد ناشـران به عهده بگیرد، زیرا از سال 1948 
مرتـب بـا یوزف ویدر، که در کتاب های تـراون از او به عنوان صاحب امتیاز 
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نام برده شـده، می زیسـت. در همان سـال، انتشـارات گوتنبرگ، که تا آن 
زمان رمان های تراون را منتشـر می کرد، بعد از به قدرت رسـیدن هیتلر از 
سوی ناسیونال - سوسیالیست ها تعطیل شد )کتاب های تراون از 1933 تا 
1945 در آلمان ممنوع بودند(. نویسنده حق امتیاز کتاب هایش را به شعبۀ 
همان انتشـارات در زوریخ داد. در سـال 1939، تراون از ادامۀ همکاری با 
این ناشر انصراف داد و یوزف ویدر، همکار سابق انتشاراتی، وکالت تراون 
را بـه عهده گرفت در حالی که او در طول عمرش هرگز شـخصًا نویسـنده 
و موکل خود را ندید و با او از نزدیک آشـنا نشـد. اسپرانزا لوپز ماتئوس در 
سال 1951 خودکشی کرد و روزا النا لویان همسر آیندۀ هال کروز جانشین 

حقوقی اش شد.
یـوزف ویدر و اسـپرانزا لوپز ماتئوس )بعد از مـرگ روزا النا لویان( در 
ژانویـۀ 1951 کتابـی را در مـورد نـام و هویت واقعی تراون منتشـر کردند. 
ایـن کتـاب در واقع تبلیغی بود بـرای تراون و تا مرگ ویدر در سـال 1960 
مرتبـًا تجدید چاپ می شـد. به عقیدۀ تاپیو هلن1، این نشـریه از روش های 
بی شـرمانه پیـروی می کـرد و جعلیـات بسـیار مشـخصی از قبیـل اینکـه 
روزنامـۀ الیـف جایـزۀ پنج هزار دالری تعیین کرده شـایع می کـرد و همه از 
گاه بودند. این نشـریه در سـال 1952 زندگی نامۀ واقعی  کم وکیـف ماجـرا آ
تراون را منتشـر کرد که بر اسـاس آن، نویسندۀ اسـرارآمیز در غرب امریکا 
در خانـواده ای مهاجر اسـکاندیناوی متولد شـده و در تمـام عمرش هرگز 
بـه مدرسـه نرفته بـود و ناچار بود از هفت سـالگی کار کند و در ده سـالگی 
به عنوان جوانک پادو در یک کشـتی تجاری هلندی به مکزیک آمده بود. 
ایـن فرضیه هم به کرات مطرح شـد کـه کتاب های ب. تـراون ابتدا به زبان 
انگلیسـی نوشـته شـده و بعد توسـط مترجمی سوئیسـی به آلمانی ترجمه 
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شـده اند. در این فاصله هال کروز، که بعد از پایان فیلم برداری ناپدید شـده 
کاپولکـو و به عنوان نویسـنده و نمایندۀ ب.  بـود، دوبـاره در صحنـۀ ادبی آ
تراون ظاهر شد و به نام تراون با ناشران و استودیوهای فیلم سازی در مورد 
هزینه هـا و نحـوۀ فیلم بـرداری کتاب هایش بـه مذاکره پرداخـت. روزا النا 
لویان -- منشـی کروز -- و کروز در شـانزدهم می 1957 در سن آنتونیوی 
تگـزاس بـا هـم ازدواج کردند. بعـد از ازدواج به مکزیک رفتند و شـرکت 
ادبیاتـی R. E. Luyan را ایجـاد کردنـد. بعد از مرگ یوزف ویدر در سـال 

1960، روزا تنها مالک حقوق و صاحب امتیاز کتاب های تراون شد.
در اکتبـر 1959، هـال کـروز و روزا النـا لویـان به مناسـبت افتتـاح و 
نمایش فیلم کشتی مرده ها به آلمان سفر کردند. گزارشگران سعی کردند از 
دهان کروز این حرف را بیرون بکشـند که او خود تراون اسـت، ولی موفق 
نشدند. چنین تالش هایی بعدها در دهۀ شصت نیز با شکست مواجه شد. 
روزنامه نگاران چندین بار کوشـیدند به خانۀ کروز در مکزیک وارد شوند، 
ولی فقط تعداد اندکی از آن ها از سوی روزا اجازۀ ورود پیدا کردند، زیرا او 
در آن ایام از شـوهر نیمه نابینا و نیمه شـنوای خود مراقبت می کرد. هرگونه 
مصاحبـه با او فقط با اجازه و تأیید همسـرش صـورت می گرفت. در قبال 
سـؤال روزنامه نگاران که آیا او تراون اسـت یا کروز، یا با نه پاسـخ می داد یا 
از هرگونه پاسخی طفره می رفت و همواره این جملۀ تراون را تکرار می کرد: 

»اثر و نه انسان مهم است.«

مرگ هال کروز؛ حل معما؟
هـال کـروز در بیست وششـم مـارس 1969 در شـهر مکزیکو درگذشـت. 
بیوۀ او در همان روز گفت که نام حقیقی شـوهرش تراون تورسـوان بوده و 
اینکه همسرش در سوم می 1890 در شیکاگو به دنیا آمده و پدرش، بورتن 
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تورسـوان، اصلیت نروژی داشت و مادرش، دورتی کروز1، انگلوساکسون 
بود و در طول حیاتش از نام مسـتعار ب. تراون و هال کروز اسـتفاده کرده 
اسـت. او ایـن اظهارات را از روی وصیت نامۀ شـوهرش نقـل کرد که وی 
سـه هفتـه قبل از مرگش در چهـارم مارس 1969 تنظیم کـرده بود. گواهی 
فوت هم به نام تراون تورسوان کروز صادر شد. خاکستر جسد نویسنده با 
هواپیما بر فراز جنگلی در ایالت چیاپاس ریخته شد. چنین به نظر می آمد 
که حل نهایی معمای زندگی نامۀ نویسـنده به پایان رسـیده است. ولی این 
فقـط حـل صـوری و ظاهری معما بود. مـدت کوتاهی بعـد از مرگ کروز 
بیوۀ او دوباره در کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد که شـوهرش به او وکالت 
داده که داسـتان زندگی او را تشـریح کند، حتـی آن بخش هایی را که او در 
وصیت نامه اش از آن ها سـخن نرانده اسـت. بیوۀ کروز گفت که شـوهرش 
در ایـام جوانـی انقالبی ای آلمانی به نام رت ماروت بود، این موضوع باعث 
آرامش خاطر هواداران فرضیۀ امریکایی االصل بودن تراون شـد، زیرا روزا 
در مصاحبۀ مورخ هشـتم آوریل 1969 ادامـه داد که والدین او اندک زمانی 
بعد از تولد فرزندشان از امریکا به آلمان مهاجرت کرده بودند، لذا اصلیت 
او امریکایی است. شوهرش در آلمان بعد از انتشار کتاب کشتی مرده ها به 
موفقیت زیادی دست یافت و بعد از آن به مکزیک رفت و دوباره به آلمان 
برگشـت تا در اثنای جنگ جهانی اول نشریۀ ضد جنگ را منتشر کند، آن 
هم در کشوری که تفکر نازیسم روزبه روز قدرت می گرفت. به همین سبب 
او به مرگ محکوم شـد و نهایتًا موفق به فرار شـد و به مکزیک بازگشـت. 
مصاحبه با روزا لویان باعث بروز شک و شبهه می شود )به خصوص با ذکر 
نادقیق تاریخ ها(، زیرا کتاب کشـتی مرده ها در سـال 1926 منتشـر شد که 
مدت ها بعد از جنگ جهانی اول بود. عالوه بر همۀ این ها بایگانی غنی هال 
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کروز این فرضیه را تأیید و تقویت کرد که او آلمانی االصل بود. بیوۀ کروز تا 
سال مرگش در سال 2009 این بایگانی و اسناد را فقط در اختیار دانشمندان 
ادبیات قرار داد. رولف رکناگل1 در سال 1976 تحقیقات قابل تأملی انجام 
داد. این اسناد شامل بلیت های قطار و اسکناس های کشورهای گوناگون 
اروپای مرکزی هستند که می توانند یادگاری های فرار رت ماروت از آلمان، 

بعد از شکست انقالب در بایرن در سال 1919، باشند.
یک سند بسیار جالب دفترچۀ یادداشتی به زبان انگلیسی است. اولین 
تاریـخ ثبت تاریخ یازدهم ژوئیۀ 1924 اسـت و در ذیل تاریخ بیست وششـم 
 2.»The Bavarian of Munich is dead« :ژوئیه در یادداشت آمده است
احتمااًل نویسـنده این یادداشـت را بعد از رسیدن به مکزیک نوشته است. 
این یادداشـت می تواند بیانگر قطع رابطۀ او با گذشتۀ اروپایی اش و شروع 
زندگـی جدیـدی با نام ب. تراون باشـد. اسـپرانزا لوپز ماتئـوس، که رابطۀ 
تنگاتنگـی با تراون داشـت، در سـال 1947 )چهار سـال قبـل از مرگش( 
هویت واقعی شـوهرش را برای گابریل فیگوئـروا3ی فیلم بردار فاش کرد، 
ولی این فیلم بردار تا سـال 1990 از افشـای آن خودداری کرد. بعدها او در 
روزنامۀ فرانسـوی لیبراسـیون اعالم کرد که مادر تراون هنرپیشـۀ ایرلندی 
بـه نام هلـن مارک4 بوده و همین امر دلیل تسـلط تراون به زبان انلگیسـی 
بـود. کارل - اس - گوتکه5، تراون شـناس معروف، در ادامـۀ اظهارات این 
فیلم بـردار در روزنامـۀ Schweizer Monotsheften، پـس از کنکاش این 
فرضیه، به این نتیجه رسید که فرضیۀ فوق الذکر در حال حاضر قابل اثبات 
نیسـت، ولـی به هر حـال نکات صحیحـی را در بر دارد. به هـر حال، این 

1. Rolf Recknagel

2. بایرنی اهل مونیخ مرده است.
3. Gabriel Figueroa        4. Helen Mareck        5. Karl S. Guthke



بیست ودو        کشتی مرده ها

داسـتان اصواًل قابل اعتماد اسـت، زیرا راوی آن اسپرانزاست، لذا آن گونه 
که سایر فرضیات می گویند فرزند ماهی گیر یا زارع یا فرزند بدل کار صحنۀ 
تئاتـر نیسـت. گوتکه به ایـن امر اشـاره می کند که »رت مـاروت« بازی با 
حروف مورتیس راتناو1 اسـت. نـام دوم و کوچک امیل راتناو مورتیس بود 
و حتـی پدربزرگـش نیـز مورتیس نـام داشـت. ازدواج امیل راتنـاو چندان 
موفقیت آمیز نبود زیرا او عاشـق تئاتر و زنان بود. گوتکه به نکتۀ سومی هم 
اشـاره می کند که رت ماروت بارها به آن اشـاره کرده و گفته بود که نیازی 
بـه دسـتمزدهای تئاتر ندارد، زیـرا آجرپزی هم می توانسـت درآمدی برای 
او داشـته باشـد. خیلی چیزها ثابت می کنند که ب. تراون همان مورتیس 
راتناو است. تراون یک پاسیفیست بود. والتر راتناو مسئول تهیۀ تجهیزات 
جنگی در جنگ جهانی اول بود. بنابراین، همبستگی تراون با طبقۀ کارگر 
در مخالفـت بـا اقـدام کارخانـه دارش کـه وی را به عنوان فرزند نامشـروع 

می شناختند کاماًل طبیعی است.
به گفتـۀ گوتکه، کسـب اطالعات بیش تـر از خانـوادۀ راتناو غیرممکن 
اسـت، زیرا گفته می شـود ورقۀ ارثیۀ والتر راتناو در سـال 1943 سوخته و 
نابـود شـده و تمـام ارثیه اش از بین رفته اسـت. از مقالۀ گوتکه تقریبًا سـی 
سـال سپری شده و در این فاصله مشـخص شده که ورقۀ ارثیۀ مفقودشدۀ 
والتر راتناو دوباره در سـال 1989 پیدا شـده اسـت. این ورقه تا سال 1990 
در یک بایگانی در مسـکو بود که اکنون در شـرکت والتر راتناو قابل رؤیت 
اسـت. چه بسـا امروز بتوان از مادر او، یعنی هلن مارک ایرلندی، به کمک 

تکنیک های جدید اینترنتی احراز هویت کرد.
حدس وگمان ها دربـارۀ هویت ج. ب. تراون همچنان ادامه دارد. ولی 

1. Mortiz Ratenau



مقدمۀ مترجم        بیست وسه   

افسـوس که فرزندی از او به جا نمانده. همسـرش بدون افشای نام هویت 
اصلـی اش روی در نقاب خاک کشـیده و خانواده ای هم نـدارد. ولی همۀ 

این ها مهم نیست. به قول خود تراون:

فرد یا انسان مهم نیست. مهم اثری است که از او باقی می ماند.

این کتاب نخستین بار در سال 1358 به همت مرحوم نجف دریابندری 
با عنوان »کشـتی مرده« در نشر چاپار منتشر شد و اکنون پس از 43 سال 

به همت نشر هرمس تجدید چاپ می شود.
ضیاءالدین ضیائی
آبان 1400، تهران



کتاب اول

تصنیف های یک مالح امریکایی:

محبوب من -- این قدر گریه و زاری نکن
در میدان جکسن انتظار مرا بکش
در نیواورلئان آفتابی چون بهشت
در این لوئیزیانای عزیز و گرامی

محبوب من گمان می کند که من روی دریاها هستم
او دیگر در میدان جکسن انتظار مرا نمی کشد

در نیواورلئان آفتابی چون بهشت
در این لوئیزانای عزیز و گرامی

ولی من در روی یک صخره گیر نکرده ام
من همراه کشتی مرده ها در حرکت هستم

ولو اینکه خیلی دور هستم از نیواورلئان آفتابی
ولو اینکه خیلی دور هستم از لوئیزیانای عزیز



1

کشتی اس. اس. توسکالوزا، که از نیواورلئان به بندر آنورث آورده بودیم، پر 
از بار پنبه بود. راسـتی که چه کشـتی قشنگی بود -- بر پدرم لعنت اگر دروغ 
بگویم -- راستی که چه کشتی خوبی بود. کشتی بخاری درجه یک ساخت 
امریـکا، بنـدرگاه نیواورلئـان. آه تـو ای نیواورلئـان آفتابی، و راسـتی که چه 
خوابگاه های رؤیایی برای کارکنانش داشـت. باالخره یک نفر طراح کشتی 
عقیـده ای انقالبـی پیدا کرده و به ایـن حقیقت پی برده بود کـه کارکنان یک 
کشتی هم جزو انسان ها هستند و جزو سگ ها به شمار نمی روند. همه چیز 
تمیز و دوست داشـتنی اسـت. حمام داریم و مالفه ها مثل برف تمیزند، تمام 
سوراخ سنبه ها محکم گرفته شده و ما از دست پشه ها در امان هستیم. غذای 
ما تمیز و خوب و کافی اسـت. بشقاب ها همیشه نظیف اند و چاقوها براق، 
قاشـق و چنگال مثل برگ گل. جوان های سیاه پوسـت هم کاری ندارند جز 
اینکه خوابگاه های ما را تمیز کنند و کف آن ها را برق بیندازند تا سالمتی افراد 
محفوظ باشـد و همیشـه گل از گلشان بشکفد. شـرکت هم باالخره به این 
نتیجه رسیده بود که اگر کارکنان کشتی شنگول و سرحال باشند به مراتب بهتر 
از گروه کارکنانی است که زوارشان در رفته باشد و دائمًا علیل و بیمار باشند.
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چی؟ من نفر دوم در کشتی هستم؟ نه قربان، من در این کشتی نفر دوم 
نیستم و هیچ وقت هم نبودم. من یک کارگر ساده هستم -- ببینید قربان -- 
آقای من -- در این دوره و زمانه مالح دیگر به آن صورت افسانه ای وجود 
نـدارد، در واقع احتیاجی هم به وجود آن قبیل مالحان نیسـت. یک چنین 
کشـتی مدرن باربری در واقع از آن کشـتی های معمولی نیست. این کشتی 
در واقع یک موتور -- یک ماشین شناور است و بس. خب در این صورت 
این کشتی، به معنای سابق، احتیاج به مالحانی برای کار و خدمت ندارد. 
ایـن را خود شـما نیز می دانید قربان -- این طور نیسـت؟ بـرای پی بردن به 
ایـن حقیقت الزم نیسـت که شـما حتمـًا از فوت وفن کشـتی و دریا مطلع 
باشـید. چنین کشـتی هایی احتیاج بـه مالح ندارند. آنچه آن هـا الزم دارند 
کارگر سـاده اسـت و مهندس. مفت خور الزم ندارند. حتی ناخدای چنین 
کشـتی هایی امروز باید یک مهندس باشـد؛ بله قربان، یک مهندس ماهر 
و باتجربـه... حتـی آن ول معطل بیکاره ای که وظیفه ای جز پاسـداری در 
کنار دریچۀ پارو ندارد او هم برای خود امروزه یک جوجه مهندس اسـت. 
لطافـت و رمانتیکی داسـتان های دریایی مدتی اسـت از بیـن رفته و نابود 
شده است. راستش را بخواهید عقیدۀ خود من این است که چنین لطافت 
و رمانتیکی هرگز وجود نداشـته اسـت. الاقل در مورد کشتی های بادی و 
روی دریاها چنین چیزی وجود نداشـته اسـت. این رمانتیک فقط زاییده 
و نقش آفرینـِی رؤیایِی نویسـندگان داسـتان های دریایی اسـت و بس. بله 
قربان، این داسـتان های لطیف و عاشـقانه خیلی از جوان های سربه زیر و 
آرام را گمراه کرده و به دنبال خود کشانده است. آن بیچاره های زودباور هم 
خانـه و کاشـانۀ خود را رها کرده و به دنبال زندگـی ای رفته اند که دربه دری 
و نابودی آن ها را به دنبال داشـته اسـت... چرا؟ برای آنکه آن ها پاکی قلب 
و بـاور بچگانه شـان را به پای این نویسـندگان چیره دسـت هدیـه کرده اند. 
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ممکـن اسـت بـرای ناخدایـان و افسـران گهگاهـی لحظـات رمانتیک و 
احساسـاتی وجود داشـته، ولی برای کارکنان هرگز چنیـن لحظاتی وجود 
خارجی نداشـته اسـت. نخیر قربان، برای کارکنان سـاده همیشه کارهای 
غیرانسانی و رفتار حیوانْی رمانتیک بوده است. افسران و ناخدایان همیشه 
در صحنه های رؤیایی اپرا و در رمان ها به چشم خورده اند. سرود قهرمانی 
بلنـدآوازه ای کـه بـرای کارگـران وجـود دارد هرگـز خوانده نشـده اسـت. 
اگـر این سـرود خوانده می شـد، حتمـًا خیلی خشـن و ناهنجـار به گوش 
 می خورد و قرار هم نبود که این سـرود وجدان خفتۀ خیلی ها را بیدار کند. 

بله قربان.
من همیشه یک کارگر ساده در کشتی بودم. یک کارگر ساده، والسالم. 
حرامـزاده ام اگـر دروغ بگویم. بله قربان، من می بایسـتی هـر کاری را که 
پیـش می آمد انجام می دادم. راسـتش را بخواهیـد کار اصلی من رنگرزی 
بود. خب، باید هم این طور باشـد، موتور که خودش کار می کند و از آنجا 
که کارگران باید به هر نحوی سرشـان گرم باشـد و کار دیگری هم بجز در 
مـوارد اسـتثنائی، مثـاًل تمیز کردن انبارهـا یا تعمیر چیـزی، وجود ندارد. 
پـس بایـد دائمًا رنگ بزننـد. از صبح تا عصر رنگ بزننـد و این کار هرگز 
انتهایـی ندارد. خب، همیشـه هـم چیزی برای رنگ کردن پیدا می شـود. 
یـک روزی آدم خودش از این رنگـرزی ابدی تعجب می کند و باالخره به 
یا نمی کنند جز  این نتیجه می رسـد که حتمًا کسـانی که هرگز سفری به در
سـاختن قوطی های رنگ نباید کار دیگری داشـته باشـند. اینجاسـت که 
آدم احسـاس امتنانی در مقابل این افراد پیدا می کند، زیرا اگر قرار باشـد 
آن ها روزی از انجام این کار سـرپیچی کنند و دیگر رنگی درسـت نکنند، 
آن وقـت رنگرزهـای کشـتی چه کار خواهند کرد؟ افسـران ارشـد هم، که 
رنگرزهای بدبخت تحت اوامر آن ها کار می کنند، کاماًل سرگردان خواهند 
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شـد، زیـرا آن ها هم بالتکلیف خواهند ماند که بـه رنگرزهای بدبخت چه 
فرمانـی بدهند... خب مواجب مفـت و مجانی هم که نمی توانند بگیرند، 

نه قربان.
دسـتمزد ما چشـمگیر و زیاد نبود. نه این ادعا را نمی توان کرد. ولی از 
طرفی اگر من بیسـت سـال تمام یک ِسنت هم خرج نکنم و هر ماه مواجبم 
را روی مواجـب مـاه گذشـته ام بگـذارم و هرگـز در عمـرم، ولو بـرای یک 
روز، بیـکار نباشـم و بـا قوای خسـتگی ناپذیر کار و پس انـداز کنم، در این 
صورت، این شانس را دارم که بعد از بیست وپنج سال کار طاقت فرسا یک 
بیست وپنج سال دیگر هم کار کنم تا بتوانم خودم را جزو پایین ترین طبقات 
طبقۀ متوسط به حساب بیاورم. جزو آن عده ای که به خود اجازۀ ابراز این 
عقیـده را می دهند که »خدایا شـکرت که چند ِسـنت بـرای روز مبادا کنار 
گذاشـته ایم.« از آنجا که این طبقه جزو آن طبقه ای اسـت که هر کشـوری 
آن ها را از اسـاس و پایه های اصلی بقای خـودش می داند پس بدین ترتیب 
مـن هـم بـرای خودم عضو مهمـی از این اجتماع می شـدم کـه می توان نام 
جامعۀ انسـانی را به آن اطالق کرد. رسـیدن به این هدف ارزش پنجاه سال 
کار مداوم و پس انداز را دارد. بدین ترتیب آدم هم در آن دنیا تضمین شـده و 

هم در این دنیا ضمانت دیگران را کرده است.
برای من دیدن یا ندیدن شهر فرقی نمی کند. من از آنورث متنفرم. تمام 
کوچه و پس کوچه های آن پر از مالحان و دریانوردان بد و بی سروپا و افراد 

نظیر آن هاست. بله قربان.
ولی برای پیشـامدهای زندگی نمی توان به این سـادگی نقشـه کشـید یا 
آن ها را پیشـاپیش دید. اتفاقات و حوادث زندگی ابدًا ابائی از این موضوع 

ندارند که آدم از چه چیزی خوشش می آید و از چه چیزی بدش.
این صخره های بزرگ و کوه های بلند نیسـتند که پسـتی و بلندی های 
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دنیـا و سرنوشـت آن را معیـن می کننـد، بلکـه اکثر سـنگ های کوچک و 
دانه های ریز هستند که جلوۀ واقعی دنیا را نشان می دهند.

مـا محمولـه ای دریافت نکـرده بودیم و مجبور بودیم لنگر بکشـیم و با 
کشـتی خالی مراجعـت کنیم. عصر قبل از روز حرکت همۀ افراد به شـهر 
رفتـه بودند. مـن در اتاقک خودم تنها بودم. از خواندن و خوابیدن خسـته 
شـده بودم و واقعًا نمی دانسـتم چه کار کنم. ساعت دوازده کارها را تعطیل 
کرده بودیم و محل نگهبانان روی کشتی معین شده بود، و همین امر باعث 
شده بود که همه به شهر بروند تا ظریفۀ کوچولویی کنار خود داشته باشند؛ 
کاری که در وطن خودمان به علت موانع اخالقی نمی توانستیم انجام دهیم.

به لبۀ کشـتی دویدم و تفی به دریا انداختم. دوباره به اتاقکم برگشـتم. 
از ایـن زل زدن بی انتهـا بـه اتاقک های خالـی و از این نگاه کـردن ابدی و 
ممتـد به تجهیزات بنـدری، انبارها، تعمیـرگاه، و باجه های بازرسـی با آن 
پنجره های تاریکشان، که از پشت آن ها چیزی جز پرونده ها و کالسورهای 
گردوخاک گرفتـه و حوالـۀ انبارهـا دیـده نمی شـدند، دیگـر حالـم بـه هم 

می خورد.
تشـویش مـن حـد و اندازه ای نداشـت. هـوا کم کـم تاریک شـده بود 
و آفتـاب غـروب می کرد و جانـداری در اطراف بندر به چشـم نمی خورد. 
ناگهان اشـتیاق ابلهانـه ای تمام وجودم را در بر گرفت. اشـتیاق اینکه یک 
بـار دیگر زمین سـفت و خاک محکم را زیر پایم حـس کنم. میل مفرط و 
آرزوی اینکـه دوبـاره خیابان ها را ببینم و مردم را تماشـا کنم که با همدیگر 
نجواکنـان در این خیابان ها ولو هسـتند. آری فهمیدم. همین احسـاس را 
داشـتم. مـن می خواسـتم خیابانی را ببینـم -- فقط یک خیابـان و نه چیز 
دیگـری را. خیابانـی که الاقل دوروبر آن را آب نگرفته اسـت. خیابانی که 
الاقل در نوسـان نیسـت و کاماًل سخت و سـفت به زمین محکم چسبیده 
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اسـت. می خواسـتم هدیه ای به این چشـمان بیچاره ام، کـه چیزی جز آب 
نمی بینند، تقدیم کنم و تنها هدیۀ من نشان دادن یک خیابان به آن ها بود.

افسـر گفـت: »باید قـدری زودتر می آمدیـد، من اآلن دیگـر پرداخت 
نمی کنم.«

-- ولی من احتیاج مبرم به بیست دالر دارم.
-- پنج دالر می توانم بدهم و بیش تر از آن ممکن نیست.

-- با پنج دالر که نمی توانم کاری بکنم، من یا باید بیسـت دالر داشـته 
باشـم یا اینکه فردا مریض خواهم شـد. آن وقت چه کسـی بدنۀ کشـتی را 
رنگ خواهد زد؟ خود شما این موضوع را می دانید، مگر نه؟ من باید بیست 

دالر داشته باشم.
-- ده دالر، و ایـن آخریـن حـرف من اسـت. یـا ده دالر یا هیچی. من 

اصاًل موظف نیستم حتی یک ِسنت به شما بدهم.
-- خیلی خب، ده دالر بدهید. این پست فطرتی بی شرمانه ای است که 
در مورد من روا می رود، ولی چاره چیسـت؟ باید زیر بار هر زوری برویم، 

چون به این کار عادت کرده ایم.
-- رسـید را امضـا کنید. فردا در صورت حسـاب اصلـی وارد می کنم. 

فعاًل حوصلۀ این کار را ندارم.
خب، من به ده دالرم رسیده بودم. در واقع، من هم می خواستم فقط ده 
دالر بگیرم؛ ولی اگر از اول به او ده دالر می گفتم، حتمًا بیش تر از پنج دالر 
به من نمی داد و من هم احتیاجی به بیش از ده دالر نداشتم؛ زیرا قصد هم 
نداشـتم بیش تـر از آن خرج کنم، زیرا وقتی مالحـی، ولو با هر مقدار پول، 

به بندر می رود هنگام مراجعت هیچ پولی در جیبش باقی نمانده است.
افسر در حالی که رسید پول را برمی داشت گفت: »در نوشیدن مشروب 

افراط نکنید، اینجا محل بسیار نامناسبی است.«
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این یک فضولی بی شـرمانه ای بود. ناخدا و افسـران و مهندس ها تمام 
مدتـی را کـه مـا اینجا بودیم مسـت بودند. روزی دو بار. ولـی به من وعظ 
می شـد که در خوردن مشـروب افـراط نکنم. من اصاًل به فکر مسـتی هم 

نبودم. علتی هم نداشت. این کار خیلی احمقانه و غیرعقالنی است.
جواب دادم: »نه، من هرگز از این سم مهلک ولو یک قطره نمی نوشم. 
من خودم می دانم چگونه آبروی کشورم را در سرزمینی غریب حفظ کنم. 
بله قربان، من جنسـم شیشه خرده ندارد. شما می توانید به قول من اعتماد 
داشـته باشید. من به این سنت اخالقی و وجدانی اعتقاد دارم.« از کشتی 

بیرون پریدم و آن را ترک کردم.



2

غروب تابستانی بسیار طوالنی و زیبا بود. من در این دنیای زیبا با رضایت 
کامل می لغزیدم و می خرامیدم و در امتداد خیابان ها پیش می رفتم و غرق 
در ایـن افکار بودم که هیچ کسـی در دنیا وجود ندارد کـه از این دنیا به یک 
نحوی خوشش نیاید. به ویترین مغازه ها، که پر از اجناس گوناگون بودند، 
نگاه می کردم. به مردم، که از سـمت مقابل می آمدند، نگاه می کردم. و من 
هم نگاهم به صورت آن ها برخورد می کرد. دخترهای زیبا -- خدا لعنتشان 
کنـد -- بعضـی از آن ها ابـدًا اعتنایی به من نمی کردند، ولـی آن هایی که به 
من لبخند می زدند خوشگل ترینشـان بودند. آه که چه خندۀ لطیفی دارند. 
باالخره به منزلی رسیدم که دِر ورودی آن به رنگ طالیی ساخته و پرداخته 
شـده بـود. منظرۀ ایـن منزل و سـردر طالیـی آن خیلی بانمک بـود. درها 
کاماًل باز بودند و با زبان بی زبانی می گفتند: »بیا، بیا تو دوسـت من، بیا و 
دقیقه ای مهمان ما باش، بنشـین، راحت بـاش و برای لحظه ای غم هایت 

را فراموش کن.«
من که اصاًل درد و غمی نداشتم، ولی واقعًا بامزه و شوخ بود که کسی 
به کس دیگری می گفت که بهتر است غم هایش را فراموش کند. راستی که 
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چه بامزه بود. در داخل منزل هم چند نفری شاد و خندان، که گویی واقعًا 
غم هایشان را فراموش کرده بودند، می خواندند و می خندیدند.

نوای موسیقی از هر طرف به گوش می رسید. فقط به خاطر اینکه ببینم 
آیا داخل منزل هم مثل منظرۀ بیرونش به رنگ طالیی تزیین شـده اسـت یا 
نه وارد منزل شـدم و روی یک صندلی نشسـتم. بالفاصله پسربچه ای آمد 
و لبخنـدی زد و یـک بطری و یـک لیوان جلوی من گذاشـت. مثل اینکه 
هویـت مـن از قیافۀ ظاهری ام پیدا بود، زیرا او بالفاصله به زبان انگلیسـی 

گفت: »بفرمایید دوست من و مثل دیگران به خودتان خوش بگذرانید.«
بـا توجـه به اینکه آدم هفته ها چیزی جـز آب دریا و رنگ متعفن ندیده 
و بوی ناهنجار آن را استشمام نکرده دیدن این چهره های بشاش و خندان 
که دورتادور هم نشسـته اند خودش نعمتی اسـت. من هم نشـئه بودم و از 
آن لحظـه به بعد نتوانسـتم و نمی خواسـتم به چیز معینـی فکر کنم. من که 
نمی خواهم آن پسرک را سرزنش کنم، بلکه سرزنش من متوجه آن پرده ها و 
موانعی است که ما را در مقابل خواست دلمان تا این اندازه جبون و ناتوان 
می کنند. اصواًل تمام قوانین آدم را سست می کنند، زیرا طبیعت هر بشری 

در بی اعتنایی به قوانین سرشته شده است.
تمـام مـدت دود غلیظی اطراف من بود. اواخر شـب خـودم را در اتاق 
دختر خوشـگل و خندانی یافتم. از او پرسـیدم: »بسـیار خـب، مادموازل 

ساعت چند است؟«
بـا خنـدۀ دوست داشـتنی اش گفت: »آه پسـرک خوشـگل، بلـه آقای 
محترم )البته که دخترک به من گفت پسـرک خوشـگل( حاال الزم نیسـت 
عیش ما را کور بکنی. یک جنتلمن واقعی باش و یک زن ظریف و ضعیف 
را در دل شـب تنها رها نکن. شـاید رهزنان در اطراف کمین کرده باشند و 

من خیلی ترسو هستم. حتی ممکن است آن ها مرا به قتل برسانند.«
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من؟ من به وظیفۀ یک امریکایی اصیل، در مواقعی که یک زن ضعیف 
گاه هستم. از اولین دقایق زندگی به من تزریق  از او طلب کمک می کند، آ
و تلقین شده است که »در مجاورت با خانم ها مواظب رفتارت باش و اگر 
بانویی از تو تقاضایی کرد، باید آن را از جان و دل بپذیری و انجام بدهی ولو 

اینکه این کار به قیمت زندگی ات تمام شود.«
خـب، روز بعد، صبح خیلی زود، از آنجـا بیرون پریدم و به طرف بندر 
روانه شـدم. ولی توسکالوزا آنجا نبود. جایی که او لنگر انداخته بود خالی 
بـود. آری، او بـه وطن مراجعت کرده بود بـدون اینکه مرا همراه خود ببرد. 

بی معرفت بی پدرومادر.
من بچه های زیادی دیده ام که این طرف و آن طرف دویده اند و باالخره 
مادرشان را گم کرده اند. کسانی را دیده ام که خانه و کاشانه شان را از دست 
داده اند یا منزلشـان به خاطر سـیل و طغیان رودخانه ای از بیخ کنده شـده 
اسـت و باالخـره مـن حیواناتی را دیده ام کـه جفت آن ها را با تیـر زده یا به 
اسـارت گرفته و به قفس انداخته اند. همۀ ایـن مناظر غمناک بودند. ولی 
غمناک ترین موجودات همان مالحی است که در دریای غریب کشتی اش 
او را جا گذاشـته و بی خبر رفته اسـت. بدبخت ترین فرد مالحی اسـت که 

تنها در ساحل انگشت به دهان مانده و کشتی اش رفته است.
این وجود کشـوری ناآشـنا و غریب نیسـت که روح او را آزار می دهد 
و او را مثـل یـک بچه وادار به گریه می کند. نه، او با کشـورهای ناآشـنا و 
بیگانه خو گرفته اسـت. چه بسـا اغلب او داوطلبانه در یکی از آن ها مانده 
و هویت اصلی خودش را به دالیلی که داشته از دیگران پنهان کرده است. 
در چنین مواقعی او غمگین و افسـرده نیسـت. ولی اگر، اگر کشتی اش که 
به منزلـۀ وطن و خانه و همه چیز اوسـت برود بـدون اینکه او را همراه ببرد، 
آن وقـت اسـت که احسـاس بی وطنـی به او دسـت می دهد و بـه زائدی و 
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بالاثـرِی وجود خود پی می برد. کشـتی انتظار او را نکشـیده اسـت. آری، 
کشـتی بـدون وجود او هـم می تواند به راهـش ادامه دهد، بـه او احتیاجی 
نـدارد. اگـر میـخ کهنه ای -- بله یـک میخ ناقابل -- از جایـی بیفتد و گم 
شود، همین میخ می تواند سرنوشت کشتی را تغییر دهد؛ ولی مالح بدبخت 
کـه تا دیـروز خودش را تـا این اندازه برای سـالمتی و حرکت کشـتی مهم 
می پنداشت امروز به اندازۀ یک میخ کهنه هم ارزش ندارد. از آن میخ کهنه 
نمی شـود به آسـانی صرف نظر کرد، ولی هیچ کس متوجه گم شدن یا نبودن 
مالحی که جا مانده است نخواهد شد و شرکت هم دستمزد او را به جیب 
می زند. مالحی بدون کشـتی، مالحی که به هیچ کشـتی تعلق ندارد، حتی 
بـه انـدازۀ زباله های خیابـان نیز ارزش ندارد. در واقـع، او به هیچ جا تعلق 
ندارد و هیچ کس حاضر نیست سروکاری با او داشته باشد. مثاًل اگر او به 
وسط دریا بپرد و مثل گربه ای در دل امواج غرق شود، باز هم کسی به دنبال 
او نیسـت و هیچ کس احسـاس نمی کند او گم شـده است. تنها چیزی که 
بعـد از پیـدا شـدن جنازه اش دربارۀ او گفته می شـود این اسـت: »یک نفر 

ناشناس، علی الظاهر یک دریانورد«، والسالم.
بـه خـودم گفتم خوش باش و نگذار که غصـه کالفه ات بکند، خواهی 
دید که تمام بدبختی ها فی الفور از بین می روند، از خیر آن کشتی هم بگذر، 
کشـتی های دیگـری هـم در دنیا پیدا می شـوند، اقیانوس ها هـم که پهن و 

بزرگ و بیکران اند. یک کشتی دیگر می رسد، شاید هم یکی بهتر.
راسـتی چندتـا کشـتی در دنیا وجـود دارد؟ حتمـًا نیم میلیـون. خوب 
باالخـره یکـی از آن هـا روزی به یـک نفر رنگـرز احتیاج خواهد داشـت. 
آنـورث هم بندر بزرگی اسـت و تمام این نیم میلیون کشـتی باالخره روزی 
گذرشـان بـه این بنـدر می افتد. آدم فقـط باید کمی صبر و حوصله داشـته 
باشد. نمی توان انتظار داشت که بالفاصله کشتی دیگری جای کشتی رفته 
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از زمین سـبز بشـود و ناخدایش با اضطراب فریاد بزند: »ای آقای کارگر 
محتـرم رنگـرز، فـورًا بیایید باال نزد من. من احتیاج به شـما -- احتیاج به 
یـک نفر رنگرز کشـتی دارم -- التماس می کنم پیش کـس دیگری نروید، 

التماس می کنم.«
راسـتش را بخواهیـد چنـدان هـم به خاطـر ایـن توسـکالوزای بی وفـا 
غمگیـن و خشـمناک نبودم. راسـتی چه کسـی انتظـار چنیـن کاری را از 
او داشـت؟ کشـتی هم مثـل زنان اسـت -- بی معرفت و همگـی بی وفا. آه 
کـه چـه کابین های تمیز و غذای خوبی داشـت. البد حـاال دارند صبحانه 
می خورند. این فاحشـه زاده ها اآلن سـهم نیمروی مرا هـم می خورند. اول 
سـلیم اسـباب و اثاث مرا برمی دارد. باز هم او بهتر از این بوب پدرسـوخته 
اسـت. این دزدهای بی پدرومادر اشیای مرا حتی به دور نخواهند ریخت. 
آن ها را بین خود تقسیم خواهند کرد و ادعا خواهند کرد که من ابدًا چیزی 

نداشته ام. این دزدهای سر گردنه و این بی پدرومادرهای پست.
اصواًل سـلیم هـم آدم قابل اعتمادی نیسـت. بارها صابـون توالت مرا 
دزدیده بود، زیرا نمی خواست خودش را با صابون جنس خشن بشوید. آه، 
ایـن عوضی اهل برادوی -- بله قربان -- سـلیم اهل این کار بود. مطمئنم 

اگر شما او را می دیدید، هرگز چنین سوءظنی به او نمی بردید.
آری، مـن چندان خشـمناک نبودم، ولی آنچه بیـش از هرچیز مرا آزار 
می داد این بود که من حتی یک سنت هم در جیب نداشتم. آن دخترۀ جوان 
و خوشگل دیشب برایم تعریف کرده بود که مادِر از جان عزیزترش به سختی 
مریض اسـت و او هم آهی در بسـاط ندارد تا بتواند دوا و غذاهای مقوی 
برایش بخرد. من نمی خواسـتم مسـئول مرگ مادرش باشم. به همین دلیل 
تمام داروندار خود را به او دادم و پاداش من در مقابل این فداکاری شنیدن 
هـزاران هـزار کلمۀ تشـکرآمیز او بود. آیـا در دنیا چیزی زیباتـر از کلمات 
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امتنان آمیـز از زبان دختری زیبـا وجود دارد؟ کلمات دختری که مادرش از 
مرگ نجات یافته است؟ نخیر قربان.
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روی صندلـی بزرگی نشسـته بـودم و به دنبال مسـیر خیالی توسـکالوزا در 
دریـا نگاه می کـردم. از صمیم قلـب آرزو می کردم و امیدوار بـودم که او با 
صخره ای برخورد کند و ناچار به بازگشـت شـود یا الاقل مجبور شـود که 
مردان را با قایق به سـاحل بفرسـتد. ولی آن عجوزه از تمام صخره ها عبور 
کـرد و بـا آن ها برخـورد نکرد، زیرا من هرگـز مراجعـت او را ندیدم. به هر 
حـال، از صمیـم قلب آرزوی تمام بدبختی هـا و مصیبت هایی را که ممکن 
اسـت برای یک کشـتی رخ بدهد برای او می کردم. اما آنچه واقعًا از ته دل 
استدعایش را داشتم این بود که کشتی به دست راهزنان دریایی گرفتار شود 
و آن ها همه چیز آن را غارت کنند. و تمام اموال این بوب عوضی به دسـت 

آن ها بیفتد.
درسـت همان موقعی که خواسـتم چشـمانم را ببندم و چرتی بزنم و آن 
دختر خوشـگل و جوان را به خواب ببینم یک نفر از پشـت دسـتی به شانۀ 
مـن زد و مـرا از خواب بیدار کرد. او فورًا شـروع بـه صحبت با من کرد، به 

طوری که جدًا به سرگیجه افتادم.
عصبانـی شـدم و با ناراحتی و خشـم گفتم: »خدا لعنتـت کند، مرا به 
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حـال بگذاریـد، من ابدًا حوصلـه ای به گوش کردن الطائالت شـما ندارم، 
عالوه بر آن من حتی یک کلمه از این مزخرفات شـما را نمی فهمم، بروید 

به جهنم گم شوید.«
ولی او به زبان انگلیسـی پرسـید: »شـما انگلیسـی هسـتید، این طور 

نیست؟«
-- نخیر یانکی هستم.

-- آهان، بنابراین امریکایی هستید؟
-- بله، خب، حاال مرا به حال خود بگذارید و به دنبال کارتان بروید. 

من ابدًا کاری با شما ندارم.
-- ولی من با شما کار دارم. من مأمور پلیس هستم.

جواب دادم: »راستی که شانس آورده اید دوست من تا این مقام شامخ 
نصیبتان شده است. خب چی شده؟

سؤال کرد: »مالح هستی؟«
-- بله، سابقه دار و مجرب. آیا شما کاری برای من پیدا کرده اید؟

-- از کدام کشتی هستی؟
-- توسکالوزا از نیواورلئان.

-- آنکه ساعت سه بامداد بندر را ترک کرده است.
-- برای دانستن این موضوع احتیاجی به تذکر شما ندارم. این داستان 

مدتی است تمام شده و بوی متعفن آن اطراف و اکناف را پر کرده است.
-- مدارکتان کجاست؟

-- کدام مدارک؟
-- کارت مالحی.

-- کـه فرمودیـد دیـوار گـوش دارد گـوش مـوش. آخ ایـن را هـم بلد 
نیسـتم. کارت مالحـی من؟ من آن را معمـواًل در جیب کتم می گذارم، کتم 
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در کوله پشـتی ام بود. کوله پشتی ام زیر تختم در توسکالوزا بود و توسکالوزا 
هم... راسـتی فکر می کنید اآلن کجا می تواند باشـد؟ ای خدا، چه خوب 
می شـد، اگر می دانسـتم امروز برای صبحانه چه می خورند. کالباس را آن 
پسـرک سیاه پوسـت البد باز هم سوزانده اسـت. اگر روزی به چنگم بیفتد 

درست وحسابی خدمتش می رسم.
-- خیلی خب، فلسفه نباف. منظور من را می فهمی؟ کارت مالحی؟

-- کارت مالحـی من؟ آه... اگر منظورتان کارت مالحی بنده اسـت، 
باید حقیقت را خدمتتان عرض کنم که من اصاًل کارت مالحی ندارم.

»کارت مالحی ندارید؟« آدم می بایسـتی شخصًا قیافۀ او را می دید که 
بـا چـه تعجب و بهتی این سـؤال را از من کـرد. تقریبًا مثـل اینکه بگوید: 

»چی، شما باور نمی کنید که در دریاها آب وجود دارد؟«
برای او غیر قابل قبول بود که من کارت مالحی نداشـته باشـم، برای 
سـومین بار پرسـید و در حال پرسش گویی از شوک جواب من قدری رها 
شـده بـود، زیرا به دنبال سـؤالش اضافه کـرد: »مدرک هویـت دیگری هم 

ندارید؟ گذرنامه یا کارت شناسایی یا چیزی شبیه این ها؟«
»نه« و جیب هایم را با کمال دقت گشتم در حالی که خودم می دانستم 
حتی یک پاکت خالی هم که رویش نامی نوشته شده باشد در جیبم ندارم.

مرد گفت: »همراه من بیایید.«
پرسـیدم: »کجـا بیایـم؟« زیـرا می خواسـتم بدانـم مـرا کجـا می برد و 
تحویل کدام کشـتی می دهد. کشـتی خوب اسـت، ولی اصاًل سـوار قایق 
نمی شـدم. این را از همین حاال می توانسـتم به او بگویم حتی صدتا اسـب 

هم نمی توانستند مرا به عرشۀ آن قایق بکشند.
جـواب داد: »کجـا؟ حاال خواهیـد دید کجا؟« نمی توانـم ادعا کنم که 
رفتارش با من دوستانه بود و البد این قایقی هم که مرا به آن تحویل می داد 
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قایـق زواردررفته ای بیـش نبود. من تصور نمی کردم کـه به این زودی یک 
کشتی پیدا کنم. آدم باید شانس داشته باشد. آدم باید هرگز ناامید نشود.

باالخره ما رسـیدیم. کجا؟ درسـت حدس زده اید قربان. به کالنتری. 
به ادارۀ پلیس. همه جای مرا به دقت گشـتند. بعد از آنکه حتی یک سـوزن 
خالـی هـم نزد من پیـدا نکردند، همـان مرد با سـردی تمام از من پرسـید: 
»اسـلحه نداری؟ ابزار نداری؟« اینجا بود که می خواسـتم یک دِر گوشـی 
محکـم به او بزنم -- چنان می پرسـید که گویی من یک مسلسـل خودکار 
در سـوراخ چپ دماغم و یک بازوکا زیر پلک چشـمم پنهان کرده ام. ولی 
همـۀ پلیس هـا این طورند. اگر چیزی پیدا نکنند، ادعا می کنند که آدم آن را 
پنهان کرده است. آن ها نمی توانند این موضوع را درک کنند و این حقیقت 
ناگوار را تحمل کنند که ممکن است آدم صاحب آن چیزی نباشد که آن ها 
گاه نبودم. قدری  به دنبالـش هسـتند. ولی من تـا آن زمان به این موضـوع آ
دیرتر مجبور شـدم در مقابل میزتحریری بایسـتم که پشتش مردی نشسته 
بود و مرا طوری نگاه می کرد که گویی ساعتش را دزدیده ام. کتاب قطوری 
را که شامل عکس های متعددی بود باز کرد. مردی که مرا اینجا آورده بود 
نقـش مترجم را به عهده داشـت، زیرا در غیر این صـورت ما قادر به درک 
همدیگـر نبودیم. وقتی که آن ها در جنگ به جوان های ما احتیاج داشـتند 
خیلی خوب زبان آن ها را می فهمیدند؛ ولی اکنون آن روزگار سـپری شـده 
است و حق هم دارند که احتیاجی به فهمیدن زبان ما نداشته باشند، چون 

خرشان از پل گذشته است.
اسـقف اعظم -- آری، قیافۀ آن مرد پشـت میز درسـت مثل کشیش ها 
بود -- یک بار به عکس ها نگاه می کرد و یک بار به من -- به عبارت بهتر 
بـه صورت مـن. این کار را بیش تر از صد دفعه تکرار کرد ولی ماهیچه های 
گردنش خسـته نشـدند، البد از بس که به این کار عادت داشـت. او وقت 
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اضافی داشـت و از آن هم به بهترین نحو اسـتفاده می کرد. پوِل این صرف 
وقت را دیگران می پرداختند، چرا او عجله کند؟

باالخره سـرش را تکان داد و کتاب را بست. علی الظاهر عکس من را 
آنجا پیدا نکرده بود. خود من هم به یاد نمی آورم که روزی در آنورث عکسی 
گرفته باشـم. عاقبت از این کار خسـته شـدم و گفتم: »من دیگر گرسنه ام، 

امروز صبحانه نخورده ام.«
»حق دارید.« مترجم من این را گفت و مرا به اتاق کوچکی راهنمایی 
کـرد. مبل و صندلی زیادی آنجا نبودند و آن چندتایی هم که گوشـه و کنار 
افتاده بود واقعًا نمی شد گفت که در یک کارگاه هنری ساخته شده بودند.

راسـتی پنجره هـا چـرا این طـور بودند؟ اسـرارآمیز و عجیـب -- وضع 
ظاهـری اتاق طوری بود که گویی اینجـا از خزانۀ دولت بلژیک محافظت 
می شود. گنج حتمًا اینجا پنهان است، زیرا واقعًا کسی نمی تواند به داخل 

آن وارد شود. از طریق پنجره که اصاًل ممکن نیست -- نه قربان، اصاًل.
خیلی دلم می خواست بدانم که آیا مردم اینجا واقعًا اسم این را صبحانه 
می گذارنـد یـا نـه؟ قهوه، نـان و روغن نباتی به جـای کره، جدًا کـه هنوز از 
عواقب جنگ خالص نشـده اند. شـاید اصواًل جنگ به خاطر این شـروع 

شد تا بتوان صبحانۀ مفصلی خورد.
حوالی ظهر باز هم من را مقابل کشیش بزرگوار آوردند.

از من پرسیده شد: »آیا میل دارید فرانسه را ببینید؟«
-- نه، من از فرانسه خوشم نمی آید، زیرا فرانسوی ها مجبورند همیشه 
مردم را سـر جایشان بنشانند و خودشان نمی توانند بنشینند. میل دارند که 
در اروپا همیشه تصاحب کنند و در افریقا مورد نفرت قرار بگیرند و همین 
»نشاندن« آن ها مرا عصبانی می کند و به همین دلیل ممکن است آن ها هر 
آن احتیاجی به سـرباز داشـته باشـند و از آنجا که من کارت مالحی ندارم 
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ممکن است مرا با یکی از آن ها عوضی بگیرند و با خود ببرند. نه، به هیچ 
قیمتی حاضر نیستم به فرانسه بروم.

-- نظرتان دربارۀ آلمان چیست؟
راسـتی کـه مـردم چـه چیزهایـی را می خواهنـد بفهمنـد؟ »نـه، دلـم 

نمی خواهد به آلمان بروم.«
-- چرا؟ آلمان کشور قشنگی است. آنجا می توانید دوباره یک کشتی 

پیدا کنید.
-- نه، من از آلمانی ها خوشم نمی آید. آدم در آلمان وقتی صورت حساب 
غـذا را می بیند دچار بدبختی و سـرگیجه می شـود. اگر صورت حسـاب را 
نپـردازد، دخلـش را می آورند. و از آنجا کـه من کارت مالحی ندارم ممکن 
است مرا با یکی از آن ها اشتباه بگیرند و مجبور به پرداختم کنند. با دستمزد 
یـک نفـر رنگرز که نمی شـود این قبیل صورت حسـاب ها را پرداخت کرد. 
در آلمـان نمی توانـم حتی بعد از پنجاه سـال جزو پایین ترین طبقات قشـر 

متوسط و بدین ترتیب یک عضو ارزندۀ اجتماع باشم.
-- چـرا این قدر روده درازی می کنید؟ یکدفعه بگویید دلتان می خواهد 

آنجا بروید یا نه؟
نمی دانسـتم اصـواًل آن ها می فهمیدند کـه من چه می گفتم یـا نه، ولی 
علی الظاهر آن ها خیلی وقت داشـتند و از اینکه من سرگرمشـان کرده بودم 

بسیار خوشحال به نظر می رسیدند.
»خیلی خب، کالم آخر، والسـالم. شـما به هلند می روید.« کشـیش 

مهربان چنین گفت.
»ولـی مـن از هلندی هـا خوشـم نمی آید.« جوابـی بود که مـن دادم و 
گفتم: »اآلن توضیح می دهم چرا.« ولی به من گفته شد: »ابدًا به ما ربطی 
ندارد که شـما از هلندی ها خوشـتان می آید یا نه. این موضوع را خودتان با 
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هلندی ها حل وفصل کنید. به نظر ما، فرانسه برای شما بهتر بود ولی چه کار 
می شـود کرد، آنجا نمی خواهید بروید. به آلمان هم که نمی روید، آنجا هم 
رضایت خاطر شـما را فراهم نمی کند. حاال باید به هلند بروید، والسـالم، 
نامه تمام. مرز مشترک دیگری هم نداریم و به خاطر شما هم که نمی توانیم 
همسـایۀ دیگری برای خود بتراشیم تا شاید مورد قبول خاطر مبارک باشد 
و فعـاًل هم قصد نداریم شـما را به دریا بیندازیـم. پس تنها مرزی که باقی 
می ماند فقط همین است، به طرف هلند، والسالم. خوشحال باشید و شکر 

کنید که به این راحتی خالص شدید.«
-- ولی آقایان عزیز شـما اشـتباه می کنید، من اصاًل دلم نمی خواهد به 

هلند بروم. هلندی ها می نشینند و...
-- خفه شوید، مسئله حل شده است. چقدر پول همراه دارید؟

»شـما که تمام جیب ها و سوراخ سنبه های مرا گشتید! چقدر پول پیدا 
کردید؟« حق داشتم که عصبانی بشوم. تا شلوار آدم را زیر ذره بین می گردند 
و جیب هایـش را خالـی می کنند و آخر هم می پرسـند: »چقـدر پول همراه 
داریـد؟« جـواب دادم: »اگر شـما چیزی پیدا نکردیـد، البد من هم چیزی 

ندارم.«
-- خیلی خب، تمام حرفتان را زدید. دوباره او را به سلول ببرید.

کشیش بزرگوار مراسم خود را به پایان رسانده بود.




